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Δπραξηζηίεο 

 

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ αμηφηηκν επηβιέπνληα Καζεγεηή θχξην Υξήζην 

Νεγθάθε γηα ηηο αθαδεκατθέο, ζπλαδειθηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη θηιηθέο ζπλάκα 

ππνδείμεηο ηνπ. Θα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ, φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν. Θα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ αθηέξσζε θαη 

είκαη ζίγνπξνο φηη ε ζπλεξγαζία καο ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη κεηά ην πέξαο ηεο 

παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Αλέζηε Λαδά γηα ηηο ζπκβνπιέο 

ηνπ θαη ηηο πξνηξνπέο ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αθφκα, ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηε ζεκαληηθφηαηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηε δηεχξπλζε ησλ ζθέςεψλ κνπ ζηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο 

εξγαζίαο. 

 Δπηπξνζζέησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη λα ζπγραξψ ην πξνζσπηθφ ηεο 

βηβιηνζήθεο γηα ηελ εμππεξεηηθφηεηά ηνπ. Αθφκα, ζα ήζεια λα ζπγραξψ ηνπο 

ππεχζπλνπο ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηελ ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ, επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ θαη βηβιίσλ πνπ έρνπλ επηηχρεη ε βηβιηνζήθε λα δηαζέηεη. 

 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ακέξηζηε εζηθή 

ζπκπαξάζηαζε φια απηά ηα ρξφληα, ηε ζηήξημή ηνπο ηφζν ζηηο ραξέο φζν θαη ζηηο 

ιχπεο θαη ηελ αληδηνηειή αγάπε ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 Σν ειεγθηηθφ επάγγεικα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επσκηζηεί ηεξάζηηεο 

αιιαγέο. Σα ζπλερηδφκελα νηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη ε εμαπισκέλε νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη θνξέσλ πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπο πξνζπαζνχλ λα απνηξέςνπλ ηελ πεξαηηέξσ εμάπισζε απηψλ. 

 Μέζα ζην πιαίζην απηφ απφ ην 2005 εθαξκφδνληαη ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά 

Πξφηππα. Σα πξφηππα απηά επηδηψθνπλ λα εθαξκφζνπλ έλα θνηλφ πιαίζην αξρψλ, 

θαλφλσλ θαη κεζφδσλ ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε παγθφζκηα 

ζπκκφξθσζε θαη νκνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Η ζπλερήο αλαζεψξεζε ησλ πξνηχπσλ απηψλ θαηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

έρεη σο ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη θαη λα εθιείςεη φζν είλαη δπλαηφλ, λνκνζεηηθέο, 

ινγηζηηθέο ή ειεγθηηθέο ειιείςεηο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα εμαπαηνχλ ηνπο 

επελδπηέο θαη ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Σν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ν πξναλαθεξφκελνο θιάδνο, κε ηηο ζπλερείο 

αιιαγέο θαη ην κεγάιν εχξνο γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη, επηδηψθεηαη 

λα αλαιπζεί απνηειεζκαηηθά ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

 Η παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα αλαιπζνχλ κε ζπληνκία θαη ζαθήλεηα 

ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα φπσο ηζρχνπλ ην έηνο 2011 (ηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα 

ηζρχνπλ γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 15
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2009 θαη κεηέπεηηα). 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία 

επηθεληξψλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε γεληθφηεξε παξνπζίαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ ησλ Γ.Δ.Π. θαη ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. Δπηπξφζζεηα, δηεξεπλάηαη ε 

κνξθή ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ζεκάησλ έκθαζήο 

ηνπο, παξαηήξεζεο θαη θαηά πφζν απηή ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο 

ησλ κεηνρψλ. 

 Η αλάιπζε απηή ζέιεη λα δψζεη ζε έλα πιαίζην ιίγσλ ζειίδσλ ην λφεκα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ. Δπίζεο, ζηνρεχεη ζην λα αηηηνινγήζεη 

πάλσ ζε πνηα θξηηήξηα βαζίδεηαη ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο γηα λα βγάιεη ην 

πφξηζκα ειέγρνπ ηνπ, δειαδή ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ, ε νπνία είλαη θαη ν θαζξέθηεο 

ηεο δνπιεηάο ηνπ, ην ηειηθφ πξντφλ, ην νπνίν θαη δηαβάδνπλ νη ελδηαθεξφκελνη 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη εκπεηξηθή δηεξεχλεζε 

πνπ απαξηίδεηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο εμεηάδεη ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο πξαγκαηεχεηαη κηα νηθνλνκεηξηθή 

αλάιπζε ε νπνία επηδηψθεη λα εληνπίζεη εάλ ππάξρεη ζρεηηθφηεηα (value relevance) 

ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ θαη ηεο έθζεζεο ειέγρνπ κε ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. 
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 Αλαιπηηθφηεξα, ζην θεθάιαην 2 γίλεηαη κία εθηελή αλαθνξά ζηηο ππάξρνπζεο 

κειέηεο πάλσ ζηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. , ησλ Γ.Δ.Π. θαη ηεο ζρεηηθφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ κεγεζψλ. ην θεθάιαην 3 αλαθέξνληαη βαζηθά ζέκαηα επάλσ ζηνλ 

έιεγρν, φπσο ην ηη είλαη έιεγρνο, πνηα ηα είδε ειέγρνπ θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ 

Γ.Δ.Π. θαη ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

 Σν θεθάιαην 4 ελ ζπλερεία πξαγκαηεχεηαη ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ, ηε δπζθνιία 

εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή λα δηαηππψζεη απφιπηε γλψκε φζνλ αθνξά ηελ εχινγε 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ 

ζηνλ έιεγρφ ηνπ γηα ηε δηακφξθσζε επαγγεικαηηθήο γλψκεο θαη ηε πξνζπάζεηα εθ 

κέξνπο ηνπ γηα κείσζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Σν θεθάιαην 5 αλαθέξεηαη ζηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Απφ ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ, έσο ηε δηακφξθσζε γλψκεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ειεγθηή. Δθηελέζηεξα, γίλεηαη 

αλάιπζε ηφζν ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, φζν θαη ησλ 

γεγνλφησλ πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

έθζεζεο ηνπ ειεγθηή. Δπίζεο, αλαιχνληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν ειεγθηήο 

απαηηείηαη λα ζπκβνπιεπηεί γηα ηε δηαηχπσζε νξζήο γλψκεο θάπνηνλ 

εκπεηξνγλψκνλα. Σέινο, παξαζέηνληαη ηα θχιια εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

ειεγθηήο θαη αλαιχεηαη εθηελψο ε κνξθή ηεο έθζεζεο ειέγρνπ θαη νη παξάγνληεο 

επεξεαζκνχ ηεο. 

 ην θεθάιαην 6 παξαηίζεηαη ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε πνπ πεξηγξάθεθε 

εθηελψο παξαπάλσ θαη ην θεθάιαην 7 απαξηίδεηαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

εξγαζίαο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 Σν ζθάλδαιν ηεο Enron θαη ε επαθφινπζε θαηάξξεπζε ηεο ειεγθηηθήο ηεο 

εηαηξείαο, ηεο Arthur Andersen, καδί κε άιια ινγηζηηθά ζθάλδαια ζε δηάθνξεο ρψξεο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα (π.ρ. WorldCom), αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ, ησλ 

θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ησλ εξεπλεηψλ ζηελ απνθάιπςε ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ. 

 Απηφ ην έληνλν ελδηαθέξνλ νδήγεζε ζε ζεηξά λνκνζεηηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ εμειίμεσλ, φπσο ην πέξαζκα ηνπ Ακεξηθαληθνχ λφκνπ Sarbanes – 

Oxley Act
1
 ηνπ 2002, ηεο Απζηξαιηαλήο νδεγίαο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ASX ην 

2003 θαη ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ηεο IAΑSΒ ην 2005. θνπφο ησλ 

παξαπάλσ λφκσλ είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ ζηελ 

αγνξά (market) κε ηελ επηβνιή απζηεξφηεξσλ θαλνληζκψλ θαη πξνηχπσλ ζηνπο 

ειεγθηέο ησλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο πξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην. 

 Πιεζψξα εξεπλεηψλ αζρνιήζεθαλ κε ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζηε 

δνκή, παξνπζίαζε θαη έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη ησλ Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ. Παξαθάησ επηδηψθεηαη λα γίλεη κία εθηελή αλαθνξά ησλ 

θχξησλ δεηεκάησλ πνπ εμεηάζηεθαλ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο αιιά θαη κία 

ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ζπλερίδνπλ λα ρξήδνπλ 

απαληήζεσλ. 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (IFRS) ζηνλ Διιεληθφ ρψξν ηφζν ε θαζαξή ζέζε φζν θαη ην ζχλνιν 

ηνπ παζεηηθνχ θαη ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηέγξαςαλ πςειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ην 

Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (GAS
2
). Απηέο νη δηαθνξέο έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή θαη 

ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο. Κχξηνη ππεχζπλνη απηψλ ησλ δηαθνξψλ είλαη ε 

εθαξκνγή ηεο εχινγεο αμίαο αιιά θαη ησλ απζηεξφηεξσλ απαηηήζεσλ φζνλ αθνξά 

νξηζκέλα ινγηζηηθά ζέκαηα. Δπηπιένλ ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλν θαη κε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη δίλεη έκθαζε ζε κηα πην ζπλεηή 

πξνζέγγηζε ζηελ απνηίκεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ (Georgakopoulou, 

Spathis and Floropoulos, 2010). Δπίζεο, νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) λσξίηεξα θαη πην εχθνια απφ ηηο κε 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο, θάηη πνπ είλαη θαη απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εθαξκνγή ζε 

απηέο είλαη ππνρξεσηηθή. Πεξαηηέξσ, νη εηαηξείεο κεγάινπ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

                                                           
1
 Ο Νφκνο "Sarbanes - Oxley" επηθπξψζεθε ζηηο 30 Ινπιίνπ ηνπ 2002. Ο Νφκνο απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζηελ λνκνζεζία πεξί ηίηισλ ησλ ΗΠΑ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Αζρνιείηαη 

θπξίσο κε δεηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ηα νπνία κε αθνξκή ηηο ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο ζην ινγηζηηθφ θαη ειεγθηηθφ θιάδν ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, απέθηεζαλ απμεκέλε 

ζεκαζία. Δπηπιένλ, ν Νφκνο επηβάιιεη ζεκαληηθά βαξχηεξεο πνηλέο απφ απηέο πνπ ίζρπαλ 

πξνεγνπκέλσο γηα κέιε ηνπ Γ.., αλψηεξα ζηειέρε, νξθσηνχο ειεγθηέο, αλαιπηέο θαη δηθεγφξνπο 

ζηελ πεξίπησζε κε-ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
2
 GAS: Greek Accounting System 
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έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκκνξθψλνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηα Γ.Π.Υ.Π. 

(Floropoulos, 2006). 

Η πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Π. είρε ζεηηθή επίπησζε ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη 

ηα θαζαξά θέξδε, ελψ αληηζέησο είρε αξλεηηθή επίπησζε ζηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο 

(κεηψζεθαλ) θαη δαλεηαθήο επηβάξπλζεο (απμήζεθαλ). Δπίζεο, νη εηαηξείεο πνπ δελ 

ειέγρνληαλ απφ ηηο ηέζζεξηο θνξπθαίεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο (Big 4
3
) αληηκεηψπηζαλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ξεπζηφηεηα, ζηα θαζαξά θέξδε θαη ζηνπο δείθηεο 

δαλεηαθήο επηβάξπλζήο ηνπο. Όιεο απηέο νη αιιαγέο πνπ απνθαιχπηνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο 

αληηιήςεηο ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ αιιαγέο ζηε ζρεηηθφηεηα (value relevance) 

ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά (Tsalavoutas and Evans, 2010). 

Δπίζεο, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Grant Thornton ηελ πεξίνδν 

Ιαλνπαξίνπ – Μαΐνπ 2005 πξνέθπςε φηη νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο είραλ απξφζκελα 

πξφζζεηα θέξδε 2 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη αχμεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ην πξψην 

έηνο εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Π. Σα ίδηα θεθάιαηα εληζρχζεθαλ θαηά 5% θαη ηα 

απνηειέζκαηα θαηά 4% γηα ην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Θεηηθά ζηα ίδηα 

θεθάιαηα ζπλέβαιε ε αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαη ε πξνζαξκνγή 

ησλ απνζβέζεσλ. Αξλεηηθά ζπλέβαιαλ νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη 

ε αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη πξνβιέςεσλ γηα 

ελδερφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. 

Μεηά ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε ηνπ 1999 ζηελ Διιεληθή αγνξά ε 

ζπληεξεηηθφηεηα ζηα ινγηζηηθά κεγέζε απμήζεθε. Δπηπιένλ, νη ινγηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν επίπεδν ζπληεξεηηθφηεηαο 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε ζρεηηθφηεηα (value relevance) ινγηζηηθψλ κεγεζψλ ζε ζρέζε 

κε ηηο εηαηξείεο κε κηθξφηεξν επίπεδν ζπληεξεηηθφηεηαο. Πεξαηηέξσ, κεηά ηελ θξίζε 

ε ζρεηηθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ θαίλεηαη λα κεηψλεηαη (Kousenidis, Ladas 

and Negakis, 2007). Δλ ζπλερεία, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (IFRS) ε ζρεηηθφηεηα (value relevance) ησλ 

ινγηζηηθψλ κεγεζψλ  ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηψλεηαη, ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ 

ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

Αληηζέησο, ηα θέξδε δείρλνπλ λα απμάλνπλ ηελ εξκελεπηηθή ηνπο ηζρχ (explanatory 

power) φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ζηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη δηφηη κεηψλεηαη ην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, αθνχ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα θέξδε ζπκπεξηθέξνληαη σο 

ππνθαηάζηαηα ζηα κνληέια απνηίκεζεο. Άιιν έλα απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη 

φκσο ην γεγνλφο ηεο απμαλφκελεο ζρεηηθφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ ηνπ 

ζπλδπαζκέλνπ κνληέινπ απνηίκεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηα θέξδε (Kousenidis, 

Ladas and Negakis, 2010). 

                                                           
3
 Big 4: KPMG, Ernst & Young, Delloitte, PricewaterhooseCoopers 
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Η ζρεηηθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ είλαη έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ 

πξνζειθχεη πνιινχο εξεπλεηέο. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εχξεζε ηεο 

θαιχηεξεο κεζφδνπ ζρεηηθφηεηαο (value relevance) ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ βξέζεθε 

φηη ζε εηαηξείεο πνπ πιεξψλνπλ κέξηζκα ηα ίδηα θεθάιαηα έρνπλ κεγαιχηεξε 

εξκελεπηηθή ηζρχ απφ ηα θέξδε ή ηα κεξίζκαηα. Ο ζπλδπαζκφο φκσο ησλ 

κεξηζκάησλ κε ηα ίδηα θεθάιαηα έρεη ηελ ίδηα εξκελεπηηθή ηζρχ κε ην ζπλδπαζκφ ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ θεξδψλ. ε εηαηξείεο κε πξφζθαηξα (transitory) θέξδε, ηα 

κεξίζκαηα (αηνκηθά) έρνπλ κεγαιχηεξε εξκελεπηηθή ηζρχ απφ ηα θέξδε, αιιά ν 

ζπλδπαζκφο ηνπο κε ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπο θάλεη λα έρνπλ ηελ ίδηα εξκελεπηηθή ηζρχ 

κε ην ζπλδπαζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ θεξδψλ. Απηφ δείρλεη φηη ηα ίδηα 

θεθάιαηα αληηζηαζκίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα πξφζθαηξα θέξδε. ε εηαηξείεο φκσο 

κε κφληκα θέξδε, ηα θέξδε έρνπλ ηε κεγαιχηεξε εξκελεπηηθή ηζρχ δχλακε απφ ηα 

κεξίζκαηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηα θέξδε 

είλαη ν πην θαηάιιεινο γηα ηελ εχξεζε ηεο ζρεηηθφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ 

(Brief and Zarowin, 1999). 

Σα κνληέια ηεο ζρεηηθφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ βαζίδνληαη ζηελ 

εξκελεπηηθή ηζρχ ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε κέηξεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο 

ησλ κεηνρψλ. Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ κνληέινπ ζρεηηθφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ κεγεζψλ. Σν πξψην κνληέιν πξαγκαηεχεηαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θεξδψλ λα 

εμεγνχλ ηελ εηήζηα πξνζαξκνζκέλε απφδνζε ηεο αγνξάο. Σν δεχηεξν κνληέιν 

πξαγκαηεχεηαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θεξδψλ θαη ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ λα 

εμεγνχλ ηελ αγνξαία αμία ησλ κεηνρψλ  (Francis and Schipper, 1999). Οη έξεπλεο 

ζρεηηθφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε 

ζπληεξεηηθφηεηα αιιά θαη λα παξέρνπλ ζεκαληηθέο γλψζεηο θαη ηδέεο ζηνπο θνξείο 

θαζνξηζκνχ ησλ πξνηχπσλ (Barth, Beaver and Landsman, 2000). 

ε εηαηξείεο πνπ βίσζαλ απνηπρία ειέγρνπ, ε ζρεηηθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ 

κεγεζψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ θεξδψλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο εηαηξείεο πνπ 

δελ βίσζαλ απνηπρία ειέγρνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε αγνξά κπνξεί λα εκθαλίδεη 

ρακειφηεξν επίπεδν εκπηζηνζχλεο ζηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

δελ ειέγρζεθαλ απφ ηηο θνξπθαίεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, ηα απνηειέζκαηα παξέρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε αγνξά παξνπζηάδεη γεληθά ρακειφηεξε εκπηζηνζχλε ζηηο εηαηξείεο πνπ 

έρνπλ βηψζεη ειεγθηηθά ιάζε, αλεμαξηήησο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνλ έιεγρν (Dang, Brown and McCullough, 2011). 

Σν θαιχηεξν κνληέιν απνηίκεζεο (valuation model), ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 

κνληέιν Feltham-Ohlson (1995), είλαη ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (net earnings). Σα 

θαζαξά θέξδε σο κνληέιν απνηίκεζεο είλαη θαιχηεξα απφ ην ππνιεηκκαηηθφ 

εηζφδεκα
4
 (residual income). Δπηπιένλ, γηα ηελ αθξηβέζηεξε εχξεζε ησλ 

                                                           
4
 Τπνιεηκκαηηθφ Δηζφδεκα = Κέξδνο – (Δπελδπκέλν Κεθάιαην x Δπηζπκεηή Απφδνζε) 

Σν ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα ηζνχηαη κε ην πνζφ ηνπ θέξδνπο πνπ παξακέλεη (σο ππφιεηκκα) κεηά απφ 

ηελ αθαίξεζε ηεο ειάρηζηεο επηζπκεηήο απφδνζεο. Σνλίδεηαη φηη ε επηζπκεηή απφδνζε ηζνχηαη κε ηελ 

απφδνζε επελδχζεσλ ηνπ ίδηνπ θηλδχλνπ, επνκέλσο ην χςνο ηεο εμαξηάηαη απφ ηνλ θίλδπλν πνπ ηε 

ραξαθηεξίδεη. 
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κειινληηθψλ πξννπηηθψλ κηαο εηαηξείαο, ηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (research 

and development) θαη ε ινγηζηηθή αμία (book value) ηεο εηαηξείαο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα θαη ηα θαζαξά θέξδε 

(Negakis, 2006). 

Η εθαξκνγή ησλ λέσλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ κπνξεί λα απμήζεη ηφζν ηελ 

πνηφηεηα φζν θαη ηελ πνζφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη, ε αθξίβεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο εηαηξείαο θαη ηελ πνηφηεηά ηεο αλακέλεηαη λα 

απμεζεί. Δπίζεο, αλακέλεηαη λα κεησζεί ην θαηλφκελν ηεο δηνίθεζεο κε βάζε ηα 

θέξδε (earnings management)
5
 θάηη ην νπνίν ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα βειηησζεί ε 

πνηφηεηα ησλ θεξδψλ ηνπο θαη λα απμεζεί ε θεθαιαηνπνίεζε (capitalization) ηεο 

εηαηξείαο (Sami and Zhou, 2008). Δπίζεο, ε εθαξκνγή ησλ θνηλψλ πξνηχπσλ ειέγρνπ 

κπνξεί λα κεηψζεη ζε κφληκε βάζε ηνλ θίλδπλν αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο ησλ 

επελδπηψλ (Zhou, 2007). 

Όηαλ ηα πξφηππα ηα νπνία είλαη ζε ηζρχ φζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο (λνκηθά πξφηππα) θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο (γεληθά απνδεθηά 

ειεγθηηθά πξφηππα) είλαη αθξηβή θαη νη πνηλέο γηα ηπρφλ παξαβηάζεηο είλαη αξθεηά 

κεγάιεο ηφηε ηφζν ε δηνίθεζε φζν θαη νη ειεγθηέο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα 

πξφηππα. Αληίζεηα, φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα ηε πιεξφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ 

πξνηχπσλ ηφηε αιιάδεη ε ζπκπεξηθνξά ακθφηεξσλ ησλ δχν πιεπξψλ. Δλ θαηαθιείδη, 

ε ζρεηηθή αθξίβεηα ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

επεξεαζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηφζν ησλ ειεγθηψλ φζν θαη ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

εηαηξεηψλ. Η θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αθξίβεηαο (πιεξφηεηαο) ησλ πξνηχπσλ 

είλαη ζεκαληηθή φρη κφλν γηα ηνπο ειεγθηέο αιιά επίζεο θαη γηα ηνπο θνξείο 

θαζνξηζκνχ ησλ πξνηχπσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (Willekens and Simunic, 2007). 

Η επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζέηεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ξφιν 

θαη ηελ αμία ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ. Οη αγνξέο (markets) δελ θαίλεηαη λα είλαη 

δηαζθαιηζκέλεο απφ εθζέζεηο ειέγρνπ κε απφιπηα ζχκθσλε γλψκε (unqualified audit 

opinion). Πνιιά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, είηε θαηέξξεπζαλ, είηε έπξεπε λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήςε ηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ κε απφιπηα ζχκθσλε γλψκε. Όια απηά ηα γεγνλφηα ηξνθνδνηνχλ ηηο 

ππνςίεο φηη νη ειεγθηέο ζηεξνχληαη ηεο απαηηνχκελεο πείξαο γηα λα πξνζθέξνπλ κία 

αλεμάξηεηε (independent) θαη αληηθεηκεληθή (objective) άπνςε. ε πξνγελέζηεξεο 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο ν θιάδνο ηεο ειεγθηηθήο αλαζεψξεζε ειεγθηηθά πξφηππα θαη 

θψδηθεο δενληνινγίαο. Σα πξψηα ζεκάδηα δείρλνπλ φηη θάηη ηέηνην ζα ζπκβεί θαη 

απηή ηε θνξά. Γηα παξάδεηγκα, ρσξίο λα εμεηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ παξαγσγή ηνπ ειέγρνπ, νη αιιαγέο ζηελ θεθαιαηνθξαηία (capitalism), ή νη 

πεξηνξηζκνί ηνπ ειέγρνπ, ε US Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB) έρεη εθδψζεη επηά λέα πξνζρέδηα ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Σέηνηεο κπσπηθέο 

                                                           
5
 Γηνίθεζε κε βάζε ηα θέξδε (earnings management): Δίλαη κία ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα λα ρεηξαγσγήζεη ηα θέξδε ηεο ψζηε ηα ζηνηρεία λα ηαηξηάδνπλ κε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν. 
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πνιηηηθέο είλαη απίζαλν λα δψζνπλ λέα ψζεζε ζηελ ειεγθηηθή επηζηήκε (Sikka, 

2009). 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

ζεκεηψζεηο (notes) ησλ ειεγθηψλ θαη πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

είλαη εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο θαη επηιεθηηθέο ζε παξνπζίαζε 

πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. Η 

έθζεζε ηνπ ειεγθηή επίζεο έγηλε εληειψο δηαθνξεηηθή σο πξνο ηε κνξθή θαη ην 

πεξηερφκελφ ηεο σο ζπλέπεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Π. θαη ησλ λέσλ ειεγθηηθψλ 

θαλφλσλ (Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα). Οη ζεκεηψζεηο πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γ.Π.Υ.Π. αζρνινχληαλ θπξίσο κε ζέκαηα απνηίκεζεο, εξγαηηθά θαη θνξνινγηθέο 

εθηηκήζεηο. Με ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. νη απαηηήζεηο γηα πξνζαξκνγέο ησλ 

ζεκεηψζεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ κεηψζεθαλ. Οη απαηηήζεηο 

γλσζηνπνίεζεο κε ηα Γ.Π.Υ.Π. κεηέηξεςαλ ηηο ζεκεηψζεηο ηεο δηνίθεζεο ζε 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, θαζψο ε δηνίθεζε έρεη πιένλ ηηο ινγηζηηθέο ιχζεηο 

(accounting options) γηα ηελ εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο 

(Vrentzou, 2011). 

Η αβεβαηφηεηα ζηελ έθζεζε ειέγρνπ, ν αξηζκφο ησλ ζεκεηψζεσλ θαη ην 

πιήζνο ησλ αζπλήζηζησλ πιεξνθνξηψλ έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην ρξφλν έθδνζεο 

ηεο έθζεζεο ειέγρνπ θαζψο θπζηνινγηθά απαηηνχλ πεξηζζφηεξε δνπιεηά απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ειεγθηή. Απελαληίαο ε επηινγή ειεγθηή απφ δηεζλή ζπλδεδεκέλε, 

ζπγαηξηθή (affiliated) εηαηξεία θαη ε πιεξσκή κεγάιεο ειεγθηηθήο ακνηβήο κεηψλεη 

ην ρξφλν έθδνζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ (Leventis, Weetman and Caramanis, 2005). 

Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην κέγεζνο κηαο εηαηξείαο, ε αλάπηπμή ηεο θαη ε 

δαλεηαθή επηβάξπλζή ηεο ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα επηιέμεη κία απφ ηηο θνξπθαίεο 

ειεγθηηθέο εηαηξείεο (Big 4) γηα ηνλ έιεγρφ ηεο (Knechel, Niemi and Sundgren, 

2008). 

Η αλίρλεπζε απάηεο απφ ηνπο ειεγθηέο είλαη έλα ζρεηηθά ζπάλην γεγνλφο. 

Δπίζεο, νη κε θνξπθαίεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο (Non-Big 4) αληρλεχνπλ πην ζπρλά 

ζνβαξέο πεξηπηψζεηο απάηεο απφ φηη νη θνξπθαίεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο (Hassink, 

Meuwissen and Bollen, 2010). 

Γηα λα κελ ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε επζχλε ηνπ ειεγθηή, πξέπεη λα 

δεκηνπξγείηαη κία ζηαζεξή ζρέζε ηνπ ειεγθηή κε ηνλ πειάηε πνπ ζα βαζίδεηαη ζε 

έγγξαθεο επηζηνιέο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

κεηά ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ θαλφλσλ ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο, ψζηε λα παξακέλνπλ πνιχ ιηγφηεξα 

ζηνηρεία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ επζχλε ησλ 

ειεγθηψλ (Todea and Stanciu, 2009). 

Όπσο βιέπνπκε πιήζνο εξεπλεηψλ αζρνιήζεθαλ κε ηηο επηπηψζεηο ησλ 

θνηλψλ πξνηχπσλ (Γ.Π.Υ.Π. θαη Γ.Δ.Π.) ζηε δνκή, παξνπζίαζε θαη έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δμίζνπ πνιινί ήηαλ θαη νη εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ 

κε ηνλ Διιεληθφ ρψξν. Έλα ζέκα ην νπνίν δελ έρεη αλαιπζεί αθφκα θαη ρξήδεη 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο είλαη θαηά πξψηνλ, ην πνηεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο έρνπλ ην 
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κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο ζηελ Διιάδα, ηε κνξθή ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ηνπο 

θαη ηη παξαηεξήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπο. Καηά δεχηεξνλ, 

ην θαηά πφζν κία κε απφιπηα ζχκθσλε γλψκε ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο 

επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ επελδπηψλ θαη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ.Δ.Π. θαη Έθζεζε Διέγρνπ: Δκπεηξηθή Γηεξεχλεζε - Φισξφπνπινο ηπιηαλφο 

 

17 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ 

3.1 Η Έλλνηα ηεο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο 

 

 Η ειεγθηηθή είλαη θιάδνο ηεο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ηηο αξρέο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα 

ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο. Ωο μέλε πεξηνπζία 

ζεσξείηαη ε πεξηνπζία νπνηνπδήπνηε λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ, έλαληη ησλ 

ηξίησλ πνπ ηε δηαρεηξίδνληαη. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ είλαη ε πξνγελέζηεξε 

ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ πξάμεσλ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Η ινγηζηηθή 

θαηαγξάθεη θαη παξαθνινπζεί ηηο πξάμεηο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ελψ ε 

ειεγθηηθή ηηο ειέγρεη. 

πλνπηηθά, ε ειεγθηηθή είλαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ, αξρψλ θαη ελεξγεηψλ, κε 

βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη θάζε ινγηζηηθν-δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο κε ζθνπφ ηε 

δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε θάπνηα νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε. 

χκθσλα κε ηνλ Montgomery
6
 ειεγθηηθή είλαη ε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ 

βηβιίσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ πξνο ην ζθνπφ ηεο 

πηζηνπνίεζεο ή εμαθξίβσζεο θαη ηεο βάζεη απηψλ γλσκάηεπζεο γηα ηα γεγνλφηα, ηα 

νπνία αλάγνληαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο απηήο.  

 

3.2 Δίδε Διέγρσλ 

 

 Μεηά απφ κία ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο πνιχ 

ζεκαληηθφ είλαη λα είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ 

ειέγρνπ. Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο δηαθξίζεηο ηνπ ειέγρνπ είλαη κεηαμχ εμσηεξηθνχ 

θαη εζσηεξηθνχ. 

Δμσηεξηθφο έιεγρνο (external audit), πνπ είλαη θαη ην βαζηθφ αληηθείκελν ηεο 

παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ έλαλ 

αλεμάξηεην σο πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα επαγγεικαηία. Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ν επαγγεικαηίαο απηφο δελ έρεη ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα πξνο ηελ νπνία πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη 

γεληθφηεξα πιεξνί ην θξηηήξην ηεο αλεμαξηεζίαο. 

Αληίζεηα, εζσηεξηθφο έιεγρνο (internal audit) είλαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγνχλ 

εηδηθνί επαγγεικαηίεο νη νπνίνη έρνπλ ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

                                                           
6
 Montgomery, Robert Hiester (1872-1953). Σν 1898 νη Robert H. Montgomery, William M. Lybrand, 

Adam A. Ross Jr. θαη T. Edward Ross ζρεκάηηζαλ ηελ εηαηξεία Lybrand, Ross Brothers and 

Montgomery πνπ κεηά απφ κία ζεηξά απφ ζπγρσλεχζεηο, κεηαζρεκαηίζηεθε ην 1998 ζηελ 

PricewaterhouseCoopers. Ο Robert H. Montgomery δίδαμε πξψηε θνξά ην 1910 ζην Columbia 

University θαη δηεηέιεζε θαζεγεηήο ζην πξναλαθεξζέλ παλεπηζηήκην απφ ην 1919. Ωο ζπγγξαθέαο 

έγξαςε έγθπξα βηβιία πάλσ ζηελ ειεγθηηθή. Γψξηζε ηελ ηζηνξηθή ζπιινγή ηνπ απφ βηβιία πάλσ ζηε 

ινγηζηηθή θαη ηελ ειεγθηηθή ζην Columbia University θαη ην 1950 εηζήρζε ζην Accounting Hall of 

Fame.  
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Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη γηα ινγαξηαζκφ απνθιεηζηηθά ηεο δηνίθεζεο κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη θάηη πνπ δελ ζα καο απαζρνιήζεη 

ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Καη’ αλαινγία ηεο 

δηάθξηζεο ηνπ ειέγρνπ ζε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ, έρνπκε εμσηεξηθνχο (νξθσηφο 

ειεγθηήο ινγηζηήο) θαη εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Ο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο γηα λα 

δηελεξγήζεη νξζψο ηε δνπιεηά ηνπ θαη λα θέξεη εηο πέξαο ηηο απαηηνχκελεο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο βαζίδεηαη ζηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. 

Ο έιεγρνο επίζεο δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ ζε γεληθφο, ν νπνίνο 

επεθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ εηαηξηθή ρξήζε (εηήζηνο έιεγρνο ηζνινγηζκνχ) θαη ζε 

εηδηθφο, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα (έιεγρνο απνζεκάησλ). 

Αθφκα, ν έιεγρνο κπνξεί αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπ λα δηαθξηζεί ζε 

πξνιεπηηθφ, ν νπνίνο δηελεξγείηαη πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη έρεη 

σο ζθνπφ λα πξνιάβεη ηα πηζαλά ιάζε θαη ζε θαηαζηαιηηθφ, ν νπνίνο δηελεξγείηαη 

κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη απνβιέπεη ζηελ απνθάιπςε ιαζψλ ή 

παξαιείςεσλ. 

Σέινο, ν έιεγρνο αλάινγα κε ηε δηάξθεηά ηνπ δηαθξίλεηαη ζε κφληκν, ν νπνίνο 

δηελεξγείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ζε ηαθηηθφ, ν νπνίνο 

δηελεξγείηαη θαηά πεξηφδνπο θαη έθηαθηνο, ν νπνίνο δηελεξγείηαη ζε έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο. 

 

3.3 Δηζαγσγή ζηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξόηππα 

 

 Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (International Auditing Standards), εθδίδνληαη 

απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο (International 

Auditing and Assurance Standards Board «IAASB»)
7
, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ππφ ηελ 

επνπηεία ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (IFAC)
8
 θαη απνζθνπνχλ ζηελ 

επίηεπμε, παγθνζκίσο, ηεο νκνηφκνξθεο εθηέιεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ζε φθεινο 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ έξγνπ απηνχ {Βαζίιεηνο Ι. Λνπκηψηεο, «Βαζηθέο Οδεγίεο Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Δ.Π.)»}. 

 Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε δνκή, ζηελ νπνία νη 

πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηά ηκήκαηα: 

                                                           
7
 Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο δεκηνπξγεί πςειήο πνηφηεηαο δηεζλή 

πξφηππα ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, δηεπθνιχλνληαο ηε ζχγθιηζε ησλ 

εζληθψλ θαη δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

νκνηνκνξθίαο ησλ πξαθηηθψλ ζηνπο ηνκείο απηνχο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  (Πεγή: www.ifac.org/IAASB/) 
8
 Η Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ ηδξχζεθε ζηηο 7 Οθησβξίνπ ηνπ 1977 ζην 11

ν
 Παγθφζκην πλέδξην 

Λνγηζηψλ ζην Μφλαρν ηεο Γεξκαλίαο. Ο ζθνπφο ίδξπζεο ηεο Γηεζλήο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ ήηαλ ε 

αλχςσζε ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Οη θχξηνη ηνκείο δξάζεο ζηφρεπαλ ζηελ 

αλάπηπμε πςειήο πνηφηεηαο δηεζλψλ πξνηχπσλ, ζηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ ηεο, ζηε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο σο δηεζλήο εθπξφζσπν γηα ην 

ινγηζηηθφ θιάδν. (Πεγή: www.ifac.org/) 

http://www.ifac.org/IAASB/
http://www.ifac.org/
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 Δηζαγσγή: Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζθνπφ, ην πεδίν 

εθαξκνγήο θαη ην ζέκα ηνπ ΓΔΠ, επηπξνζζέησο κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

ειεγθηψλ. 

 ηόρνο: Κάζε ΓΔΠ πεξηέρεη κία ζαθή δήισζε γηα ην ζηφρν ηνπ ειεγθηή 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην εθάζηνηε ΓΔΠ. 

 Οξηζκνί: Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ΓΔΠ, νη ηζρχνληεο φξνη έρνπλ 

θαζνξηζηεί ζε θάζε ΓΔΠ. 

 Απαηηήζεηο: Κάζε ζηφρνο επηηπγράλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο. 

Οη απαηηήζεηο εθθξάδνληαη πάληα απφ ηε θξάζε «ν ειεγθηήο πξέπεη λα». 

 Δθαξκνγή θαη ινηπό επεμεγεκαηηθό πιηθό: Η εθαξκνγή θαη ην ινηπφ 

επεμεγεκαηηθφ πιηθφ εμεγεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ε θάζε απαίηεζε ηη 

ζεκαίλεη, ή πεξηιακβάλεη παξαδείγκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξεί λα 

είλαη θαηάιιειεο ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 

Η έθδνζε ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία. Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο «IAASB» 

πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ ΓΔΠ επηιέγεη ην ζέκα ηνπ πξνηχπνπ θαη ην 

αλαζέηεη ζε ππνεπηηξνπή γηα λα ην κειεηήζεη θαη λα ππνβάιεη ην ζρέδην ηεο. 

Μεηέπεηηα ην «IAASB» εγθξίλεη ην ζρέδην θαη ην δηαλέκεη ζηα ψκαηα Μέιε ηεο 

IFAC, γηα ππνβνιή ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ. Η έγθξηζε ηνπ νξηζηηθνχ ΓΔΠ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε απμεκέλε απαξηία (10 κέιε παξφληα)
9
 θαη πιεηνςεθία (3/4 ησλ 

παξφλησλ κειψλ). 

 Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (International Auditing Standards) 

εθαξκφδνληαη ζηνλ έιεγρν
10

 ησλ ηζηνξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα ΓΔΠ 

αλαθέξνληαη ζηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ αλεμάξηεην ειεγθηή 

(Οξθσηφ Λνγηζηή Διεγθηή). θνπφο ηνπ ειέγρνπ είλαη ν ειεγθηήο λα εθθξάζεη 

γλψκε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζχκθσλεο κε έλα δεδνκέλν ινγηζηηθφ 

πιαίζην
11

, απφ φιεο ηηο νπζηψδεο απφςεηο. πγθεθξηκέλα, ε παξάγξαθνο 2 ηνπ 

άξζξνπ 42
α
 φξηζε φηη «νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (πξέπεη λα) εκθαλίδνπλ κε 

απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα
12

 ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξείαο». 

                                                           
9
 Σα 10 κέιε ηνπ IAASB είλαη νη Arnold Schilder (Πξφεδξνο), Οιιαλδία , Valdir Renato Coscodai, 

Βξαδηιία , Philip Cowperthwaite, Καλαδάο , Josef Ferlings, Γεξκαλία , Cédric Gélard, Γαιιία , Jon 

Grant, Ηλσκέλν Βαζίιεην , Ashif Sadrudin Kassam, Κέλπα , William R. Kinney Jr., Η.Π.Α. , Jianhua 

Tang, Κίλα , ν M. Abdullah Yusuf, Παθηζηάλ. (Πεγή: IAASB, Annual Report 2010 

http://www.ifac.org/IAASB/About.php#annual-reports/) 
10

 χκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Λνγηζηψλ «Έιεγρνο είλαη ε ζπγθέληξσζε 

θαη αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ έθδνζε γλψκεο απφ έλαλ αλεμάξηεην θαη 

θάηνρν ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ επαγγεικαηία ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη ππφ έιεγρν 

πιεξνθνξίεο ή δεδνκέλα έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ο νξηζκφο απηφο 

θαιχπηεη φρη κφλν ηνλ έιεγρν ηζηνξηθψλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη θάζε κνξθήο έιεγρν.» 

(American Accounting Association. 1971. A Statement of Basic Auditing Concepts, Sarasota, Florida). 
11

 Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, Δζληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, Άιια έγθπξα 

πιαίζηα ινγηζηηθψλ αξρψλ.  
12

 Οη ιέμεηο «πξαγκαηηθή εηθφλα» απνδίδνπλ ζηα Διιεληθά, θαηά ηελ πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε, ηελ 

έλλνηα ηνπ true and fair view. 

http://www.ifac.org/IAASB/About.php#annual-reports/
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Ο έιεγρνο ζθνπφ έρεη λα απμήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ΓΔΠ ζην ζχλνιφ ηνπο, ππνζηεξίδνπλ απηφλ ην ζθνπφ. 

Κάλνληαο ηνλ έιεγρν, ν ειεγθηήο επηδηψθεη λα βεβαησζεί ζπλνιηθά, αλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ ζεκαληηθά ιάζε, πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε 

απάηε ή ιάζε θαη αλάινγα κε ηα επξήκαηά ηνπ, αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζή ηνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζηφρνο ηεο βεβαίσζεο δελ επηηπγράλεηαη, ηα ΓΔΠ 

πξνβιέπνπλ ν ειεγθηήο λα δηακνξθψζεη αλάινγα ηελ έθζεζή ηνπ ή λα απνρσξήζεη 

απφ ηνλ έιεγρν. Ο ειεγθηήο ζε έλαλ έιεγρν, εθαξκφδεη φια ηα ΓΔΠ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ έιεγρν. Σα ΓΔΠ θαιχπηνπλ ηηο γεληθέο επζχλεο ηνπ ειεγθηή, αιιά θαη ηηο 

ελέξγεηέο ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Ο ειεγθηήο έρεη έλα γεληθφ ζθνπφ, αιιά ην 

θάζε ΓΔΠ θαζνξίδεη επηκέξνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. Ο ειεγθηήο, γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, επηδηψθεη λα ζπγθεληξψζεη ειεγθηηθέο απνδείμεηο. 

Αλ επηκέξνπο ζηφρνη ησλ ΓΔΠ δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη 

κήπσο απηφ επηδξά ζηελ επίηεπμε ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ ηνπ. Ο ειεγθηήο πινπνηεί φιεο 

ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΔΠ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην έξγν ηνπ. Μπνξεί λα απνθιίλεη κφλν 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αλ θξίλεη φηη ε πινπνίεζε ηεο απαίηεζεο είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθή (Γεκήηξεο Νηδαλάηνο «Ο Έιεγρνο σο κεραληζκφο αξλεηηθήο 

εληξνπίαο»). 

 Οη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ 

Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή είλαη: (α) ν ηζνινγηζκφο (β) ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

(γ) ε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (δ) ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ 

θαη (ε) νη ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2005 νη εηζεγκέλεο ειιεληθέο εηαηξείεο αθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά ηα φζα πξνβιέπεη ν 

ζρεηηθφο ειιεληθφο λφκνο
13

 θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην
14

 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ωο εθ ηνχηνπ ν έιεγρφο ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. 

Πξναηξεηηθά κπνξνχλ θαη νη ινηπέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηε κνξθή Αλψλπκνπ 

Δηαηξίαο θαη επηιέγνπλ ηνπο ηαθηηθνχο θαηά ην λφκν ειεγθηέο ηνπο απφ ην ψκα 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ.) λα εθαξκφζνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα.  

 θνπφο ηεο θνηλήο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζε φζεο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε γίλεηαη, είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ θνηλά απνδεθηέο 

ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ είλαη αλαγλσξίζηκεο θαη αλαγλψζηκεο απφ έλα κεγάιν 

πιήζνο αλζξψπσλ θαη ηαπηφρξνλα λα απνθεπρζνχλ νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ νη νπνίεο νθείινληαη ζε 

κία πνηθηιία θνηλσληθψλ, λνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ζέζπηζε ησλ εζληθψλ ινγηζηηθψλ δηαηάμεσλ. 

 

 

 

                                                           
13

 Ο ζρεηηθφο Διιεληθφο λφκνο είλαη ν 2992/2002 ΦΔΚ 54Α’/20-3-2002. 
14

 Ο ζρεηηθφο Καλνληζκφο (ΔΚ) είλαη ν 1606/2002 Δ.Δ.Δ.Κ l243/1 11.9.2002. 



Γ.Δ.Π. θαη Έθζεζε Διέγρνπ: Δκπεηξηθή Γηεξεχλεζε - Φισξφπνπινο ηπιηαλφο 

 

21 

 

3.4 Σν Δπάγγεικα ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

 Σν επάγγεικα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή αλαπηχζζεηαη κε ηαρεία βήκαηα 

ηε ζεκεξηλή επνρή. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ απμάλνληαη 

ζπλερψο, κε ηελ ηειεπηαία απφθαζε
15

 απφ ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ λα ηνπο νξίδεη 

θαη σο ειεγθηέο θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη νξθσηνί ειεγθηέο 

ζα εθδίδνπλ έλα πηζηνπνηεηηθφ, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνπλ ηα θνξνινγηθά δεδνκέλα 

ηεο επηρείξεζεο, αλ ην πηζηνπνηεηηθφ φκσο δελ πεξηιακβάλεη παξαηεξήζεηο θαη 

δηαπηζηψζεηο παξαβάζεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δελ ζα δηελεξγείηαη ηαθηηθφο 

θνξνινγηθφο έιεγρνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν νξθσηφο ειεγθηήο ππνθαζηζηά ην έξγν 

ησλ εθνξηαθψλ. Αο δνχκε φκσο αλαιπηηθά ην ηη πεξηιακβάλεη ην επάγγεικα ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. 

 Ο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο είλαη άλζξσπνο πςειήο νμπδέξθεηαο ν νπνίνο 

νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνλ «Κψδηθα Γενληνινγίαο ησλ Δπαγγεικαηηψλ 

Διεγθηψλ» πνπ εθδίδεη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC). Οη αξρέο 

δενληνινγίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επαγγεικαηηθέο επζχλεο ηνπ ειεγθηή είλαη, 

ζπλνπηηθά, νη εμήο: 

 Αθεξαηόηεηα (integrity): ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα είλαη επζχο, 

έληηκνο θαη δίθαηνο ζηελ παξνρή ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

γεληθφηεξα ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ζρέζεηο. 

 Αληηθεηκεληθόηεηα (objectivity): ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα κελ 

επηηξέπεη πξνθαηάιεςε ή κεξνιεςία, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επηξξνή 

απφ άιινπο, πνπ σο αληίθηππν έρνπλ λα επεξεάδνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα 

ηεο θξίζεο ηνπ. 

 Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη επηκέιεηα (professional competence and due 

care): ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα πξνζθέξεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ 

ππεξεζίεο κε ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα, θξνληίδα θαη επηκέιεηα θαη νθείιεη 

λα ζπληεξεί ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ζην επίπεδν πνπ απαηηείηαη 

ψζηε ν πειάηεο ηνπ (ή ν εξγνδφηεο ηνπ) λα ιακβάλεη άξηζηεο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο, κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ πξάμε, ζηε λνκνζεζία, ζηηο 

ηερληθέο θαη ζηα επαγγεικαηηθά πξφηππα. ε φηη αθνξά ζηα εθαξκνζηέα 

πξφηππα, ζηελ πξάμε απηά είλαη θαηά βάζε ηα ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά 

πξφηππα πνπ εθδίδνπλ ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (Γηεζλή Διεγθηηθά 

Πξφηππα), ην IASB (Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Παξνπζίαζεο) 

θαη ην επαγγεικαηηθφ ηλζηηηνχην ζην νπνίν είλαη κέινο ν επαγγεικαηίαο 

ινγηζηήο. Όηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο, νθείιεη απηφ λα ην 

θάλεη γλσζηφ ζηα πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ ε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ. 
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 Δρεκύζεηα (confidentiality): ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα ηεξεί 

ερεκχζεηα ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη γλψζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη δελ πξέπεη λα απνθαιχπηεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο, εθηφο εάλ είλαη λνκηθφ ή επαγγεικαηηθφ ηνπ δηθαίσκα ή 

ππνρξέσζε λα ην θάλεη. Οκνίσο, ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα κε 

ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ απφθηεζε ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζρέζεο 

γηα ίδηνλ φθεινο ή γηα φθεινο ηξίησλ πξνζψπσλ. 

 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά (professional behavior): ν επαγγεικαηίαο 

ινγηζηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε ηξφπν αξκφδνληα ζηελ θαιή θήκε θαη ηελ 

θνηλσληθή ζέζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη λα απνθεχγεη θάζε ζπκπεξηθνξά ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα δπζθεκήζεη ην επάγγεικα. Αλάκεζα ζε άιια, ν 

επαγγεικαηίαο ινγηζηήο δελ πξέπεη λα δηαηππψλεη ππεξβνιέο γηα ηα πξνζφληα 

θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ή γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. 

Δπίζεο, πξέπεη λα απνθεχγεη ππνηηκεηηθέο αλαθνξέο ή κε ζηνηρεηνζεηεκέλεο 

ζπγθξίζεηο γηα ηελ εξγαζία άιισλ. 

 λα δηελεξγεί ηνλ έιεγρν πνπ αλαιακβάλεη ζχκθσλα κε ηα ΓΔΠ 

 λα επηθαιείηαη ζπκκφξθσζε κε ηα ΓΔΠ κφλνλ φηαλ έρεη ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε 

φια ηα ΓΔΠ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν. 

Δπίζεο είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη ζπλερήο επηκφξθσζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή κε ζεκηλάξηα πνπ ζα πξαγκαηεχνληαη ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο θαη 

αιιαγέο ησλ ΓΔΠ θαη ησλ λφκσλ πνπ ηζρχνπλ, ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη αξκφδηνο ν νξθσηφο ειεγθηήο 

ινγηζηήο λα ειέγρεη. 

Ο ειεγθηήο νθείιεη λα ζρεδηάδεη θαη λα δηελεξγεί ηνλ έιεγρν κε «ζηάζε 

επαγγεικαηηθνχ ζθεπηηθηζκνχ», αλαγλσξίδνληαο φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ νπζηψδε 

ιάζε ή παξαιείςεηο ζηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο φξνο 

επαγγεικαηηθφο ζθεπηηθηζκφο ζεκαίλεη φηη ν ειεγθηήο νθείιεη λα δηελεξγεί θξηηηθέο 

αμηνινγήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο δηεξεπλεηηθφ πλεχκα θαη βαζηδφκελνο πάληα ζηελ 

αμηνπηζηία ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ έρεη ζπιιέμεη, ελψ δηεξεπλά κε πξνζνρή 

ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ αληηθξνχνπλ ή δεκηνπξγνχλ επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. Δπίζεο νθείιεη λα ζρεδηάδεη θαη λα εθηειεί ην ειεγθηηθφ έξγν ψζηε λα 

κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ειέγρνπ ζε έλα απνδεθηά ρακειφ επίπεδν πνπ λα είλαη ζχκθσλν 

κε ην ζηφρν ηνπ ειέγρνπ {Βαζίιεηνο Ι. Λνπκηψηεο «Βαζηθέο Οδεγίεο Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Δ.Π.)»}. 

χκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ηνπ .Ο.Δ.Λ.
16

 νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο 

είλαη αξκφδηνη γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: 

α) Σσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

                                                           
16

 Π.Γ. 226 ηεο 10/14.7.1992. 
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β) Σσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ εμππεξεηνχλ δεκφζην ή θνηλσθειή 

ζθνπφ θαη επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο ή απνιαχνπλ ηδηαηηέξσλ πξνλνκηψλ, βάζεη 

εηδηθήο δηαηάμεσο λφκνπ ή θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνχηνπ. 

γ) Σσλ ηξαπεδψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ - 

ραξηνθπιαθίνπ, ησλ εηαηξεηψλ δηαρεηξίζεσο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ησλ εηαηξεηψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη ησλ ελψζεσλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

δ) Σσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ησλ εηεξνξξχζκσλ 

θαηά κεηνρέο εηαηξεηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 42 α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαη 

ησλ θνηλνπξαμηψλ απηψλ
17

. 

ε) Σσλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ (νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) ηνπ άξζξνπ 100 

παξ. 1 ηνπ Κ.Ν 2190/1920 ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ
18

. 

ζη) Σσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην, θαζψο θαη ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην, ελ ιφγσ ή ελ κέξεη, έρεη αλαιεθζεί κε δεκφζηα εγγξαθή. 

δ) Σσλ εηαηξεηψλ ή νξγαληζκψλ ή θαη δξαζηεξηνηήησλ γεληθά πνπ κε βάζε δηαηάμεηο 

λφκνπ ππάγνληαη ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο είλαη επίζεο απνθιεηζηηθψο αξκφδηνη γηα ηε 

δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο, πάλσ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ή 

θαηαζηάζεσο νηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, θνηλνπξαμίαο, εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή νκάδαο πεξηνπζίαο, πνπ απαηηεί 

ινγηζηηθέο γλψζεηο. 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη απνβιέπεη ζηελ δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζνλ νη ειεγρζείζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

ειεγρφκελεο κνλάδαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο θαηά ηελ ειεγρφκελε πεξίνδν. 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ηεθκεξηψλεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ην πφξηζκά 

ηνπ κε ηα θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία ππνρξενχηαη λα δηαθπιάζζεη επί κία πεληαεηία 

απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. Η γλψκε ηνπ 

δηελεξγήζαληνο ηνλ έιεγρν Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή δηαηππψλεηαη ζην 

ζπληαζζφκελν απφ απηφλ "πηζηνπνηεηηθφ" ή "έθζεζε" ειέγρνπ. Σν "πηζηνπνηεηηθφ" ή 

"έθζεζε" ειέγρνπ ππνβάιινληαη ζηνλ εληνιέα ηνπ ειέγρνπ. 

 

Δηδηθφηεξα: 

α) Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιιεη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ, απφ ηελ νπνία αλαηέζεθε ζ' απηφλ ε δηελέξγεηα 
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 Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ: α) ηνλ ηζνινγηζκφ, β) ην ινγαξηαζκφ 

"απνηειέζκαηα ρξήζεσο", γ) ηνλ "πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ" θαη δ) ην πξνζάξηεκα. Σα 

έγγξαθα απηά απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν. 
18

 Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, ηα 

ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ρξήζεο, θαζψο θαη ην πξνζάξηεκα. Σα έγγξαθα απηά απνηεινχλ εληαίν 

ζχλνιν. 
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ειέγρνπ, ην "πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ", ην νπνίν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φζα νξίδνληαη 

απφ ην άξζξν 37 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920
19

 θαη ην νπνίν επέρεη ηε ζέζε ηεο εθζέζεσο 

ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν απηφ. Γηαπηζηψζεηο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή 

Λνγηζηή, νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο ή παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγαλψζεσο ή 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, γλσζηνπνηνχληαη πξνο ηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο 

κνλάδαο κε ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο. Σν εθδηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ ή έθζεζε ειέγρνπ 

θνηλνπνηείηαη θαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ειεγρφκελεο 

κνλάδαο. 

β) Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο πνπ δηελέξγεζε ηνλ έιεγρν ηεο δηαρεηξίζεσο 

Οξγαληζκψλ ή Δπηρεηξήζεσλ, ην Κεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη θαηά πιεηνςεθία ζην 

Γεκφζην, ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηεο Δπηρεηξήζεσο 

θαη ζηνλ αξκφδην ζε θάζε πεξίπησζε Τπνπξγφ έθζεζε κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο. Αλ πξφθεηηαη πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ε αλσηέξσ έθζεζε ππνβάιιεηαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή. 

γ) Αληίγξαθν ηνπ "πηζηνπνηεηηθνχ" ή ηεο "εθζέζεσο" ειέγρνπ ππνβάιιεηαη θαη ζην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην. 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο θαζνξίδεη ηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Ν 2190/1920, ησλ επαγγεικαηηθψλ 

θαλφλσλ θαη Διεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Ο έιεγρνο πξέπεη λα θαιχπηεη επαξθψο φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Γηα λα δηακνξθψζεη ην πφξηζκά ηνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο πξέπεη λα δηαπηζηψλεη ηελ επάξθεηα 

θαη αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαζψο θαη άιισλ πεγψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καηά 

ηε δηακφξθσζε ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο πξέπεη αθφκε λα 

θξίλεη αλ ηα δεδνκέλα ηεο δηαρεηξίζεσο απεηθνλίδνληαη αθξηβνδίθαηα ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ηπρφλ πεξηνξηζκνί ζηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή λα 

δηαηππψζεη ην πφξηζκά ηνπ ρσξίο επηθπιάμεηο, πξέπεη λ' αλαθέξνληαη ξεηά ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ή ηελ έθζεζε ειέγρνπ. ην ηκήκα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή ηεο εθζέζεσο 

ειέγρνπ, φπνπ δηαηππψλεηαη ην πφξηζκα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, ζα πξέπεη 

λα πξνθχπηεη θαηά ηξφπν ζαθή φηη ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο θαηαιήγεη ζην 

πφξηζκα ηνπ κε ή ρσξίο επηθπιάμεηο, ή φηη νχηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαιήμεη ζε 

πφξηζκα επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή έθζεζε ειέγρνπ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή. 
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  Η έθζεζε ησλ ειεγθηψλ νθείιεη λα αλαθέξεη α) εάλ παξαζρέζεθαλ ζε απηνχο νη πιεξνθνξίεο, πνπ 

είραλ αλάγθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, β) εάλ έιαβαλ γλψζε πιήξνπο απνινγηζκνχ ησλ 

εξγαζηψλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, εθ' φζνλ ππάξρνπλ απηά, γ) εάλ πξνθεηκέλνπ πεξί βηνκεραληθήο 

εηαηξείαο ηεξείηαη θαλνληθφο ινγαξηαζκφο θφζηνπο παξαγσγήο θαη δ) εάλ επήιζε ηξνπνπνίεζε ζηε 

κέζνδν ηεο απνγξαθήο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 
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Οη ελεξγνχληεο έιεγρν ή πξαγκαηνγλσκνζχλε Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο 

έρνπλ ην δηθαίσκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ζε 

νπνηνδήπνηε ρξφλν θξίλνπλ αλαγθαίν λα ζπλεπηθνπξνχληαη απφ Δπίθνπξνπο, 

Γφθηκνπο θαη Αζθνχκελνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, λα ιακβάλνπλ γλψζε θαη 

λα ειέγρνπλ νπνηνδήπνηε βηβιίν ή ινγαξηαζκφ ή ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ ζπλαγσγή ηνπ πνξίζκαηνο 

ηνπο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή 

πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο απφ φξγαλα δηνηθήζεσο ή ηα ζηειέρε θαη ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θιπ. πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ δηαθξίβσζε 

ησλ εμαγνκέλσλ απνηειεζκάησλ. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ππνρξενχηαη λα 

ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα πεξί ησλ φζσλ ιακβάλεη γλψζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. Σελ ππνρξέσζε απηή έρνπλ επίζεο ηφζν ην ειεγθηηθφ, φζν θαη ην 

ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο. 

Οη εηαηξείεο πνπ ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ, γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο, 

ειεγθηέο απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.O.E.Λ.) είλαη νη εμήο: 

 Οη ηξαπεδηθέο, νη αζθαιηζηηθέο, νη εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, 

νη εηαηξείεο δηαρεηξίζεσο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, νη εηαηξείεο 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
20

. 

 Οη αλψλπκεο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην, θαζψο θαη απηέο πνπ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ελ φιν ή ελ 

κέξεη, έρεη αλαιεθζεί κε δεκφζηα εγγξαθή
21

. 

 Οη εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ - E.Π.E.Y.
22

 

 Οη ρξεκαηηζηεξηαθέο A.X.E.
23

 

 Οη αλψλπκεο πνδνζθαηξηθέο θαη θαιαζνζθαηξηθέο εηαηξείεο
24

. 

 Οη εηαηξείεο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο
25

. 

 Η θηεκαηηθή εηαηξεία ηνπ δεκνζίνπ
26

. 

 Οη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη νη ζπλδεκέλεο κ’ απηέο 

επηρεηξήζεηο
27

. 

 Οη αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα δχν απφ ηξία παξαθάησ 

φξηα: 

 χλνιν ηζνινγηζκνχ 2.500.000,00 επξψ. 

 Καζαξφο θχθινο εξγαζηψλ 5.000.000,00 επξψ. 

 Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο 50 άηνκα
28

. 
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3.5 Υξεζηκόηεηα ηνπ Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

 Σν θφζηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζπλήζσο αξθεηά πςειφ γηα ηελ 

ειεγρφκελε επηρείξεζε. Δθηφο απφ ηηο ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ, ε επηρείξεζε 

επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζηνλ 

ειεγθηή. Πνηα είλαη φκσο ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ε επηρείξεζε απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

έιεγρν ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ην πςειφ θφζηνο ηνπ; 

 Η επηρείξεζε σθειείηαη πνιιαπιψο απφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, θαζψο: 

1) Δμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο, 

2) Βειηηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο, θαζψο 

αμηνινγείηαη απφ αλεμάξηεην ειεγθηή, 

3) Απνθηνχλ λνκηκφηεηα νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, 

4) Απμάλεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φηαλ ζπλνδεχνληαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, 

5) Γηεπθνιχλεηαη ε εθ κέξνπο ηεο άληιεζε θεθαιαίσλ αθνχ ν ζσζηά 

πιεξνθνξεκέλνο επελδπηήο αληηκεησπίδεη κηθξφηεξν θίλδπλν, 

6) Δληζρχεηαη ή απνδπλακψλεηαη ε ζέζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηειερψλ ηεο έλαληη 

ησλ κεηφρσλ αλάινγα κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ (Αληψλεο Α. Παπάο, 

«Δηζαγσγή ζηελ Διεγθηηθή»). 
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 Άξζξν 52 Νφκνο 3604/2007. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 

4.1 θνπόο ηνπ Διέγρνπ 

 

 Όπσο αλαθέξακε πξνγελέζηεξα ν ζθνπφο ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ νξίδεηαη σο ε έθθξαζε επαγγεικαηηθήο γλψζεο απφ ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή φζνλ αθνξά ηελ εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο, απφ θάζε νπζηψδε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηηο εθαξκνδφκελεο γεληθά 

παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Σν ζεκείν έκθαζεο είλαη λα 

αληηιεθζεί ν νξθσηφο ειεγθηήο εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ 

νπζηψδε ζθάικαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο 

ησλ ρξεζηψλ γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδεηαη ε έθζεζε ειέγρνπ. Με ηνλ φξν ζθάικα
29

 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπκπεξηιακβάλνπκε ηφζν ηα πνζνηηθά ζθάικαηα ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο, φζν θαη ηα ζθάικαηα παξνπζίαζεο. Σα ζθάικαηα ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κπνξεί λα πξνθχςνπλ είηε απφ απάηε είηε απφ ιάζνο. 

χκθσλα κε ην ΓΔΠ 240 ην δηαθξηηηθφ ζηνηρείν κεηαμχ απάηεο θαη ιάζνπο 

είλαη ην εάλ ε ππνθείκελε ελέξγεηα πνπ θαηαιήγεη ζην ζθάικα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη εθνχζηα ή αθνχζηα. Αλ θαη ε απάηε είλαη κηα επξεία λνκηθή 

έλλνηα, γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ΓΔΠ, ν ειεγθηήο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απάηε πνπ 

πξνθαιεί έλα νπζηψδεο ζθάικα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γχν ηχπνη εθνχζησλ 

ζθαικάησλ αθνξνχλ ηνλ ειεγθηή ζθάικαηα πνπ είλαη απνηέιεζκα απαηειήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο θαη ζθάικαηα πνπ είλαη απνηέιεζκα θαηάρξεζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Μνινλφηη ν ειεγθηήο κπνξεί λα ππνπηεχεηαη ή, ζε ζπάληεο 

πεξηπηψζεηο, λα εληνπίδεη ηελ χπαξμε απάηεο, ν ειεγθηήο δελ πξνζδηνξίδεη λνκηθά 

εάλ ε απάηε έρεη πξάγκαηη ζπκβεί. 

 Η απάηε, είηε πξφθεηηαη γηα παξαπιαλεηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά είηε 

γηα ππεμαίξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζπλεπάγεηαη θίλεηξν ή πίεζε γηα ηε 

δηάπξαμή ηεο, ή κηα ζεσξνχκελε επθαηξία γηα λα γίλεη απηφ. Αλαιπηηθφηεξα, θίλεηξν 

ή πίεζε γηα δηάπξαμε απαηειήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα 

ππάξρεη φηαλ ε δηνίθεζε είλαη ππφ πίεζε, απφ πεγέο εληφο ή εθηφο ηεο νληφηεηαο, γηα 

επίηεπμε ελφο αλακελφκελνπ (θαη ίζσο κε ξεαιηζηηθνχ) ζηφρνπ θεξδψλ ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο. Μηα ζεσξνχκελε επθαηξία γηα δηάπξαμε 

απάηεο κπνξεί λα ππάξρεη φηαλ έλα άηνκν πηζηεχεη φηη νη εζσηεξηθέο δηθιείδεο 

κπνξνχλ λα παξαβηαζηνχλ, είηε επεηδή ην άηνκν απηφ είλαη ζε ζέζε εκπηζηνζχλεο 

είηε επεηδή έρεη γλψζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ειιείςεσλ ζηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 

αζθαιείαο. 

 πλερίδνληαο, ην ΓΔΠ 240 αλαθέξεη κεξηθέο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απαηειή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά ή ππεμαίξεζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Καη’ αξράο, απαηειή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ: 
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 Ο αγγιηθφο φξνο misstatement ζεκαίλεη, ζχκθσλα κε ηα ΓΔΠ, «εζθαικέλε δήισζε», ζθφπηκα ή 

θαηά ιάζνο. 
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 Παξαπνίεζε ή αιινίσζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ. 

 Δζθαικέλε παξνπζίαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλαιιαγψλ ή άιισλ 

ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 Καηαρψξηζε εηθνληθψλ εκεξνινγηαθψλ εγγξαθψλ γηα ρεηξαγψγεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 Απφθξπςε ή κε γλσζηνπνίεζε γεγνλφησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ 

ηα πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππεμαίξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ: 

 Καηάρξεζε εηζπξάμεσλ. 

 Κινπή θπζηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ, είηε γηα πξνζσπηθή ρξήζε είηε γηα 

πψιεζε. 

 Υξεζηκνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο σο εγγχεζε γηα 

πξνζσπηθφ δάλεην. 

 

 

4.2 Η Γπζθνιία Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Δύινγεο Παξνπζίαζεο 

 

 Δίλαη αδχλαην ν νπνηνζδήπνηε πνπ αζθεί έιεγρν ζε κηα εηαηξεία λα είλαη ζε 

ζέζε λα δηαηππψζεη απφιπηε γλψκε φζνλ αθνξά ηελ εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η εθ ησλ πξαγκάησλ ρξήζε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλσλ 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή, αιιά θαη ε πεξηνξηζκέλε απνδεηθηηθή 

αμία απηψλ, ζεκαίλεη φηη ν έιεγρνο δελ παξέρεη απφιπηε δηαζθάιηζε πεξί ηεο 

εχινγεο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γηα απηφ ην ιφγν ν ειεγθηήο 

πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη φζν είλαη εθηθηφ ηα πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά θαη πεξηζζφηεξν 

αμηφπηζηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν
30

 ζε 

έλα απνδεθηφ ρακειφ επίπεδν θαη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη εχινγε δηαζθάιηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δάλ ζέιακε λα πξνζδηνξίζνπκε απηφ ην επίπεδν 

δηαζθάιηζεο ζε πηζαλφηεηεο
31

, αλέξρεηαη ζην 95%.  

 

4.3 Ο Τπνινγηζκόο ηνπ Διεγθηηθνύ Κηλδύλνπ 

 

 χκθσλα κε ην ΓΔΠ 500 ν ζηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα ζρεδηάδεη θαη λα 

εθηειεί ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα 

απνθηά επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα ψζηε λα δχλαηαη λα εμάγεη 

ιεινγηζκέλα ζπκπεξάζκαηα επί ησλ νπνίσλ ζα βαζίζεη ηε γλψκε ηνπ. ηελ 

ειεγθηηθή, ειεγθηηθά ηεθκήξηα (audit evidence) είλαη φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα 

                                                           
30

 χκθσλα κε ην ΓΔΠ 200, ν φξνο «ειεγθηηθφο θίλδπλνο» αλαθέξεηαη ζην ελδερφκελν ν ειεγθηήο λα 

δηαηππψζεη κε θαηάιιειε ειεγθηηθή γλψκε φηαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ νπζηψδε 

ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο. 
31

 Η αλάιπζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ αθνινπζεί ζην παξαθάησ θεθάιαην «Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ». 
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ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ειεγθηή γηα λα δηακνξθψζεη επαγγεικαηηθή 

γλψκε. Η φιε ινγηθή ηεο ζπιινγήο ηεθκεξίσλ απφ ηνλ ειεγθηή ζηεξίδεηαη ζηε 

κέζνδν ηεο ηξηγσληθήο επηβεβαίσζεο
32

, δειαδή ηεο αλαδήηεζεο ακνηβαία 

επηβεβαησκέλσλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ν ειεγθηήο 

ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο (αλαιψζεηο, 

παξαγσγή, ηηκέο θιπ.) ή δηαθνξεηηθέο πεγέο (ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, πειαηψλ, 

πξνκεζεπηψλ) αιιά θαη ζηνηρεία πνπ ε ζπιινγή ηνπο έγηλε κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

κεζφδσλ (εμέηαζε ζηνηρείσλ θαη αξρείσλ, εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο). 

 Μέζα απφ ηε ζπιινγή ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ θαη ηε γεληθφηεξε 

πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο απνζθνπεί γηα λα 

επηηχρεη απηή ηελ κείσζε αξρηθά λα θαηαλνήζεη ηελ επηρείξεζε θαη ην πεξηβάιινλ 

ηεο. Πεξαηηέξσ, λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηέινο λα εληνπίζεη ηπρφλ νπζηψδε ζθάικαηα ζηνπο δηάθνξνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σελ απφθαζε σζηφζν γηα ηελ 

επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ηελ έρεη ν ίδηνο ν 

ειεγθηήο. Γηα λα κπνξέζεη ν ειεγθηήο λα έρεη κία ζαθή εηθφλα γηα ην πφζα θαη πνηα 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα ζα ηνπ ρξεηαζηνχλ θαηά ηνλ έιεγρν πξέπεη λα έρεη ζαθή 

αληίιεςε γηα ην κέγεζνο ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ. Αλάινγα κε ηελ εθηίκεζή ηνπ 

απηή γηα ηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν ν ειεγθηήο γηα λα πεηχρεη ηε κέγηζηε δπλαηή 

απνδνηηθφηεηα ζηνλ έιεγρφ ηνπ, δηαθνξνπνηεί ηε θχζε, ην ρξφλν θαη ηελ έθηαζε ησλ 

ειεγθηηθψλ ηνπ δηαδηθαζηψλ. Δχινγα φηαλ ν ειεγθηηθφο θίλδπλνο εθηηκάηαη φηη είλαη 

πςειφο απαηηνχληαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζην ηέινο ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο. 

 Ο ειεγθηηθφο θίλδπλνο απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: AR = IR * CR * DR . Αο αλαιχζνπκε 

δηεμνδηθά ηελ παξαπάλσ ζρέζε.  

 Audit Risk (AR) είλαη ν εληαίνο ειεγθηηθφο θίλδπλνο, ν νπνίνο είλαη ν 

δεηνχκελνο απφ ηνλ ειεγθηή γηα λα είλαη ζε ζέζε λα μέξεη ην πφζεο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο ρξεηάδεηαη λα εθαξκφζεη. 

 Inherent Risk (IR) είλαη ν εγγελήο θίλδπλνο, ν νπνίνο νξίδεηαη σο ε 

πηζαλφηεηα νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα πεξηέρνπλ νπζηψδε ζθάικαηα 

ιφγσ ηεο θχζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν απηή ιεηηνπξγεί (πνιχπινθεο ζπλαιιαγέο, 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο). 

 Control Risk (CR) είλαη ν θίλδπλνο δηθιείδσλ αζθαιείαο, ν νπνίνο νξίδεηαη 

σο ε πηζαλφηεηα έλα ζθάικα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε έλαλ ηζρπξηζκφ ηεο 

δηνίθεζεο λα κε κπνξεί λα πξνβιεθζεί ή λα εληνπηζηεί θαη λα δηνξζσζεί, απφ 

ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 
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 Η ελ ιφγσ ινγηθή βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ κηα πεγή ή έρνπλ 

ζπιιερζεί κε κία κφλν κέζνδν, έρνπλ πεξηνξηζκέλε απνδεηθηηθή ηζρχ. Γηα ην ιφγν απηφ αθνινπζείηαη 

ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ.  
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 Detection Risk (DR) είλαη ν θίλδπλνο εληνπηζκνχ, ν νπνίνο νξίδεηαη σο ε 

πηζαλφηεηα ν ειεγθηήο λα κελ εληνπίζεη έλα ζθάικα, ην νπνίν ελδερνκέλσο 

εκπεξηέρεηαη ζε έλαλ ηζρπξηζκφ ηεο δηνίθεζεο. 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ν εγγελήο θίλδπλνο  

(inherent risk) θαη ν θίλδπλνο δηθιείδσλ αζθαιείαο (control risk) ππάξρνπλ 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παίξλνληαο ηνπο δχν 

πξναλαθεξζέληεο θηλδχλνπο σο ζηαζεξά
33

 (αλάινγα κε ηελ εηαηξεία) θαη 

επηδηψθνληαο ν ειεγθηήο λα εμαζθαιίζεη φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο πέξαλ ελφο 

πνζνζηνχ, π.ρ. 5% (φπσο αλαθέξακε θαη λσξίηεξα επίπεδν δηαζθάιηζεο 95%) 

απμνκεηψλεη ηε θχζε, ην ρξφλν θαη ηελ έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Παξαηίζεηαη ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ γηα 

νξζφηεξε θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

 

 
Δηθόλα 1 - Σν κνληέιν ηνπ ειεγθηηθνύ θηλδύλνπ 

 

 πλνπηηθά, γηα λα επέιζεη ν ειεγθηηθφο θίλδπλνο πξέπεη λα ζπκβνχλ ηξία 

πξάγκαηα ηαπηφρξνλα. Πξψηνλ, λα γελλεζεί έλα (ζθφπηκν ή κε) ζθάικα, δεχηεξνλ, 
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 Ο εγγελήο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο πνπ αληηκεησπίδνληαη σο κία 

κεηαβιεηή είλαη γλσζηνί θαη σο θίλδπλνο επέιεπζεο ζθάικαηνο (occurrence risk – OR). 
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νη δηθιείδεο λα κελ ην απνηξέςνπλ ή λα κελ ην εληνπίζνπλ θαη ην δηνξζψζνπλ, θαη, 

ηξίηνλ, νη δηαδηθαζίεο ηνπ ειεγθηή λα κελ ην εληνπίζνπλ. Απφ φια ηα παξαπάλσ 

ζπλάγνληαη νη παξαθάησ παξαηεξήζεηο γηα ην κνληέιν ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ: 

 Τπάξρεη αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ, ηνπ θηλδχλνπ εληνπηζκνχ (DR) θαη απφ 

ηελ άιιε ηνπ θηλδχλνπ επέιεπζεο (OR), δειαδή ηνπ εγγελνχο θηλδχλνπ (IR) 

θαη ηνπ θηλδχλνπ ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ (CR). 

 Οη κεηαβιεηέο ηνπ ελδνγελνχο θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθιείδσλ ζεσξνχληαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, πξάγκα πνπ απαηηεί ν 

πνιιαπιαζηαζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ κνληέινπ. Γειαδή, ν εγγελήο θίλδπλνο 

δελ επεξεάδεηαη απφ ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ, θαη 

ην αληίζηξνθν. 

 Ο θίλδπλνο εληνπηζκνχ είλαη ε κνλαδηθή απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ν ειεγθηήο, κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα πνζνηηθά ζθάικαηα. Ο ειεγθηήο θαζνξίδεη επίζεο ην επίπεδν 

ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ (Κσλζηαληίλνο 

Καξακάλεο, «χγρξνλε Διεγθηηθή, Θεσξία θαη πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα»). 

Σεξάζηηαο ζεκαζίαο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηνλ ειεγθηή. 

Όζν πεξηζζφηεξνη είλαη νη ρξήζηεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, δειαδή θαηά ηνλ έιεγρν 

επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη κεγάιεο (π.ρ. ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο, εηζεγκέλεο), πνπ έρνπλ 

κεγάιε δηαζπνξά ζηηο κεηνρέο ηνπο θαη πνπ έρνπλ πνιινχο δαλεηζηέο, ν ειεγθηήο 

πξέπεη λα απνδέρεηαη κηθξφηεξν ειεγθηηθφ θίλδπλν. Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ πειάηε θαη ε πηζαλφηεηα λα αληηκεησπίζεη πξφβιεκα ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ γηα επηρεηξήζεηο δεκηνγφλεο ή ππεξρξεσκέλεο ε 

δηακφξθσζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ πξέπεη λα νξίδεηαη ζε φζν δπλαηφλ κηθξφηεξν 

επίπεδν. 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ, ην απνδεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ κε εληνπηζκνχ δηακνξθψλεη κία 

αληίζηξνθε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζησδψλ ζθαικάησλ ζε επίπεδν 

ηζρπξηζκψλ δηνίθεζεο. Όζν πςειφηεξνο είλαη ν θίλδπλνο νπζησδψλ ιαζψλ ζχκθσλα 

κε ηελ άπνςε ηνπ ειεγθηή, ηφζν ρακειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηνπ ειεγθηηθνχ 

θηλδχλνπ κε εληνπηζκνχ ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ. Ο ελδνγελήο
34

 θίλδπλνο 

(IR) θπκαίλεηαη κεηαμχ 80% θαη 100%. Έλα επίπεδν ελδνγελνχο θηλδχλνπ 90% 

ππνδειψλεη φηη νη 90 ζηηο 100 επηρεηξήζεηο ρσξίο θακία εζσηεξηθή δηθιείδα 

αζθαιείαο ζα έρνπλ νπζηψδε ζθάικαηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο 

θαη κφλν νη 10 εμ’ απηψλ δελ ζα έρνπλ. Απφ ηελ άιιε ν θίλδπλνο δηθιείδσλ 

αζθαιείαο (CR) θπκαίλεηαη κεηαμχ 30% θαη 100%. Έλα επίπεδν θηλδχλνπ δηθιείδσλ 

αζθαιείαο ηεο ηάμεσο ηνπ 70% ζεκαίλεη φηη νη 70 ζηηο 100 επηρεηξήζεηο δελ ζα 
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 Δλδνγελή θίλδπλν απνηειεί ε ζπρλή αιιαγή κειψλ δηνηθεηηθήο νκάδαο, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο, ε 

θχζε ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο θ.α. 
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θαηαθέξνπλ λα εληνπίζνπλ θαη λα απνηξέςνπλ νπζηψδε ζθάικαηα ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, ελψ νη 30 ζηηο 100 ζα ην θαηαθέξνπλ. 

Όπσο είπακε φκσο, ν ελδνγελήο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο δηθιείδσλ αζθαιείαο 

ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ ειεγθηή. Γηα απηφ ηνλ ιφγν εκάο καο 

απαζρνιεί ν ππνινγηζκφο ηνπ θηλδχλνπ εληνπηζκνχ
35

 (DR) γηα λα απνθεπρζεί ν 

θίλδπλνο ν ειεγθηήο λα κελ εληνπίζεη νπζηψδε ζθάικαηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Παίξλνληαο ηνλ ηχπν AR = IR * CR * DR θαη ιχλνληαο σο πξνο ηνλ 

θίλδπλν εληνπηζκνχ, δειαδή σο πξνο DR, έρνπκε  . Έρνληαο επηιέμεη σο 

επίπεδν ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ ην 5% θαη κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα φξηα ηνπ 

ελδνγελνχο θηλδχλνπ (80% έσο 100%) θαη θηλδχλνπ δηθιείδσλ αζθαιείαο (30% έσο 

100%), ν θίλδπλνο εληνπηζκνχ θπκαίλεηαη κεηαμχ 5% θαη 21% . Δάλ πξνζαξκφζνπκε 

ηα λνχκεξα ζην δηθφ καο παξάδεηγκα, δειαδή γηα ελδνγελή θίλδπλν 90% θαη θίλδπλν 

δηθιείδσλ αζθαιείαο 70%, ν θίλδπλνο εληνπηζκνχ δηακνξθψλεηαη ζην 7,94% . Μεηά 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ εληνπηζκνχ απηφ πνπ έρεη θαη ηε κέγηζηε ζεκαζία 

είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

πνπ ζα πξέπεη ν ειεγθηήο λα ζπιιέμεη γηα λα είλαη ζε ζέζε λα εθθέξεη γλψκε γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Καζψο ην απνδεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ εληνπηζκνχ είλαη 

7,94% ε έθηαζε ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιε γηα λα κπνξεί λα 

εθθξάζεη ν ειεγθηήο ηεθκεξησκέλε γλψκε γηα επίπεδν ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ 5% . 

Αθνινπζεί γξαθηθή απεηθφληζε ηεο πξναλαθεξζείζαο ζρέζεο κεηαμχ IR, CR θαη DR 

αιιά θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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 Κίλδπλν εληνπηζκνχ απνηειεί ν αλεπαξθήο ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ, ν θίλδπλνο δεηγκαηνιεςίαο, ε 

εζθαικέλε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο θ.α. 
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Δηθόλα 2 - Διεγθηηθνί θίλδπλνη θαη επίπεδν ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

 

4.4 Απνδνρή Διεγθηηθήο Δξγαζίαο 

 

 Η αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ είλαη έλα απφ ηα θαίξηα ζέκαηα φζνλ 

αθνξά ηελ απνδνρή ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ειεγθηή. χκθσλα κε ην ΓΔΠ 

210 «πκθσλία επί ησλ φξσλ αλάζεζεο ειέγρνπ» ν ειεγθηήο, εθηφο απφ ηνλ 

ειεγθηηθφ θίλδπλν, πξηλ ηελ απνδνρή ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα έρεη αμηνινγήζεη ηελ 

ηθαλφηεηα πεξάησζεο ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα ΓΔΠ θαη λα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπκθσλία ηεο δηνίθεζεο φηη αλαγλσξίδεη θαη θαηαλνεί ηελ επζχλε ηεο (ζην πιαίζην 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο). Σν πην ζεκαληηθφ θνκκάηη φκσο πξηλ ηελ 

απνδνρή ηνπ ειέγρνπ είλαη ν ειεγθηήο λα δηαζθαιίζεη φηη απφ ηελ πιεπξά ηηο 

δηνίθεζεο ζα δνζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ, ζα 

ππάξμεη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φια ηα πξφζσπα εληφο ηεο νληφηεηαο απφ ηα 

νπνία ν ειεγθηήο θξίλεη φηη είλαη αλαγθαίν λα απνθηήζεη ειεγθηηθά ηεθκήξηα θαη δελ 

ζα επηβιεζεί θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζην πεδίν εξγαζίαο ηνπ ειεγθηή απφ ηε δηνίθεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 
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 Έρνληαο δηαζθαιίζεη φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ν ειεγθηήο, νθείιεη λα 

πξνζπκθσλήζεη θαη ηνπο φξνπο αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ. Απηή ε δηαδηθαζία 

επηθπξψλεηαη κεηαμχ ησλ κεξψλ κε ηελ επηζηνιή αλάζεζεο ειέγρνπ ε νπνία 

πεξηιακβάλεη: 

 ην ζθνπφ θαη ην πεδίν ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

 ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή, 

 ηηο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο, 

 ηε κνξθή ηεο έθζεζεο πνπ πξφθεηηαη λα εθδνζεί απφ ηνλ ειεγθηή, θαη 

 ηελ ακνηβή ηνπ ειεγθηή. 

ε επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο (π.ρ. ηαθηηθνί έιεγρνη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ), 

ν ειεγθηήο πξέπεη λα εθηηκά εάλ νη πεξηζηάζεηο απαηηνχλ αλαζεψξεζε ησλ φξσλ 

αλάζεζεο ειέγρνπ θαη θαηά πφζν είλαη αλαγθαίν λα γίλεη ππφκλεζε ζηελ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα επί ησλ πθηζηάκελσλ φξσλ ηεο αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ. Σέινο, ν 

ειεγθηήο δελ πξέπεη λα ζπκθσλεί ζε αιιαγή ησλ φξσλ αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ φηαλ 

δελ ππάξρεη ινγηθή αηηηνινγία λα ην πξάμεη θαη εθφζνλ απηνί νη φξνη αιιάμνπλ ζα 

πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ εθ λένπ θαη λα θαηαγξαθνχλ ζε λέα επηζηνιή αλάζεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

5.1 ρεδηαζκόο Διέγρνπ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

 Με ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αζρνιείηαη ην 

ΓΔΠ 300. χκθσλα κε ην ΓΔΠ 300 ν ζρεδηαζκφο ελφο ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

ζέζπηζε ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ γηα ηελ αλάζεζε, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε 

ελφο ζρεδίνπ ειέγρνπ. Ο επαξθήο πξνγξακκαηηζκφο σθειεί ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο: 

1. Βνεζψληαο ηνλ ειεγθηή λα δψζεη ηε δένπζα πξνζνρή ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο 

ηνπ ειέγρνπ. 

2. Βνεζψληαο ηνλ ειεγθηή λα ηαπηνπνηήζεη θαη λα επηιχζεη εγθαίξσο πηζαλά 

πξνβιήκαηα. 

3. Βνεζψληαο ηνλ ειεγθηή λα νξγαλψλεη ζσζηά θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ 

αλάζεζε ειέγρνπ, έηζη ψζηε λα δηελεξγείηαη κε απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ 

ηξφπν. 

4. Βνεζψληαο, θαηά πεξίπησζε, ζην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο ειεγθηέο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ. 

Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα ζρέδην ειέγρνπ (audit plan) πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηεο θχζεο, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο έθηαζεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη ησλ ινηπψλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Πεξαηηέξσ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλεη θαη λα αιιάδεη ηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ειέγρνπ θαη ην ζρέδην ειέγρνπ, 

φπνηε απηφ είλαη αλαγθαίν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Καζψο ην πξφγξακκα 

ειέγρνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ην ζπληνληζκφ, ηελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

εξγαζίαο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο, είλαη πξνθαλέο ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπνπδαηφηεηάο 

ηνπ, φηη ην πξφγξακκα ειέγρνπ πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη απφ έκπεηξνπο ειεγθηέο. 

 Δίλαη πξνθαλέο φηη ε θχζε θαη ε έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεδηαζκνχ ζα 

πνηθίιιεη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε πνιππινθφηεηα ηεο νληφηεηαο, κε ηελ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ βαζηθψλ κειψλ ηεο νκάδαο αλάζεζεο ζηελ νληφηεηα, 

θαζψο θαη κε ηηο αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάζεζεο ειέγρνπ. Δπίζεο, ν ζρεδηαζκφο δελ είλαη κηα δηαθξηηή θάζε ηνπ ειέγρνπ, 

αιιά κηα ζπλερήο θαη επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία, ε νπνία ζπρλά μεθηλά ακέζσο 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ειέγρνπ θαη ζπλερίδεη κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο αλάζεζεο ειέγρνπ. 

 Σν ζρέδην ειέγρνπ είλαη πην ιεπηνκεξέο απφ ηελ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή 

ειέγρνπ, θαηά ηελ έλλνηα φηη πεξηιακβάλεη ηε θχζε, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ 

έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο αλάζεζεο. Ο ζρεδηαζκφο απηψλ ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, θαζψο ην ζρέδην ειέγρνπ γηα ηελ 

αλάζεζε αλαπηχζζεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ν ζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο 
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θηλδχλνπ ηνπ ειεγθηή παξνπζηάδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ. Ωζηφζν, ν 

ζρεδηαζκφο ηεο θχζεο, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο έθηαζεο ησλ εηδηθψλ 

πεξαηηέξσ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ έθβαζε ησλ ελ ιφγσ 

δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ. Δπηπιένλ, ν ειεγθηήο κπνξεί λα αξρίζεη ηελ 

εθηέιεζε ησλ πεξαηηέξσ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

ζπλαιιαγψλ, ππνινίπσλ ινγαξηαζκψλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ πξηλ απφ ην ζρεδηαζκφ 

φισλ ησλ ππνινίπσλ πεξαηηέξσ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ωο απνηέιεζκα απξφζκελσλ γεγνλφησλ, αιιαγψλ ζηηο ζπλζήθεο, ή ζηα 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ν ειεγθηήο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηήζεη ηε ζπλνιηθή 

ζηξαηεγηθή ειέγρνπ θαζψο θαη ην ζρέδην ειέγρνπ θαη άξα ηε πξνβιεπφκελε θχζε, ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ έθηαζε ησλ πεξαηηέξσ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα 

κε ηελ αλαζεσξεκέλε εμέηαζε ησλ εθηηκψκελσλ θηλδχλσλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί 

ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ ειεγθηή 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ήηαλ ζηε δηάζεζή ηνπ φηαλ ν 

ειεγθηήο ζρεδίαδε ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηεο εθηέιεζεο νπζηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα έξρνληαη 

ζε αληίζεζε κε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δνθηκέο ησλ 

δηθιείδσλ αζθαιείαο. 

 Σν ζρέδην ειέγρνπ ζπλήζσο ρσξίδεηαη ζε κηθξφηεξα νξγαληθά ηκήκαηα γηα 

ηελ θαιχηεξε νξγάλσζή ηνπ. Η θαηάηκεζε απηή ζπρλά γίλεηαη κε βάζε ηνπο 

θχθινπο ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο θαη αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Κύθινο ζπλαιιαγώλ 

 

Κύθινο πσιήζεσλ θαη 

εηζπξάμεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

Κύθινο ακνηβώλ 

πξνζσπηθνύ 

 

 

 

 

 

Αγνξέο, πιεξσκέο θαη 

απνζέκαηα 

 

 

 

 

 

Έμνδα 

 

 

 

 

 

Υξεκαηνδόηεζε 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαζέζηκα 

 

 

Λνγαξηαζκνί θαη ζπλαιιαγέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Πσιήζεηο 

Δπηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιέο απαηηήζεηο 

Δηζπξάμεηο 

Σακείν 

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Φφξνη θαη ηέιε (π.ρ. ΦΠΑ, εηδηθνί θφξνη 

θαηαλάισζεο θ.ιπ.) 

 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 

Κξαηήζεηο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πιεξσηέεο 

Φφξνη ακνηβψλ πξνζσπηθνχ πιεξσηένη 

Κφζηνο παξαγσγήο (κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο) 

 

Αγνξέο 

Δπηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο αγνξψλ 

Πάγηα 

Απνζέκαηα 

Πξνκεζεπηέο θαη δηάθνξεο ππνρξεψζεηο 

ΦΠΑ 

 

Απνζβέζεηο 

Κφζηνο παξαγσγήο (κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο) 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 

Αζθάιηζηξα, ελνίθηα θ.ιπ. έμνδα 

Πξνπιεξσκέλα Έμνδα 

 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 

Τπέξ ην άξηην 

Απνζεκαηηθά θαη θέξδε εηο λέν 

Ίδηεο κεηνρέο 

Δπηρνξεγήζεηο 

Γάλεηα 

Υξεσζηηθνί ηφθνη 

 

Σακείν 

Καηαζέζεηο φςεσο θαη άιια δηαζέζηκα 

 

5.2 Διεγθηηθή εκαληηθόηεηα 

 
 Η εξγαζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε 

ζεκαληηθφηεηα. Με απηφ ην ζέκα αζρνιείηαη ην ΓΔΠ 320 «Οπζηψδεο κέγεζνο ζην 
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ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθηέιεζε ελφο ειέγρνπ». Η έλλνηα ηνπ ζεκαληηθνχ ζπλήζσο έρεη 

πνζνηηθή έθθξαζε, ππνδειψλνληαο φηη πάλσ απφ έλα πνζφ ε επίδξαζε ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ή ζηα απνηειέζκαηα είλαη ζεκαληηθή. Μπνξεί φκσο λα έρεη θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, γηαηί κηα απάηε π.ρ. ε νπνία αθνξά κε ζεκαληηθφ πνζφ, είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γεγνλφο. Η έλλνηα ηεο πνζνηηθήο έθθξαζεο πξέπεη λα 

μεθαζαξηζηεί φηη δελ απνηειεί έλα απφιπην κέγεζνο, αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ 

ειεγρφκελε επηρείξεζε. 

 Η έλλνηα ηνπ νπζηψδνπο κεγέζνπο εθαξκφδεηαη απφ ηνλ ειεγθηή ηφζν θαηά 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ, φζν θαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίπησζεο ησλ εληνπηζκέλσλ θαηά ηνλ έιεγρν ζθαικάησλ θαη ησλ κε δηνξζσκέλσλ 

ζθαικάησλ, εάλ ππάξρνπλ, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο γλψκεο ζηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή. 

 Ο ειεγθηήο επηδηψθεη λα πξνζδηνξίζεη ηη κπνξεί λα εκθαλίζεη ζεκαληηθά 

ιαζεκέλεο ηηο θαηαζηάζεηο. Δμεηάδεη ηελ εηαηξία θαη ην πεξηβάιινλ ηεο επηδηψθνληαο 

λα εληνπίζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη λα θαζνξίζεη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Σφηε 

πξνζδηνξίδεη θαη ηε ζεκαληηθφηεηα γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο. Μέζα 

απφ απηή ηε δηαδηθαζία επηιέγεη ηα δείγκαηα πνπ ζα εμεηάζεη γηα λα κεηψζεη ηνλ 

ειεγθηηθφ θίλδπλν ζε απνδεθηά φξηα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζεκαληηθφηεηα θαη ν 

ειεγθηηθφο θίλδπλνο είλαη αληίζηξνθα κεγέζε (ρακειφ πνζφ ζεκαληηθφηεηαο 

ζπλεπάγεηαη πςειφ ειεγθηηθφ θίλδπλν θαη αληίζηξνθα). 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ βάζε ησλ ΓΔΠ, ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

θαζνξίδεηαη ζε πνζφ κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθηεί ν θίλδπλνο θάπνηεο αλαθξίβεηεο, 

παξφηη μεπεξλνχλ σο ζπλνιηθφ πνζφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, λα κελ εληνπηζζνχλ 

απφ ηνλ έιεγρν (ειεγθηηθφο θίλδπλνο).  

Οη ειεγθηηθέο εηαηξείεο ζηελ πξάμε έρνπλ θαζηεξψζεη δηάθνξεο πξαθηηθέο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο βαζηδφκελεο ζε ζηαηηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο. H Crowe Horwath
36

 πξνηείλεη σο γεληθή βάζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο ηα εμήο θξηηήξηα: 

 χλνιν ελεξγεηηθνχ (απεηθνλίδεη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο), 

 χλνιν εζφδσλ, 

 Άιιν (πρ. ζχλνιν εμφδσλ, φηαλ ηα έμνδα > έζνδα π.ρ. ΓΔΚΟ, θιπ). 

Με βάζε ην πνζφ ηνπ επηιεγέληνο σο άλσ θξηηεξίνπ (ζπλήζσο ην κεγαιχηεξν 

κεηαμχ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ εζφδσλ) θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαησηέξσ πίλαθα 

πξνζδηνξίδεηαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (Planning Materiality - PM). 

 

                                                           
36

 Η Crowe Horwath θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηα 10 θνξπθαία δίθηπα ινγηζηηθήο παγθνζκίσο. 

Απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ 140 αλεμάξηεηεο ινγηζηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

επηρεηξήζεηο, κε 640 γξαθεία θαη ζρεδφλ 28.000 επαγγεικαηίεο θαη πξνζσπηθφ, ζε παξαπάλσ απφ 100 

ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν.  
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Εικόνα 3 - Τπνινγηζκόο επηπέδνπ ζεκαληηθόηεηαο 

Πνζφ επηιεγέληνο θξηηεξίνπ * Αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο = Δπίπεδν εκαληηθφηεηαο 

 

Με βάζε ην πξνζδηνξηζζέλ σο άλσ Δπίπεδν εκαληηθφηεηαο (PM) ππνινγίδεηαη ην 

Απνδεθηφ Πνζφ Λάζνπο (Acceptable Projected Misstatement – ΑPM) ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, σο εμήο: 

 

Δπίπεδν εκαληηθφηεηαο    Υ     33,3%   =   Απνδεθηφ Πνζφ Λάζνπο 

 

ηε ζπλέρεηα ν ειεγθηήο κπνξεί λα ππνινγίζεη επηπιένλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κε ηα 

άιια θξηηήξηα σο εμήο: 

 

 
Δηθόλα 4 - Τπνινγηζκόο απνδεθηνύ πνζνύ ιάζνπο 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ ν ειεγθηήο νθείιεη αζθψληαο ηε θξίζε ηνπ λα 

θαηαιήμεη ζην πνζφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη σο Δπίπεδν εκαληηθφηεηαο θαη σο 

Απνδεθηφ Πνζφ Λάζνπο. ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεηαη ην Πνζφ ηνπ Λάζνπο πνπ δελ 

ζα ιακβάλεηαη θαζφινπ ππφςε θαηά ηνλ έιεγρν (de minimis), ζε πνζνζηφ 5-10% ηνπ 

Απνδεθηνχ Πφζνπ Λάζνπο: 
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Γηα λα ζπληάμεη ηελ έθζεζή ηνπ ν ειεγθηήο, πξέπεη λα μεθαζαξίζεη αλ ηα κε 

δηνξζσκέλα ιάζε αζθνχλ ή φρη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Αλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ κε δηνξζσκέλσλ ιαζψλ πνπ πξνζδηφξηζε ν ειεγθηήο είλαη 

ζεκαληηθφ, ηφηε δεηάεη απφ ηε δηνίθεζε λα θάλεη ηηο αλαγθαίεο δηνξζψζεηο. Δάλ ε 

δηνίθεζε αξλείηαη λα θάλεη ηηο αλαγθαίεο δηνξζψζεηο ηφηε ν ειεγθηήο πξέπεη λα 

εμεηάζεη ηελ θαηάιιειε δηαθνξνπνίεζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

 

5.3 Υξεζηκνπνίεζε ηεο Δξγαζίαο Δκπεηξνγλώκνλα 

 
 Ο ειεγθηήο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, νθείιεη λα εληνπίζεη ηηο 

πεξηνρέο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο ελφο εκπεηξνγλψκνλα. Με ην πξναλαθεξζέλ δήηεκα αζρνιείηαη ην ΓΔΠ 620 

«Υξεζηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ εηδήκνλα ηνπ ειεγθηή
37

». Οη ζπλεζέζηεξνη ηνκείο 

πνπ απαηηείηαη εκπεηξνγλσκνζχλε εηδήκνλα ηνπ ειεγθηή είλαη νη εμήο: 

1. Η απνηίκεζε ζχλζεησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, γεπέδσλ θαη θηηξίσλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ, θνζκεκάησλ, έξγσλ ηέρλεο, αληηθψλ, άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη 

ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ απνκεησζεί. 

2. Ο αλαινγηζηηθφο ππνινγηζκφο ππνρξεψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε αζθαιηζηηθά 

ζπκβφιαηα ή πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο. 

3. Η εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

4. Η απνηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο 

θαζαξηζκνχ ηεο ηνπνζεζίαο. 

5. Η εξκελεία ησλ ζπκβνιαίσλ, λφκσλ θαη θαλνληζκψλ. 

6. Η αλάιπζε ζχλζεησλ ή αζπλήζηζησλ ζεκάησλ θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ επάξθεηα ηνπ εκπεηξνγλψκνλα απφ άπνςε 

ηθαλνηήησλ. Η εμέηαζε ηεο επάξθεηαο κπνξεί λα βαζηζηεί ζην γεγνλφο ηεο 

επαγγεικαηηθήο άδεηαο ή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ νξγαληζκφ, 

ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο θήκεο πνπ έρεη ζηελ αγνξά. Ο ειεγθηήο επίζεο πξέπεη λα 

αμηνινγεί ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εκπεηξνγλψκνλα. Η αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ 

εκπεηξνγλψκνλα κεηψλεηαη αλ είλαη ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο ή ζρεηίδεηαη κε άιιν 

ηξφπν κε ηελ εηαηξεία. 
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 Δηδήκσλ ηνπ ειεγθηή (ζπλψλπκν: εκπεηξνγλψκνλαο) : Άηνκν ή νξγαληζκφο πνπ θαηέρεη 

εκπεηξνγλσκνζχλε ζε ηνκέα άιιν απφ ηε ινγηζηηθή ή ηελ ειεγθηηθή, ηνπ νπνίνπ ε εξγαζία ζε απηφ 

ηνλ ηνκέα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ειεγθηή γηα λα βνεζεζεί ζηελ απφθηεζε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. 
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 Ο ειεγθηήο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ εκπεηξνγλψκνλα πξέπεη λα 

ζπκθσλεί, εγγξάθσο, φπνπ ελδείθλπηαη, καδί ηνπ ζηα θαησηέξσ δεηήκαηα: 

(α) Σε θχζε, ην πεδίν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο ηνπ εκπεηξνγλψκνλα, 

(β) Σνπο αληίζηνηρνπο ξφινπο θαη επζχλεο ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ εκπεηξνγλψκνλα, 

(γ) Σε θχζε, ην ρξφλν θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ 

εκπεηξνγλψκνλα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κνξθήο νπνηαζδήπνηε έθζεζεο πνπ 

πξφθεηηαη λα παξαζρεζεί απφ ηνλ εκπεηξνγλψκνλα θαη 

(δ) Σελ αλάγθε γηα ηνλ εκπεηξνγλψκνλα λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο. 

 Ο ειεγθηήο πξέπεη λα αμηνινγήζεη ην έξγν ηνπ εκπεηξνγλψκνλα θαη λα 

δηακνξθψζεη ειεγθηηθή απφδεημε. Η αμηνιφγεζε αθνξά: α) ηε ζσζηή κεηαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, β) 

εθηίκεζε γηα ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γ) αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο θαη ηηο 

παξαδνρέο θαη ζηε ζπλέπεηά ηνπο κε ην παξειζφλ θαη δ) ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ εκπεηξνγλψκνλα κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

 Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν ειεγθηήο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ 

εθθξαδφκελε γλψκε ειέγρνπ, θαη απηή ε επζχλε δελ κεηψλεηαη απφ ηε ρξήζε απφ ηνλ 

ειεγθηή ηεο εξγαζίαο εκπεηξνγλψκνλα. Ωζηφζν, εάλ ν ειεγθηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηελ εξγαζία εκπεηξνγλψκνλα, έρνληαο αθνινπζήζεη ην παξφλ ΓΔΠ, ζπκπεξάλεη φηη ε 

εξγαζία απηνχ ηνπ εκπεηξνγλψκνλα είλαη επαξθήο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειεγθηή, 

κπνξεί λα δερηεί ηα επξήκαηα ή ζπκπεξάζκαηα ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ζηνλ ηνκέα 

επζχλεο ηνπ σο θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα. 

 Όηαλ ρνξεγείηαη έθζεζε ειέγρνπ κε ζχκθσλε γλψκε, ν ειεγθηήο δελ πξέπεη 

λα παξαπέκπεη ζηελ εξγαζία ηνπ εκπεηξνγλψκνλα, επεηδή κπνξεί λα παξαλνεζεί φηη 

απνηειεί επηθχιαμε γηα ηε γλψκε ηνπ. Όηαλ φκσο ρνξεγείηαη έθζεζε ειέγρνπ κε 

εμαίξεζε, ν ειεγθηήο πξέπεη λα παξαπέκπεη ζηελ εξγαζία ηνπ εκπεηξνγλψκνλα, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηάο ηνπ. Ο ειεγθηήο φκσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξέπεη λα 

θαζηζηά ζαθέο ζηελ έθζεζή ηνπ φηη απηή ε αλαθνξά δελ κεηψλεη ηελ επζχλε ηνπ 

ειεγθηή γηα ηε γλψκε ηνπ. 

 

5.4 Διεγθηηθά Σεθκήξηα 

 

 Σα ΓΔΠ 500 έσο 599 είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά πξφηππα θαζψο 

πξαγκαηεχνληαη ηε ζπιινγή, ηελ επάξθεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ειεγθηηθψλ 

ηεθκεξίσλ. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη παξαπάλσ αιιά καο ην ιέεη ζαθψο θαη ην 

ΓΔΠ 500 ν ειεγθηήο πξέπεη λα ζρεδηάδεη θαη λα εθηειεί ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

είλαη θαηάιιειεο ζηηο πεξηζηάζεηο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. Σα ειεγθηηθά ηεθκήξηα είλαη ζσξεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη 

απνθηψληαη θπξίσο απφ ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ειέγρνπ. Μπνξεί, σζηφζν, λα πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

απνθηψληαη απφ άιιεο πεγέο, φπσο απφ πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο ή απφ ηα ινγηζηηθά 
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αξρεία
38

 ηεο νληφηεηαο. Δπίζεο, πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα κπνξεί λα έρνπλ παξαρζεί κε ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο εηδήκνλα
39

 

ηεο δηνίθεζεο. Σα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ θαη επηβεβαηψλνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο δηνίθεζεο, φζν θαη θάζε 

πιεξνθνξία πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο. Δπηπιένλ, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ειεγθηή ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ (γηα 

παξάδεηγκα, ε άξλεζε ηεο δηνίθεζεο λα παξάζρεη ηελ αηηνχκελε δηαβεβαίσζε) θαη 

σο εθ ηνχηνπ ζπληζηά επίζεο ειεγθηηθφ ηεθκήξην. 

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ ειεγθηή θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο 

γλψκεο ηνπ, ζπλίζηαηαη ζηελ απφθηεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. 

Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ επηζεψξεζε, παξαηήξεζε, επηβεβαίσζε, επαλππνινγηζκφ, 

επαλεθηέιεζε θαη αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο, ζπρλά ζε θάπνην ζπλδπαζκφ, επηπιένλ 

ησλ δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ: 

 Δπηζεώξεζε αξρείσλ θαη εγγξάθσλ ζηνηρείσλ (inspection of records and 

documents): Δμέηαζε αξρείσλ θαη εγγξαθψλ φπσο ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, 

ειεθηξνληθά αξρεία θ.ιπ. 

 Δπηζεώξεζε θαη θαηακέηξεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (inspection and 

counting of tangible assets): Δμέηαζε θπζηθήο απνγξαθήο, θαηακέηξεζε 

ηακείνπ. 

 Παξαηήξεζε (observation): Παξαηήξεζε ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθψλ 

δηθιείδσλ αζθαιείαο φπσο ρηχπεκα ηεο θάξηαο απφ ην πξνζσπηθφ. 

 Δπηβεβαίσζε (confirmation): Δπηβεβαίσζε απφ ηξίην πξφζσπν γηα έλα 

γεγνλφο, γηα κηα πιεξνθνξία φπσο απνζηνιή επηζηνιψλ γηα εμαθξίβσζε 

ππνινίπσλ πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ. 

 Δπαλππνινγηζκόο (recalculation): Δπαλεμέηαζε ηεο αθξίβεηαο ησλ 

αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ζε ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο. 

 Δπαλεθηέιεζε (re-execution): Δπαλάιεςε δηαδηθαζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ειεγθηή δηαδηθαζηψλ πνπ πξνγελέζηεξα έγηλαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, 

φπσο ε επαλακέηξεζε ησλ απνζεκάησλ. 

 Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο (analytical procedures): Δμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ γηα εληνπηζκφ 

ηπρφλ κε αλακελφκελσλ ζρέζεσλ, απνηειεζκάησλ. 

 Δξσηήζεηο (inquiries): Η ππνβνιή εξσηήζεσλ θαη νη ζπλεληεχμεηο 

απνζθνπνχλ ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 
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 Με ηνλ φξν ινγηζηηθά αξρεία ελλννχκε ηα αξρεία ησλ αξρηθψλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, ηηκνιφγηα, 

ζπκβάζεηο, γεληθφ θαη αλαιπηηθφ θαζνιηθφ, εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο θ.ιπ. 
39

 Γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ παξαρζεί κε ηε ρξήζε εξγαζίαο εηδήκνλα ηεο 

δηνίθεζεο σο ειεγθηηθά ηεθκήξηα, ν ειεγθηήο πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα, ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηελ αληηθεηκεληθφηεηα απηνχ ηνπ εηδήκνλα, λα απνθηά θαηαλφεζε ηεο εξγαζίαο απηνχ ηνπ εηδήκνλα 

θαη λα αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο εξγαζίαο απηνχ ηνπ εηδήκνλα σο ειεγθηηθνχ ηεθκεξίνπ γηα ην 

ζρεηηθφ ηζρπξηζκφ. 
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πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε (πξνζσπηθφ, κέιε δηνίθεζεο) ή θαη 

απφ ηξίηα πξφζσπα (πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ηξάπεδεο θ.ιπ.). Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε εξσηήζεσλ απφ ηνπο ειεγθηέο 

έρεη απμεζεί ζε κεγάιν πνζνζηφ, δίλνληαο κεγάιε βαξχηεηα ζε απηή ηε 

κέζνδν ζπιινγήο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. 

Γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ν ειεγθηήο κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη δχν ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ σο 

βάζε ηνπ ειέγρνπ έρεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ 

δηελέξγεηα ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε κηθξφ δείγκα θαη ηεο πξνζέγγηζεο ηεο άκεζεο 

επηβεβαίσζεο ε νπνία απαηηεί ηε δηελέξγεηα κεγαιχηεξεο έθηαζεο ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. ε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ε ειεγθηηθή γλψκε ζηεξίδεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ειέγρνπ ζε κεγάιν δείγκα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε είλαη δηεζλψο πεξηζζφηεξν εθαξκφζηκε, νηθνλνκηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή. 

 

5.3 Μεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα 

 
Άιιν έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ε εμέηαζε ησλ κεηαγελέζηεξσλ γεγνλφησλ, δειαδή ησλ 

γεγνλφησλ πνπ έρνπλ ζπκβεί κεηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. Με ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή 

αλαθνξηθά κε ηα κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα αζρνιείηαη ην ΓΔΠ 560 «Μεηαγελέζηεξα 

γεγνλφηα». Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παξφληνο ΓΔΠ, 

αθνινπζεί κία ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο ησλ γεγνλφησλ 

πνπ ζπκβαίλνπλ απφ ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο έσο ηεο έθδνζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

 

Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα 

 

 
Δηθόλα 5 - Υξνληθή αθνινπζία κεηαγελέζηεξσλ γεγνλόησλ 

 

 Ηκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: Η εκεξνκελία ηνπ ηέινπο ηεο 

ηειεπηαίαο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: Η εκεξνκελία θαηά 

ηελ νπνία έρνπλ θαηαξηηζηεί φιεο νη θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηηο νηθνλνκηθέο 
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θαηαζηάζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ ζεκεηψζεσλ, θαη ηα πξφζσπα πνπ 

έρνπλ αλαγλσξηζκέλε εμνπζία βεβαηψλνπλ φηη έρνπλ αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα 

απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Ηκεξνκελία ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή: H εκεξνκελία πνπ ν ειεγθηήο ζέηεη σο 

εκεξνκελία ηεο έθζεζεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΔΠ 

700 «Γηακφξθσζε γλψκεο θαη έθζεζε επί νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ». 

 Ηκεξνκελία έθδνζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: Η εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία ε έθζεζε ηνπ ειεγθηή θαη νη ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο ζε ηξίηα κέξε. 

 Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα: Γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή 

θαζψο θαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ γίλνληαη γλσζηά ζηνλ ειεγθηή κεηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο έθζεζήο ηνπ. 

Οη θπξηφηεξνη ζθνπνί σο πξνο ηνλ ειεγθηή είλαη αθελφο ε απφθηεζε επαξθψλ 

θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ην εάλ γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ 

κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο 

έθζεζεο ηνπ ειεγθηή, ηα νπνία απαηηνχλ ηξνπνπνίεζε ή γλσζηνπνίεζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, απεηθνλίδνληαη θαηάιιεια ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. 

Αθεηέξνπ λα εθαξκφδεηαη ε ελδεδεηγκέλε αληίδξαζε ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ 

γίλνληαη γλσζηά ζηνλ ειεγθηή κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή, θαη ηα 

νπνία, αλ ήηαλ γλσζηά ζηνλ ειεγθηή θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, κπνξεί λα 

νδεγνχζαλ ηνλ ειεγθηή ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή. 

Γηα ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή, ν ειεγθηήο πξέπεη λα 

εθηειεί ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ απφθηεζε επαξθψλ θαη 

θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ γηα ην φηη έρνπλ εληνπηζηεί φια ηα γεγνλφηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα θαη ηα νπνία απαηηνχλ ηξνπνπνίεζε ή 

γλσζηνπνίεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο ειεγθηήο επίζεο πξέπεη λα δεηά απφ 

ηε δηνίθεζε θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε, λα 

παξέρνπλ έγγξαθε δηαβεβαίσζε ζχκθσλα κε ην ΓΔΠ 580 «Έγγξαθεο 

δηαβεβαηψζεηο» φηη έρνπλ πξνζαξκνζηεί ή γλσζηνπνηεζεί φια ηα γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα 

ηα νπνία ην εθαξκνζηέν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο απαηηεί 

ηξνπνπνίεζε ή γλσζηνπνίεζε. 

Απελαληίαο γηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ γίλνληαη γλσζηά ζηνλ ειεγθηή 

κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή αιιά πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ν ειεγθηήο δελ έρεη θακία δέζκεπζε λα 

εθηειέζεη νπνηαδήπνηε ειεγθηηθή δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή. Ωζηφζν, εάλ, κεηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή, αιιά πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γίλεηαη γλσζηφ ζηνλ ειεγθηή έλα πξαγκαηηθφ 
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πεξηζηαηηθφ ην νπνίν, εάλ είρε γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ειεγθηή θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

έθζεζεο ηνπ ειεγθηή, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηνλ ειεγθηή ζε ηξνπνπνίεζε ηεο 

έθζεζήο ηνπ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα ζπδεηήζεη ην ζέκα κε ηε δηνίθεζε θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, κε ηνπο ππεπζχλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε. Πεξαηηέξσ λα θξίλεη εάλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξεηάδνληαη ηξνπνπνίεζε θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα 

ζέζεη δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηε δηνίθεζε γηα ην πψο απηή ζθνπεχεη λα 

αληηκεησπίζεη ην ζέκα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ ε δηνίθεζε πξνβεί ζε 

ηξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηφηε ν ειεγθηήο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ππφ ηηο πεξηζηάζεηο γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε θαη λα εθδψζεη λέα έθζεζε ηνπ ειεγθηή επί ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Η λέα έθζεζε ηνπ ειεγθηή, δελ πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία πξνγελέζηεξε 

απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η 

λέα έθζεζε επίζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηδηθή παξάγξαθν έκθαζεο, πνπ λα 

παξαπέκπεη ζε ζεκείσζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ ζα παξαηίζεληαη 

εθηελέζηεξα νη ιφγνη ηεο αλαζεψξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Γηα ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ θαη απνθαιχθζεθαλ 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν ειεγθηήο δελ θέξεη θακία 

ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. 

 

5.5 πλερηδόκελε Γξαζηεξηόηεηα 
 

 Πξσηαξρηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνλ 

ειεγθηή είλαη λα δηαπηζησζεί ε ηθαλφηεηα ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο. Ο ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάζεη αλ ππάξρνπλ ή πξνβιέπεηαη λα ππάξμνπλ 

γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξή ακθηβνιία γηα ηε 

δπλαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζην 

πξνβιεπηφ κέιινλ. Σν ΓΔΠ πνπ αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζηνλ έιεγρν 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο παξαδνρήο ηεο 

ζπλέρηζεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε δηνίθεζε θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ην ΓΔΠ 570 «πλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο». 

 Η επζχλε ηνπ ειεγθηή είλαη λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα γηα ηελ παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε δηνίθεζε θαηά 

ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα γηα ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο νληφηεηαο γηα ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε δηνίθεζε πξέπεη λα πάξεη ππφςε ηεο ην βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο γεληθά γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην κέιινλ, βάζεη ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην ρξφλν ηεο εθηίκεζεο. Υξφλνο εθηίκεζεο 

ζεσξείηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε δηνίθεζε εθηηκάεη εάλ πθίζηαηαη ή 

φρη ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην άκεζν κέιινλ. Δπεηδή ην καθξηλφ κέιινλ 

είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ νξίδεηαη είλαη ζπλήζσο ελφο 
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έηνπο. Η εθηίκεζε απηή επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο. Οη θπξηφηεξνη 

ρσξίδνληαη ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο θαη ινηπνχο παξάγνληεο. ην 

παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηνπο παξάγνληεο απηνχο. 

 

 
Δηθόλα 6 - Παξάγνληεο έλδεημεο αβεβαηόηεηαο ζπλέρηζεο δξαζηεξηόηεηαο 

  

Λακβάλνληαο ππφςε φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο ε δηνίθεζε πξέπεη λα 

πάξεη απφθαζε γηα ην εάλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο εηαηξίαο. Η αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ κε ηε ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο παξαηίζεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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Δηθόλα 7 - Αιιειεπίδξαζε παξαγόλησλ θαη ζπλέρηζεο δξαζηεξηόηεηαο 

 

 Ο ειεγθηήο αμηνινγεί ηηο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Η κε αλαθνξά απφ πιεπξάο ηνπ ειεγθηή ζηελ έθζεζε ζε δεηήκαηα 

βησζηκφηεηαο, δελ ζπλεπάγεηαη φηη δελ ζα ππάξμνπλ θαζψο ν ειεγθηήο δελ κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ην κέιινλ. Καηά ηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ηεο εηαηξείαο ν ειεγθηήο 

πξνζέρεη κήπσο πξνθχςνπλ γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ επηδξνχλ ζηε βησζηκφηεηά ηεο. 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη ζε επηθπιαθή γηα ηέηνηνπο θηλδχλνπο. Η δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ βησζηκφηεηαο απφ ηνλ ειεγθηή, γίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζίαο 

εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ ζηελ αξρηθή θάζε, ψζηε έγθαηξα λα ιάβεη πιεξνθνξίεο θαη 

λα ζρεδηάζεη ηηο επηκέξνπο πιεξνθνξίεο θαη λα ζρεδηάζεη ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο. 

Η δηνίθεζε κπνξεί ήδε λα έρεη θάλεη εθηίκεζε γηα ηε βησζηκφηεηα ηελ νπνία ν 

ειεγθηήο επηζθνπεί θαη αμηνινγεί. Αλ ε δηνίθεζε δελ έρεη θάλεη εθηίκεζε γηα ηε 

βησζηκφηεηα, ν ειεγθηήο ή ζπδεηεί καδί ηεο ή ηεο δεηάεη λα θάλεη απηή πξψηα 

εθηίκεζε, ηδηαίηεξα αλ ήδε έρεη εληνπίζεη ελδείμεηο. 

Ο ειεγθηήο αλάινγα κε ηηο ελδείμεηο γηα ηε βησζηκφηεηα επεξεάδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα ζρεδηάζεη. Αλ ππάξρεη θεξδνθνξία θαη πξφζβαζε ζε θεθάιαηα, ε 

δηνίθεζε δελ θάλεη αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ην ίδην θάλεη θαη ν 

ειεγθηήο. Αλ ν ειεγθηήο εληνπίζεη ελδείμεηο πνπ επηδξνχλ ζηε βησζηκφηεηα εμεηάδεη 

ηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο, ζπγθεληξψλεη 

ειεγθηηθέο απνδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ ζεκαληηθψλ αβεβαηνηήησλ θαη δεηάεη 

γξαπηή επηβεβαίσζε απφ ηε δηνίθεζε γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζθνπεχεη λα θάλεη. 

Με βάζε ηα απνθηεζέληα ειεγθηηθά ηεθκήξηα, ν ειεγθηήο πξέπεη λα 

ζπκπεξάλεη εάλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε 

γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ, αηνκηθά ή ζπιινγηθά, κπνξεί λα εγείξνπλ ζεκαληηθή 

ακθηβνιία σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο νληφηεηαο γηα ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Οπζηψδεο αβεβαηφηεηα ππάξρεη φηαλ ην κέγεζνο ηνπ πηζαλνχ αληίθηππνπ θαη ε 
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πηζαλφηεηα λα ζπκβεί είλαη ηέηνηα πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, είλαη 

απαξαίηεηε θαηάιιειε γλσζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

αβεβαηφηεηαο γηα: (α) ηελ εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηελ 

πεξίπησζε ελφο πιαηζίνπ παξνπζίαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο εχινγεο 

παξνπζίαζεο, ή (β) λα κελ είλαη παξαπιαλεηηθέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηελ 

πεξίπησζε ελφο πιαηζίνπ ζπκκφξθσζεο. 

Δάλ έρεη γίλεη επαξθήο γλσζηνπνίεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν 

ειεγθηήο πξέπεη λα εθθξάζεη κε δηαθνξνπνηεκέλε γλψκε θαη λα πεξηιάβεη κηα 

παξάγξαθν έκθαζεο ζέκαηνο ζηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή, ψζηε: (α) λα ηνλίζεη ηελ 

χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο ζρεηηδφκελεο κε ην γεγνλφο ή ηε ζπλζήθε πνπ 

κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο νληφηεηαο γηα 

ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη (β) λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζηε ζεκείσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 
Δηθόλα 8 - Παξάδεηγκα παξαγξάθνπ έκθαζεο ζέκαηνο 

 

Δάλ δελ έρεη γίλεη επαξθήο γλσζηνπνίεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν 

ειεγθηήο πξέπεη λα εθθξάζεη γλψκε κε επηθχιαμε ή αξλεηηθή γλψκε. Ο ειεγθηήο 

πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ έθζεζή ηνπ φηη ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα πνπ κπνξεί 

λα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο νληφηεηαο γηα ζπλέρηζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
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Δηθόλα 9 - Παξάδεηγκα παξαγξάθνπ γλώκεο κε επηθύιαμε 

 
Δηθόλα 10 - Παξάδεηγκα παξαγξάθνπ αξλεηηθήο γλώκεο 
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Αλ ππάξρεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν 

ειεγθηήο εμεηάδεη κήπσο απηφ νθείιεηαη ζε δεηήκαηα βησζηκφηεηαο. Αλ ζπκβαίλεη 

απηφ εθηειεί πξφζζεηεο δηαδηθαζίεο αλ απαηηνχληαη θαη δηακνξθψλεη αλάινγα ηελ 

έθζεζή ηνπ. 

 

5.6 Έγγξαθεο Γηαβεβαηώζεηο 

 

 Σν ΓΔΠ 580 «Έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο» αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ 

ειεγθηή λα απνθηά έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο απφ ηε δηνίθεζε θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, 

απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ζε έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

χκθσλα κε ην πξφηππν, ν ειεγθηήο πξέπεη λα δεηά απφ ηε δηνίθεζε λα 

παξάζρεη έγγξαθε δηαβεβαίσζε φηη έρεη αληαπνθξηζεί ζηελ επζχλε ηεο γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν πιαίζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, πεξηιακβαλνκέλεο, φπνπ έρεη εθαξκνγή, ηεο εχινγεο 

παξνπζίαζήο ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο αλάζεζεο ειέγρνπ. Δπίζεο, ν 

ειεγθηήο πξέπεη λα δεηά απφ ηε δηνίθεζε λα ηνπ παξέρεη έγγξαθε δηαβεβαίσζε φηη 

παξείρε ζηνλ ειεγθηή φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζβαζε πνπ 

ζπκθσλήζεθε ζηνπο φξνπο ηεο αλάζεζεο ειέγρνπ θαη φιεο νη ζπλαιιαγέο έρνπλ 

θαηαρσξεζεί θαη αληαλαθιψληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Η εκεξνκελία ησλ έγγξαθσλ δηαβεβαηψζεσλ πξέπεη λα είλαη ην δπλαηφλ 

πιεζηέζηεξε, αιιά φρη κεηαγελέζηεξε, ηεο εκεξνκελίαο ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή επί 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο πξέπεη λα είλαη γηα φιεο 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη γηα ηελ πεξίνδν (πεξηφδνπο) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

έθζεζε ηνπ ειεγθηή. Αθφκα, νη έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηε κνξθή 

επηζηνιήο δηαβεβαίσζεο πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ ειεγθηή. 

Δάλ ε δηνίθεζε δελ παξάζρεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απαηηνχκελεο 

έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο, ν ειεγθηήο πξέπεη: 

(α) Να ζπδεηήζεη ην ζέκα κε ηε δηνίθεζε, 

(β) Να επαλαμηνινγήζεη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο θαη λα αμηνινγήζεη ηελ 

επίπησζε πνπ απηφ κπνξεί λα έρεη επί ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δηαβεβαηψζεσλ 

(πξνθνξηθψλ ή έγγξαθσλ) θαζψο θαη επί ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ γεληθά 

θαη 

(γ) Να πξνβεί ζηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο πηζαλήο επίπησζεο επί ηεο γλψκεο ζηελ έθζεζε ηνπ 

ειεγθηή ζχκθσλα κε ην ΓΔΠ 705
40

. 

Σέινο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα δειψζεη αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΔΠ 705 εάλ είηε ζπκπεξάλεη φηη ππάξρεη 

επαξθήο ακθηβνιία γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο, ψζηε νη έγγξαθεο 

δηαβεβαηψζεηο πνπ απαηηνχληαη λα κελ είλαη αμηφπηζηεο, είηε ε δηνίθεζε δελ παξάζρεη 

ηηο έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο πνπ απαηηνχληαη. 

                                                           
40

 ΓΔΠ 705 «Γηαθνξνπνηήζεηο ηεο γλψκεο ζηελ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή» 
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5.7 Σεθκεξίσζε ηνπ Διέγρνπ 
 

 Με ην ζέκα ηεο ηεθκεξίσζεο (documentation) ησλ ζπιιεγφκελσλ απφ ηνλ 

ειεγθηή ηεθκεξίσλ, δειαδή κε δεηήκαηα ηνπ θαθέινπ ειέγρνπ αζρνιείηαη ην ΓΔΠ 

230 «Σεθκεξίσζε ηνπ Διέγρνπ», ην νπνίν ζέηεη ηηο γεληθέο αξρέο. Σν πξναλαθεξζέλ 

ΓΔΠ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δίλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν ζηελ ειεγθηηθή πξαθηηθή 

λα δηακνξθψλνληαη νγθψδεηο θάθεινη κε πιήζνο άρξεζησλ δεδνκέλσλ, θάηη ην νπνίν 

δπζθνιεχεη εμαηξεηηθά ην έξγν ηεο επηζθφπεζεο ελφο θαθέινπ ειέγρνπ. Η βαζηθή 

αξρή πνπ δηέπεη ην πξφηππν, είλαη φηη ζην θάθειν πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη ηα 

ζεκαληηθά δεδνκέλα θαη ηεθκήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν θαη φρη ηα πάληα 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πξφρεηξα θχιια εξγαζίαο. Ο θάθεινο κε ηελ ησξηλή 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζα ήηαλ θαιχηεξν λα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπ ςεθηαθφο γηα 

επθνιφηεξε θαη δηεμνδηθφηεξε πξνζέγγηζε ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. 

 Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε ειεγθηηθή νκάδα λα βνεζεζεί ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Δπίζεο κέζα απφ ην θάθειν 

ειέγρνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ νκάδα αλάζεζεο λα ινγνδνηεί γηα ηελ εξγαζία 

ηεο αιιά θαη λα δηαηεξείηαη έλα αξρείν ζεκάησλ πςειήο ζεκαληηθφηεηαο γηα 

κειινληηθνχο ειέγρνπο. 

 Ο ειεγθηήο πξέπεη λα ζπληάζζεη ηα θχιια εξγαζίαο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

έλαο έκπεηξνο ειεγθηήο
41

, ν νπνίνο δελ έρεη πξνεγνχκελε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν λα 

κπνξεί λα θαηαλνήζεη: 

 Σε θχζε, ην ρξφλν θαη ηελ έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

δηελεξγνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηα ΓΔΠ θαη ηηο εθαξκνζηέεο λνκηθέο 

θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ θαη 

 εκαληηθά δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ γηα απηά, θαη ζεκαληηθέο επαγγεικαηηθέο 

θξίζεηο πνπ έγηλαλ γηα λα εμαρζνχλ ηα ελ ιφγσ ζπκπεξάζκαηα. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο θχζεο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο έθηαζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Η θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ βνεζάεη ζηε κέηξεζε ηνπ έξγνπ ησλ ειεγθηψλ θαη ζηελ πεξαηηέξσ 

έξεπλα εξσηεκάησλ ηνπ ειέγρνπ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηθίινπλ θαηά 

πεξίπησζε: 

                                                           
41

 χκθσλα κε ην ΓΔΠ 230 έκπεηξνο ειεγθηήο (experienced auditor) ζεσξείηαη έλα πξφζσπν (είηε 

εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ σο πξνο ηε ινγηζηηθή επηρείξεζε) ην νπνίν έρεη πξαθηηθή ειεγθηηθή εκπεηξία 

θαη κηα εχινγε θαηαλφεζε: 

(i) Σεο ζεηξάο ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ, 

(ii) Σσλ ΓΔΠ θαη ησλ εθαξκνζηέσλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ, 

(iii) Σνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ε νληφηεηα ιεηηνπξγεί, θαη 

(iv) Σσλ ειεγθηηθψλ ζεκάησλ θαη ησλ ζεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

θιάδν ηεο νληφηεηαο. 
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 Π.ρ. γηα ηνλ έιεγρν παξαγγειηψλ αγνξάο, κπνξεί λα ζεκεηψλεηαη ν κνλαδηθφο 

αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηνπο. 

 Π.ρ. γηα ηελ επηζθφπεζε ελφο κέξνπο απφ έλα κεγάιν ζχλνιν, φπσο 

νξηζκέλεο εγγξαθέο ηνπ εκεξνινγίνπ, ν ειεγθηήο γξάθεη ην ζθνπφ ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηνλ πιεζπζκφ πνπ εμέηαζε, ζπλνπηηθά. 

 Π.ρ. γηα κηα δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο, κπνξεί λα γξάςεη ην 

δηθαηνινγεηηθφ εθθίλεζεο θαη ηηο παξακέηξνπο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο. 

 Π.ρ. γηα κηα δηαδηθαζία έξεπλαο γηα ζπγθεθξηκέλνπο εξγαδνκέλνπο, κπνξεί λα 

γξάςεη ηελ εκεξνκελία θαη ηα άηνκα πνπ εξεχλεζε. 

 Π.ρ. γηα κηα ελέξγεηα παξαηήξεζεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα γξάςεη 

πεξηθξαζηηθά ην ζθνπφ, ηνλ ηφπν, ην ρξφλν θαη πνηνη ζπκκεηείραλ. 

Ο ειεγθηήο επίζεο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη κε έγγξαθα, ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηα 

ζεκαληηθά γεγνλφηα κε ηε δηνίθεζε ή ηξίηνπο. Αλ απφ ηηο ζπδεηήζεηο πξνθχπηνπλ 

αληηθάζεηο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη πσο θαηέιεμε ηειηθά ζηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Αθφκα γηα θάζε ειεγθηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη 

πνηνο ειεγθηήο θαη πφηε ηελ έθαλε αιιά θαη ην ίδην λα ζπκβαίλεη θαη γηα ηνλ 

αληίζηνηρν επφπηε πνπ εμέηαζε ηε δηαδηθαζία απηή. 

Σέινο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηελ ηεθκεξίσζε ειέγρνπ ζε έλα 

θάθειν ειέγρνπ θαη λα νινθιεξψλεη ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

ηειηθνχ θαθέινπ ειέγρνπ ζε έγθαηξε βάζε κεηά απφ ηελ εκεξνκελία έθζεζεο ηνπ 

ειεγθηή. Σα ζπληαρζέληα θχιια εξγαζίαο, ζε θάζε ειεγθηηθφ έξγν, είλαη ηδηνθηεζίαο 

ηνπ αξκφδηνπ ειεγθηή. Ο ειεγθηήο νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη 

ην απφξξεην ησλ θχιισλ εξγαζίαο. Δπίζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπιήξσζεο 

ηνπ ηειηθνχ θαθέινπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο δελ πξέπεη λα δηαγξάθεη ή λα απνξξίπηεη 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα νπνηαζδήπνηε θχζεσο πξηλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

δηαηήξεζήο ηνπο. 

 

5.8 Δίδε Φύιισλ Δξγαζίαο 
 

 Ο έιεγρνο ησλ θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ μεθηλάεη απφ ην 

πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην (adjusted trial balance) ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ ηνπ πειάηε. 

Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά, ν ειεγθηήο πξνεηνηκάδεη ην δηθφ ηνπ θχιιν εξγαζίαο ην 

ηζνδχγην εξγαζίαο (working trial balance). ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ 

ηζνδπγίνπ ηνπ πειάηε, ν ειεγθηήο πξνζζέηεη ηξεηο αθφκε βαζηθέο ζηήιεο: 

πξνζαξκνγέο, αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ θαη ππφινηπν θαη’ 

έιεγρν. Η ζηήιε ησλ πξνζαξκνγψλ (audit adjustments) αθνξά πνζά κε ηα νπνία 

πξέπεη λα δηνξζσζνχλ ηα ππφινηπα ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ πειάηε, γηα ζθνπνχο 

θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η αλάγθε ησλ πξνζαξκνγψλ πξνθχπηεη 

δηφηη θαηά ηελ γλψκε ηνπ ειεγθηή έρεη γίλεη ιάζνο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο. πλήζσο νη 

πξνζαξκνγέο επεξεάδνπλ ην γεληθφ ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η ζηήιε 

αλαθαηαηάμεσλ (reclassifications) αθνξά δηνξζψζεηο κφλν ζηελ παξνπζίαζε. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα πνζφ κπνξεί θαηά ηε γλψκε ηνπ ειεγθηή λα πξέπεη λα κεηαθεξζεί 
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απφ ην πάγην ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ή απφ ηα έμνδα δηνίθεζεο ζηα έμνδα 

πσιήζεσλ. Έλα ππφδεηγκα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηνπ ειεγθηή, ην ηζνδχγην εξγαζίαο 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Αληίζηνηρν ηζνδχγην θαηαξηίδεηαη θαη γηα ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

  

 
Δηθόλα 11 - Τπόδεηγκα ηζνδπγίνπ εξγαζίαο (working trial balance) 

 Σα πνζά ησλ ζηειψλ πξνζαξκνγέο θαη αλαθαηαηάμεηο ηνπ ηζνδπγίνπ εξγαζίαο 

νθείινληαη ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο παξαπνκπέο: 

(1) Έμνδα ζπληήξεζεο πνζνχ 200 € ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 20Υ1 θαηαρσξίζηεθε ζε 

αχμεζε ησλ παγίσλ. Έηζη, ν ειεγθηήο γηα ζθνπνχο παξνπζίαζεο πηζηψλεη ηα 

πάγηα θαη ρξεψλεη ηα απνζεκαηηθά θαη ηα θέξδε εηο λέν κε 200 € . 

(2) Αμία εκπνξεπκάησλ πνζνχ 250 € πνπ αγνξάζζεθαλ Free on Board (FOB) ηεο 

29
εο

 Γεθεκβξίνπ δελ είρε θαηαρσξηζηεί ζηηο αγνξέο ηεο ρξήζεο επεηδή ηα 

εκπνξεχκαηα έθζαζαλ ζηηο απνζήθεο ηεο επηρείξεζεο ζηηο 3 Ιαλνπαξίνπ 

20Υ2. Έηζη, ν ειεγθηήο ρξεψλεη ηα απνζέκαηα θαη πηζηψλεη ηε ζρεηηθή 

ππνρξέσζε πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. 

(3) Πνζφ 100 € πνπ αθνξνχζε κεξίζκαηα εηζπξαθηέα ηα νπνία ηειηθά 

εηζπξάρζεθαλ ζηηο 5 Ιαλνπαξίνπ 20Υ2 είρε θαηαρσξηζηεί απφ ηελ επηρείξεζε 

ζηα δηαζέζηκα ηεο ρξήζεο 20Υ1. Έηζη ν ειεγθηήο ρξεψλεη ηηο απαηηήζεηο θαη 

πηζηψλεη ηα δηαζέζηκα. 

(4) Πνζφ 300 € απφ έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ κε ζσξεπηηθφ κέξηζκα θαη 

ππνρξεσηηθά εμαγνξάζηκσλ είρε θαηαρσξηζηεί απφ ηελ επηρείξεζε ζε αχμεζε 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Έηζη ν ειεγθηήο γηα ζθνπνχο παξνπζίαζεο ρξεψλεη 

ηελ θαζαξή ζέζε θαη πηζηψλεη ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κε 300 € . 

(5) Μέξνο ησλ καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ πνζνχ 100 € θαζίζηαηαη ιεμηπξφζεζκν 

ηελ επφκελε ρξήζε. Έηζη ν ειεγθηήο ρξεψλεη ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα κε 
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100 € θαη πηζηψλεη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο κε ην ίδην πνζφ. 

(6) Γεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα θσδηθαξίζκεζεο ησλ Φ.Δ. κε βάζε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

αξρεηνζέηεζεο. Σν ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ 

γξακκάησλ θαη αξηζκψλ κε θαηάιιειε πεξηγξαθή. 

Έλα άιιν βαζηθφ θχιιν εξγαζίαο ηνπ ειεγθηή είλαη ην θχιιν αλάιπζεο ππνινίπνπ 

(lead schedule). Ο ειεγθηήο πξνεηνηκάδεη έλα θχιιν αλάιπζεο ππνινίπνπ γηα θάζε 

θνλδχιη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν θχιιν απηφ είλαη έλαο πίλαθαο πνπ 

αλαιχεη ην ζρεηηθφ θνλδχιη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο επηκέξνπο 

ινγαξηαζκνχο (ή κέξνο ινγαξηαζκψλ) ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ απφ ηνπο νπνίνπο 

ζπληίζεηαη. Καζέλαο απφ απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο ζπζρεηίδεηαη (referencing – 

cross referencing) κε άιια θχιια εξγαζίαο ζηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί θαη ηα ζρεηηθά 

επξήκαηα. εκεηψλεηαη φηη ζηε ινγηζηηθή πξάμε ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ δελ ηαπηίδνληαη απαξαίηεηα κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ γεληθνχ 

θαζνιηθνχ (πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί) ηνπ πειάηε. Δθηφο απφ θχιια αλάιπζεο 

ππνινίπνπ, ππάξρνπλ δηάθνξα είδε βνεζεηηθψλ θχιισλ εξγαζίαο. Μεξηθά απφ απηά 

παξνπζηάδνληαη πην θάησ. 

 Φύιιν Γηνξζσηηθώλ Δγγξαθώλ (Correcting Entries Schedule): Σν θχιιν 

απηφ ζπγθεληξψλεη ηηο απαξαίηεηεο θαηά ηε γλψκε ηνπ ειεγθηή δηνξζσηηθέο 

εγγξαθέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο γηα ηελ εχινγε 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν θχιιν απηφ ζπγθεληξψλεη ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηα θχιια εξγαζίαο γηα ηνλ έιεγρν δηαθφξσλ 

ινγαξηαζκψλ. Ο ειεγθηήο, βέβαηα, δε δηελεξγεί εγγξαθέο ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία ηεο επηρείξεζεο, επζχλε πνπ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Φύιιν Δμέηαζεο Δπινγνθάλεηαο (Reasonableness Schedule): ην θχιιν 

απηφ ν ειεγθηήο θαηαγξάθεη, κε βάζε ηνλ έιεγρν πνπ έρεη δηελεξγήζεη, ηελ 

εθηίκεζή ηνπ γηα ην εάλ ν ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη εκπεξηέρεη 

νπζηψδε ζθάικαηα. πλήζσο ηα θχιια απηά ζηεξίδνληαη ζηε δηελέξγεηα 

αλαιπηηθψλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Φύιιν Δμέηαζεο Παξαζηαηηθώλ (Supporting Documents): Οη ειεγθηέο 

ζρεδηάδνπλ δηάθνξα βνεζεηηθά θχιια εξγαζίαο ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά νη δηάθνξεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 

παξαζηαηηθψλ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, ηνλ 

έιεγρν θαηεγνξηψλ ζπλαιιαγψλ ή ππνινίπνπ ινγαξηαζκψλ γηα πνζνηηθά 

ζθάικαηα. 

 Φύιιν Ιζνδπγίνπ Λνγαξηαζκνύ (Correcting Entries Schedule): Σν θχιιν 

απηφ αλαιχεη έλα ινγαξηαζκφ ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ ή έλα θνλδχιη ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο επηκέξνπο αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο 

(δεπηεξνβάζκηνπο, ηξηηνβάζκηνπο θ.ιπ.) απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη. Η 
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αλάιπζε απηή είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ εθείλε πνπ παξέρεηαη ζην 

θχιιν αλάιπζεο ππνινίπνπ (lead schedule). 

 Φύιιν Μεηαβνιήο Λνγαξηαζκνύ (Account Analysis Schedule): Σν θχιιν 

κεηαβνιήο ινγαξηαζκνχ παξνπζηάδεη ηηο ζπγθεληξσηηθέο θηλήζεηο (ππφινηπν 

έλαξμεο, απμήζεηο, κεηψζεηο, ππφινηπν ιήμεο) ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Παξαηίζεληαη επίζεο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. πλήζσο ηέηνηα θχιια ζπληάζζνληαη γηα 

ινγαξηαζκνχο παγίσλ, θαζαξήο ζέζεο θαη δάλεηα. 

 Φύιιν πκθσλίαο (Reconciliation Schedule): Σν θχιιν απηφ είλαη έλαο 

πίλαθαο ζπκθσλίαο ηνπ ππνινίπνπ ελφο ινγαξηαζκνχ κε θάπνηα άιιε πεγή 

πιεξνθνξηψλ. Κιαζηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ θχιινπ είλαη ε ζπκθσλία ηνπ 

ππνινίπνπ ησλ δαλείσλ κε ην EXTRAIT ηεο ηξάπεδαο ή ηνπ ππνινίπνπ ελφο 

πξνκεζεπηή κε ην ππφινηπν ζρεηηθήο επηβεβαησηηθήο επηζηνιήο. Η ζπκθσλία 

αθνξά ζπλήζσο εηεξνρξνληζκφ εγγξαθψλ ή θαη άιια αίηηα. 

 Φύιιν ύλνςεο Διεγθηηθώλ Γηαδηθαζηώλ (Summary of Procedures): Σν 

θχιιν απηφ ζπλνςίδεη ηηο δηάθνξεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ δηελεξγεζεί θαηά ηνλ έιεγρν ελφο ινγαξηαζκνχ (π.ρ. θπζηθή απνγξαθή 

ή έιεγρνο πειαηψλ). 

Αθνινπζεί παξάδεηγκα EXTRAIT ηξάπεδαο κελφο Μαΐνπ 2011 ην νπνίν ν ειεγθηήο 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ γηα λα δεη εάλ ζπκθσλεί κε ην ινγηζηηθφ ππφινηπν πνπ έρεη ε 

ειεγρφκελε επηρείξεζε. 

 

 
Δηθόλα 12 - Extrait Μαΐνπ 2011 

 

 

 

 



Γ.Δ.Π. θαη Έθζεζε Διέγρνπ: Δκπεηξηθή Γηεξεχλεζε - Φισξφπνπινο ηπιηαλφο 

 

56 

 

5.9 Φάθεινο Διέγρνπ 
 

Σα θχιια εξγαζίαο νξγαλψλνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζε θάθειν ειέγρνπ. Γηα 

επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο, ππάξρνπλ δχν θάθεινη: ν ηξέρνλ θάθεινο ειέγρνπ 

(current audit file) θαη ν κφληκνο θάθεινο ειέγρνπ (permanent audit file). Ο θάθεινο 

ειέγρνπ ρξήζεο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ μερσξηζηά ηκήκαηα: 

 Γεληθά: Δδψ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επηζηνιή αλάζεζεο ειέγρνπ, ε έθζεζε 

ειέγρνπ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, 

επηζηνιέο εηαηξείαο, λνκηθνχ ζπκβνχινπ θ.ιπ. 

 Δλεξγεηηθό: Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θχιια εξγαζίαο κε ηε ζεηξά ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 Παζεηηθό: Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θχιια εξγαζίαο κε ηε ζεηξά ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπ παζεηηθνχ. 

 Απνηειέζκαηα ρξήζεο: Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θχιια εξγαζίαο κε ηε 

ζεηξά ησλ ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 Δπηζηνιέο: Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο ησλ 

πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ, πηζησηψλ, ηξαπεδψλ θ.ιπ. φηαλ ν αξηζκφο ηνπο είλαη 

πνιχ κεγάινο θαη δελ κπνξνχλ λα επηζπλαθζνχλ ζηα ζρεηηθά θχιια εξγαζίαο 

ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ αλαθέξνληαη. 

 Λνηπά ζηνηρεία: Ιζνδχγηα ινγαξηαζκψλ θαη ινηπά νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

Όπσο πξνείπακε ζε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ ειέγρσλ, ηα θχιια εξγαζίαο 

κνλίκνπ ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη ζε κφληκν θάθειν ειέγρνπ, ν νπνίνο 

ελεκεξψλεηαη κε λέα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία δηαξθνχο ζεκαζίαο. Ο κφληκνο θάθεινο 

ειέγρνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ μερσξηζηά ηκήκαηα: 

 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, νη εθζέζεηο δηαρείξηζεο Γ.. θαη νη εθζέζεηο ειέγρνπ ζε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά. 

 Καηαζηαηηθό, ζπκβάζεηο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο: Δδψ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ην ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, απνθάζεηο ππαγσγήο 

επελδχζεσλ ζε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο θαη ινηπά λνκηθά ζέκαηα. 

 Γηνίθεζε, απνθάζεηο: Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θπξηφηεξνη κέηνρνη, ε 

ζχλζεζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη απνθάζεηο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

γεληθήο ζπλέιεπζεο, ην νξγαλφγξακκα θαη νη εμνπζηνδνηήζεηο. 

 Λνγηζηηθέο αξρέο, ινγηζηηθό ζύζηεκα: Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

αθνινπζνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε ινγηζηηθή 

νξγάλσζε, ην ινγηζηηθφ ζρέδην, ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία θαη ε 

κέζνδνο θνζηνιφγεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

 Δξσηεκαηνιόγην εθηίκεζεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, πξόγξακκα ειέγρνπ: 

Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηνηρεία γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εγγελψλ θαη ειεγθηηθψλ 
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θηλδχλσλ θαη ε επηινγή ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα 

δηελεξγεζνχλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. 

 Λνηπά ζηνηρεία κόληκνπ θαθέινπ: Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη εθζέζεηο 

εθηηκεηψλ γηα ηελ εχινγε αμία ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, εθζέζεηο αλαινγηζηψλ, 

ζηνηρεία δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ (δηάξθεηα, επηηφθηα), ζεκεηψζεηο απφ 

εθζέζεηο θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν κφληκνο θάθεινο απνηειεί ηνλ θαηαηνπηζηηθφ νδεγφ γηα θάζε 

ειεγθηή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ ηνπ, επεηδή παξέρεη κηα ιεπηνκεξή εηθφλα 

ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Η κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κφληκνπ 

θαθέινπ παξέρεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηνπο ειεγθηέο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ. Η χπαξμε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη ζπλερψο ελεκεξσκέλνπ 

κφληκνπ θαθέινπ ζπληειεί ζην λα απνθεχγεηαη ε θαη’ έηνο φριεζε ηνπ ειεγρνκέλνπ 

κε ηα ίδηα εξσηήκαηα θαη απνξίεο. Ο κφληκνο θάθεινο πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη γηα 

ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, πνπ ππάγνληαη ζε ηαθηηθφ θαη επαλαιακβαλφκελν έιεγρν. 

Ο κφληκνο θάθεινο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ηζρχνληα γηα ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 

5.10 Έθζεζε Διέγρνπ 

 

 Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ αλαιπηηθνχ ειέγρνπ ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηελ απφθηεζε ησλ επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ 

ηεθκεξίσλ ν ειεγθηήο είλαη ζε ζέζε λα εθθέξεη ηε γλψκε ηνπ επί ησλ ειεγκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 700 «Γηακφξθσζε 

γλψκεο θαη έθζεζε επί νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» πξαγκαηεχεηαη ηελ επζχλε ηνπ 

ειεγθηή λα δηακνξθψζεη γλψκε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αζρνιείηαη 

επίζεο κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή πνπ εθδίδεηαη σο 

απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα ΓΔΠ 705 «Γηαθνξνπνηήζεηο ηεο γλψκεο ζηελ 

έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή» θαη ΓΔΠ 706 «Παξάγξαθνη έκθαζεο ζέκαηνο θαη 

παξάγξαθνη άιινπ ζέκαηνο ζηελ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή
42

» εμεηάδνπλ ην 

πψο ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή επεξεάδνληαη φηαλ ν 

ειεγθηήο εθθξάδεη δηαθνξνπνηεκέλε γλψκε ή πεξηιακβάλεη παξάγξαθν έκθαζεο 

ζέκαηνο ή παξάγξαθν άιινπ ζέκαηνο ζηελ έθζεζή ηνπ. 

 Σν ΓΔΠ 700 «Γηακφξθσζε γλψκεο θαη έθζεζε επί νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ» πξνάγεη ηε ζπλέπεηα ζηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή. Η ζπλέπεηα ζηελ 

έθζεζε ηνπ ειεγθηή, φηαλ ν έιεγρνο έρεη δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΔΠ, πξνάγεη 

ηελ αμηνπηζηία ζηελ παγθφζκηα αγνξά, θαζηζηψληαο επρεξψο δηαθξηηνχο ηνπο 

ειέγρνπο εθείλνπο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλα 

                                                           
42

 Σα ΓΔΠ 705 «Γηαθνξνπνηήζεηο ηεο γλψκεο ζηελ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή» θαη ΓΔΠ 706 

«Παξάγξαθνη έκθαζεο ζέκαηνο θαη παξάγξαθνη άιινπ ζέκαηνο ζηελ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ 

ειεγθηή» αλαιχνληαη εθηελψο παξαθάησ. 
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πξφηππα. Βνεζά επίζεο ζηελ πξναγσγή ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ρξήζηε θαη ζηνλ 

εληνπηζκφ αζπλήζηζησλ πεξηζηάζεσλ φηαλ απηέο πξνθχπηνπλ. 

 Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα έρνπλ κία ηεξάζηηα δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα 

ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, ε νπνία δηαθνξά επηδξά ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. Με βάζε 

ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, κηα αλψλπκε εηαηξεία ζα πξέπεη κέρξη κηα 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία πνπ δελ πξέπεη λα μεπεξάζεη ην ηέινο Απξηιίνπ γηα 

εηαηξείεο πνπ ε ρξήζε θιείλεη ην Γεθέκβξην, λα έρνπλ ζπληάμεη θαη λα έρνπλ εγθξίλεη 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. Ο νξθσηφο ειεγθηήο κπνξεί λα ζπκκεηείρε θαη λα 

βνεζνχζε θαηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά θάηη ηέηνην 

δελ ήηαλ θαη απαξαίηεην. Μπνξεί λα μεθηλνχζε ηνλ έιεγρφ ηνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

θαη ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε δηνίθεζε. Έηζη, ε έθζεζε ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή, έπξεπε λα έρεη ζπληαρζεί κέρξη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ινπλίνπ 

θαη εθφζνλ εληνπίδνληαλ ιάζε, απηά πεξηιακβάλνληαλ ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

«πηζηνπνηεηηθνχ», φπσο ήηαλ ν ηίηινο ηεο έθζεζεο πνπ ρνξεγνχληαλ πξηλ 

εθαξκνζηνχλ ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα. 

 Σψξα κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ν ειεγθηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη ηα ιάζε, λα ηα αλαθέξεη ζηε δηνίθεζε θαη ε δηνίθεζε λα 

δηνξζψζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηαηί νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηα 

δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, έρνπλ δηαρσξηζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα γίλνπλ εγγξαθέο θαη ηαθηνπνίεζε κέρξη 

ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ρσξίο απηέο λα ππφθεηληαη ζηηο δεζκεχζεηο γηα θαηαρψξεζε ζε 

ζεσξεκέλα ινγηζηηθά βηβιία θαη εκεξνκελίεο ππνρξεσηηθήο νινθιήξσζεο απηψλ 

ησλ εγγξαθψλ. Δπνκέλσο, κε βάζε ην λέν ινγηζηηθφ πιαίζην, φηη βξεη ιάζνο ν 

ειεγθηήο, ε εηαηξεία κπνξεί θαη πξέπεη λα ην δηνξζψζεη, ψζηε νη ηειηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζα εθδνζνχλ λα είλαη ζσζηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε έθζεζε ειέγρνπ 

πξέπεη λα είλαη θαη είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εθεί πνπ εθαξκφδνληαη ηα ΓΛΠ, κε 

ζχκθσλε γλψκε. 

 θνπφο ηνπ ειεγθηή είλαη λα δηακνξθψζεη γλψκε γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη θαηαξηηζκέλεο, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην 

εθαξκνζηέν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη 

απηή ηε γλψκε, ν ειεγθηήο πξέπεη λα ζπκπεξάλεη εάλ ν ίδηνο έρεη απνθηήζεη εχινγε 

δηαζθάιηζε γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν είλαη απαιιαγκέλεο 

απφ νπζηψδεο ζθάικα, είηε νθεηινκέλνπ ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπίζεο, ν ειεγθηήο 

πξέπεη λα αμηνινγεί εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη θαηαξηηζκέλεο, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθαξκνζηένπ πιαηζίνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Η αμηνιφγεζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ 

εμέηαζε ησλ πνηνηηθψλ πηπρψλ ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο νληφηεηαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδείμεσλ πηζαλήο κεξνιεςίαο ζηηο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο. 

Σέινο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα αμηνινγεί εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επηηπγράλνπλ 

εχινγε παξνπζίαζε θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ν ειεγθηήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξέπεη λα 

εμεηάδεη ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, δνκή θαη πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ αιιά θαη ηνπ εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
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ζρεηηθψλ ζεκεηψζεσλ, αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα 

γεγνλφηα θαηά ηξφπν πνπ επηηπγράλεη εχινγε παξνπζίαζε. 

 Ο ειεγθηήο πξέπεη λα εθθξάδεη κε δηαθνξνπνηεκέλε γλψκε
43

 φηαλ 

ζπκπεξαίλεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη θαηαξηηζκέλεο, απφ θάζε νπζηψδε 

άπνςε, ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. 

Δάλ ν ειεγθηήο: 

(α) ζπκπεξάλεη φηη, βάζεη ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ απνθηήζεθαλ, νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν δελ είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, 

ή 

(β) δελ δχλαηαη λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα γηα λα 

ζπκπεξάλεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν είλαη απαιιαγκέλεο απφ 

νπζηψδεο ζθάικα, πξέπεη λα δηαθνξνπνηεί ηε γλψκε ζηελ έθζεζή ηνπ ζχκθσλα κε ην 

ΓΔΠ 705 «Γηαθνξνπνηήζεηο ηεο γλψκεο ζηελ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή». 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε κνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη ε έθζεζε ηνπ ειεγθηή. 

                                                           
43

 Με δηαθνξνπνηεκέλε γλψκε: Η γλψκε πνπ εθθξάδεηαη απφ ηνλ ειεγθηή φηαλ απηφο ζπκπεξαίλεη φηη 

νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη θαηαξηηζκέλεο, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην 

εθαξκνζηέν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. 
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Δηθόλα 13 - Μνξθή έθζεζεο ειέγρνπ 
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 Όπσο αλαθέξακε θαη πξνγελέζηεξα ν ειεγθηήο κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα αθνχ εληνπίζεη ηα ιάζε, λα ηα αλαθέξεη 

ζηε δηνίθεζε θαη ε δηνίθεζε λα δηνξζψζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Άξα κφλν ζε 

δχν πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ππάξμνπλ παξαηεξήζεηο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. Η κία 

πεξίπησζε αθνξά δηαθσλία αλάκεζα ζηνλ ειεγθηή θαη ζηε δηνίθεζε. Γειαδή ν 

ειεγθηήο εληνπίδεη θάπνηα ιάζε, ελεκεξψλεη ηε δηνίθεζε, ηεο δεηάεη λα δηνξζψζεη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα επξήκαηά ηνπ θαη απηή δελ ην θάλεη. Σφηε ν 

ειεγθηήο πξέπεη λα δψζεη έθζεζε κε αληίζεηε γλψκε ή γλψκε κε εμαηξέζεηο, εάλ ηα 

ζέκαηα δελ είλαη πνιχ ζεκαληηθά. 

Η δεχηεξε πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο δελ ζα έδηλε έθζεζε κε ζχκθσλε 

γλψκε, είλαη αλ ππήξμε πεξηνξηζκφο ζηνλ έξγν ηνπ. Πεξηνξηζκφο ζην έξγν ηνπ 

ειεγθηή κπνξεί λα πθίζηαηαη δηφηη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ ηνπ επέηξεςε λα 

εθηειέζεη ην έξγν ηνπ, φπσο έπξεπε λα ην εθηειέζεη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε 

έθζεζε ηνπ ειεγθηή ζα είρε ηε κνξθή ηεο έθθξαζεο γλψκεο κε εμαηξέζεηο ή θαη ηεο 

άξλεζεο γλψκεο αλ ήηαλ ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία δελ είρε εξεπλήζεη. 

 Καηά ζπλέπεηα, νη δχν πεξηπηψζεηο φπνπ δίλεηαη ηξνπνπνηεκέλε έθζεζε κε 

βάζε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, είλαη φηαλ ε δηνίθεζε δηαθσλεί κε ηνλ ειεγθηή ή 

φηαλ ε δηνίθεζε δελ αθήλεη ηνλ ειεγθηή λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ. Κάηη πνπ ζεκαίλεη 

φηη ν ειεγθηήο κε ηελ έθζεζή ηνπ, εθφζνλ δηαηππψλεη ηέηνηεο αηηηάζεηο, έρεη έξζεη ζε 

ξήμε κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Αλ φκσο ε εηαηξεία είλαη εηζεγκέλε, νη επηπηψζεηο 

κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο απφ κία ηέηνηα έθζεζε γηα φιε ηελ εηαηξεία, 

ελλνψληαο φηη δελ πιήηηεηαη κφλν ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο απφ κία ηέηνηα έθζεζε, 

αιιά πιήηηνληαη φινη νη κέηνρνί ηεο. 

 Τπάξρεη φκσο θαη κηα ηειεπηαία πεξίπησζε, πνπ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ 

παξαηεξήζεηο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ, ρσξίο λα αίξεηαη ην γεγνλφο ηεο ζχκθσλεο 

γλψκεο ηνπ ειεγθηή κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

πξνβιέπεηαη φηη ζηελ έθζεζε πεξηιακβάλνληαη νξηζκέλα ζέκαηα έκθαζεο. Σα ζέκαηα 

έκθαζεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξαπέκπνπλ πάληα ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γειαδή ε ίδηα ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, έρεη θάλεη 

θάπνηεο αλαθνξέο θαη ν ειεγθηήο παξαπέκπεη ζε απηέο ηηο αλαθνξέο ηνλ αλαγλψζηε, 

επηζεκαίλνληάο ηνπ φηη πξέπεη λα ηηο κειεηήζεη. 

Μηα ηέηνηα αλαθνξά ηνπ ειεγθηή, δελ ζπλεπάγεηαη ζχγθξνπζε κε ηε δηνίθεζε 

ηεο εηαηξείαο νχηε κε ηελ εηαηξεία. Έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε 

πιεξνθφξεζε ηνπ αλαγλψζηε θαη απηφ έρεη γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ίδηα ηελ 

εηαηξεία θαη ηε δηνίθεζή ηεο. Απηά ηα ζέκαηα έκθαζεο πνπ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ 

ζηελ έθζεζε θαη παξάιιεια αλαθέξνληαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο, ζρεηίδνληαη κε 

ζέκαηα βησζηκφηεηαο ηεο εηαηξείαο, δειαδή κε δεηήκαηα ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηεο ή άιιεο ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο. Γελ ζεκαίλεη ζε θακία 

πεξίπησζε φηη ε εηαηξεία δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο αιιά 

ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ θάπνηα δεηήκαηα θαη θάπνηνη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζην κέιινλ θαη πνπ απηά ηα ζέκαηα, ηα ζέηεη 

ππφςε ησλ ρξεζηψλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηα επηζεκαίλεη ν νξθσηφο ειεγθηήο. 
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Γηαηί θπζηθά εάλ νη αβεβαηφηεηεο είλαη ηφζν πνιχ κεγάιεο, ή ηα άιια δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

εηαηξεία ζα θιείζεη, ηφηε δελ ηίζεηαη ζέκα γηα έθζεζε κε ζέκαηα έκθαζεο, αιιά γηα 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο 

(Γεκήηξεο Νηδαλάηνο (2009), «Ο Έιεγρνο σο Μεραληζκφο Αξλεηηθήο Δληξνπίαο 

Μηα Φηιηθή Αλάγλσζε ζηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα», Δθδφζεηο Καζηαληψηε). 

 χκθσλα κε ην ΓΔΠ 705 «Γηαθνξνπνηήζεηο ηεο γλψκεο ζηελ έθζεζε ηνπ 

αλεμάξηεηνπ ειεγθηή» φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ θαζνξίδνληαη ηξεηο ηχπνη 

δηαθνξνπνηεκέλσλ γλσκψλ, ήηνη γλψκε κε επηθχιαμε, αξλεηηθή γλψκε θαη αδπλακία 

έθθξαζεο γλψκεο. Η απφθαζε αλαθνξηθά κε ην πνηνο ηχπνο δηαθνξνπνίεζεο γλψκεο 

είλαη ελδεδεηγκέλνο, εμαξηάηαη απφ: 

(α) Σε θχζε ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνθαιεί ηε δηαθνξνπνίεζε, δειαδή ην εάλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νπζησδψο εζθαικέλεο ή, ζηελ πεξίπησζε αδπλακίαο 

απφθηεζεο επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, κπνξεί λα είλαη 

νπζησδψο εζθαικέλεο, θαη 

(β) Σελ θξίζε ηνπ ειεγθηή γηα ην δηάρπην ησλ επηπηψζεσλ ή ησλ πηζαλψλ 

επηπηψζεσλ ηνπ ζέκαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο επεμεγεί πψο ε θξίζε ηνπ ειεγθηή γηα ηε θχζε ηνπ 

ζέκαηνο πνπ πξνθαιεί ηε δηαθνξνπνίεζε, θαζψο θαη ην δηάρπην ησλ επηπηψζεσλ ή 

ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ απηνχ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, επεξεάδνπλ ηνλ 

ηχπν ηεο γλψκεο πνπ πξφθεηηαη λα εθθξαζηεί. 

 
Δηθόλα 14 - Σύπνη δηαθνξνπνηεκέλσλ γλσκώλ 

 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα δηαθνξνπνηεί ηε γλψκε ζηελ έθζεζή ηνπ φηαλ: 

(α) πκπεξαίλεη φηη, βάζεη ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ απέθηεζε, νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν δελ είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, ή 

(β) Αδπλαηεί λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα γηα λα 

ζπκπεξάλεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν είλαη απαιιαγκέλεο απφ 

νπζηψδεο ζθάικα. 

Όηαλ ν ειεγθηήο δηαθνξνπνηεί ηε γλψκε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

πξέπεη λα πεξηιάβεη παξάγξαθν ζηελ έθζεζή ηνπ πνπ λα πεξηγξάθεη ην ζέκα πνπ 

πξνθάιεζε ηε δηαθνξνπνίεζε. Ο ειεγθηήο πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ηελ παξάγξαθν 

απηή αθξηβψο πξηλ απφ ηελ παξάγξαθν ηεο γλψκεο ζηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ηίηιν «Βάζε γηα γλψκε κε επηθχιαμε», «Βάζε γηα αξλεηηθή 

γλψκε», ή «Βάζε γηα αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο», φπσο ελδείθλπηαη. Δπίζεο, φηαλ 
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ν ειεγθηήο δηαθνξνπνηεί ηε γλψκε ειέγρνπ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επηθεθαιίδα 

«Γλψκε κε επηθχιαμε», «Αξλεηηθή γλψκε» ή «Αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο», φπσο 

ελδείθλπηαη, γηα ηελ παξάγξαθν ηεο γλψκεο. Σέινο, φηαλ ν ειεγθηήο αλακέλεη λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηε γλψκε ζηελ έθζεζή ηνπ, πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο 

ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηηο πεξηζηάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλακελφκελε 

δηαθνξνπνίεζε θαζψο θαη ηελ πξνηεηλφκελε ιεθηηθή δηαηχπσζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

Αο δνχκε ιίγν αλαιπηηθφηεξα φκσο πφηε δηαηππψλεηαη παξαηήξεζε ζηελ 

έθζεζε ειέγρνπ θαη πνηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ παξαηεξήζεσλ. Ο 

ειεγθηήο νθείιεη λα πεξηιάβεη ζρεηηθή παξαηήξεζε, ζηελ παξάγξαθν παξαηεξήζεσλ 

ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ, ζηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

 Όηαλ δηαπηζηψζεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο (π.ρ. ιαλζαζκέλνη ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί 

θαη εθηηκήζεηο, αλεπαξθείο πξνβιέςεηο θ.ιπ.), πνπ έγηλαλ απφ  ηελ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα, ζηελ ηξέρνπζα ή ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, θαηά 

παξέθθιηζε: 

• απφ ηηο παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο, πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) 

γηα ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα απηά ή απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ γηα ηηο ινηπέο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη 

• απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εηδηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ θαη 

παξάιιεια ππάξρεη νπζηψδεο επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα ή ζηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Όηαλ πεξηνξηζηεί ε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ επαξθνχο γλψκεο επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε εμαηηίαο κε εθαξκνγήο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο 

απφ αληηθεηκεληθή αδπλακία (π.ρ. θαζπζηέξεζε εθινγήο ηνπ θ.ιπ.) ή πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (π.ρ. 

παξεκπφδηζε ζηνλ έιεγρν, κε παξάδνζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θ.ιπ.) είηε κε ιήςεο 

ησλ αλαγθαίσλ γηα ηνλ έιεγρν πιεξνθνξηψλ θαη επεμεγήζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

νπζηψδεο επίδξαζε, ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ή ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θξίλεηαη εθείλε ηεο νπνίαο ην απνηέιεζκα, αλ ήηαλ 

γλσζηφ ζηνπο κεηφρνπο ή ζε ηξίηνπο, ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο 

ηνπο. Η νπζηψδεο επίδξαζε θξίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ειεγθηή κε βάζε ηελ 

εκπεηξία ηνπ, ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ην νηθνλνκηθφ 

θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη ηνλ πθηζηάκελν ειεγθηηθφ 

θίλδπλν. χκθσλα κε ηελ αθνινπζνχκελε, δηεζλψο, πξαθηηθή νπζηψδεο επίδξαζε 

ζεσξείηαη εθείλε πνπ επεξεάδεη, αζξνηζηηθά, ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά κεγέζε ζε 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 5%, θάηη πνπ έρεη αλαιπζεί εθηελψο παξαπάλσ. 

ε θάζε παξαηήξεζε, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ, πξέπεη λα 

γλσζηνπνηείηαη: 
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• Η δηαπηζησκέλε, απφ ηνλ έιεγρν, παξέθθιηζε απφ ηηο παξαδεγκέλεο 

ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο ή απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο λφκσλ θαη 

θαλνληζκψλ (δηαθσλία ειεγθηή γηα ηελ παξέθθιηζε). 

• Ο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν πεξηνξίζηεθε ε δπλαηφηεηα ηνπ 

ειεγθηή λα ζρεκαηίζεη επαξθή γλψκε γηα επηκέξνπο ζηνηρεία ή γηα ηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (αβεβαηφηεηα ειεγθηή). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη παξαηεξήζεηο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ πξέπεη λα είλαη: 

 ύληνκεο, 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 αλαγλψζηεο λα θαηαλνεί ακέζσο ηε δηαθσλία ή ηελ 

ακθηβνιία ηνπ ειεγθηή, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα 

θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Όηαλ 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. 

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη: 

 Οη παξαηεξήζεηο πξέπεη λα παξαηίζεληαη θαηάιιεια νκαδνπνηεκέλεο, θαηά 

ζέκα, ζε ηδηαίηεξε παξάγξαθν ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ, ε νπνία πξνεγείηαη απφ 

ην πφξηζκα ειέγρνπ, δειαδή παξαηίζεληαη πξηλ απφ ηελ παξάγξαθν «Καηά 

ηελ γλψκε καο … ». 

 Η ηδηαίηεξε απηή παξάγξαθνο παξαηεξήζεσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κφλνλ 

παξαηεξήζεηο, ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε γλψκε ηνπ ειεγθηή. 

 Ο ειεγθηήο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα πεξηιάβεη ζηελ Έθζεζε 

Διέγρνπ, ζρεηηθή παξαηήξεζε, παξφηη ην πεξηερφκελν ηεο θαιχπηεηαη απφ 

αληίζηνηρε ζεκείσζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θάησ απφ ηνλ 

ηζνινγηζκφ ή ζην πξνζάξηεκα. 

Σέινο, παξαηίζεληαη νξηζκέλα ζεκαληηθά ζέκαηα, πνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ παξάγξαθν παξαηεξήζεσλ ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ θαη επεξεάδνπλ ηε γλψκε ηνπ 

ειεγθηή. 

 Θέκαηα ζρεηηθά κε παξεθθιίζεηο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο 

παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο, πνπ έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο (π.ρ. κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, κε 

ζρεκαηηζκφο επαξθψλ πξνβιέςεσλ θ.ιπ.). 

 Θέκαηα ζρεηηθά κε ηε κε επηβεβαίσζε απαηηήζεσλ - ππνρξεψζεσλ ζεκαληηθνχ 

πνζνχ, κε απ' επζείαο επηζηνιέο απφ ηξίηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο, 

παξφηη δηελήξγεζε άιιεο πξνζθνξφηεξεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, δελ έρεη πεηζζεί 

γηα ηελ χπαξμε ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ απηψλ. 
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 Θέκαηα ζρεηηθά κε δηαπηζησζείζεο, απφ ηνλ έιεγρν, αλαθξίβεηεο, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ νη αλαθξίβεηεο απηέο έρνπλ, ζην ζχλνιν ηνπο, νπζηψδε επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (π.ρ. δηαπηζησζείζεο δηαθνξέο ζε απνγξαθέληα 

απνζέκαηα, ζε επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο ηξίησλ θ.ιπ.). 

 Θέκαηα ζρεηηθά κε ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο απφ ηελ θνξνινγηθή αξρή θαη ινηπέο 

θνξνινγηθέο ππνζέζεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο ζπγθέληξσζε, απφ ηνλ 

έιεγρφ ηνπ, επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ ηνλ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα γηα θαηαινγηζκφ θφξσλ θαηά ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πνπ ζα 

έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

ηα ζέκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν έκθαζεο ηεο Έθζεζεο 

Διέγρνπ. 

 Θέκαηα ζρεηηθά κε απαηηήζεηο ζεκαληηθνχ πνζνχ, ησλ νπνίσλ θαζπζηεξεί ε 

είζπξαμε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο ζπγθέληξσζε, απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, 

επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ ηνλ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα γηα 

ηε κε ξεπζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα ζέκαηα 

απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν έκθαζεο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ. 

 Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ζεκαληηθνχ πνζνχ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο ζπγθέληξσζε, απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, επαξθή θαη 

θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ ηνλ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα γηα ηε κε 

ξεπζηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ απηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα ζέκαηα απηά 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν έκθαζεο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ. 

 Θέκαηα ζρεηηθά κε αγσγέο ηξίησλ θαηά ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο ζπγθέληξσζε, απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, επαξθή θαη 

θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ ηνλ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα γηα ηελ 

επδνθίκεζε ησλ αγσγψλ απηψλ, κε πνζά πνπ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα ζέκαηα απηά 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν έκθαζεο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ. 

 Θέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελνπνηνχκελεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξίαο θαη, εηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο ηεο κεηξηθήο 

εηαηξίαο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εξγαζία ηνπ ειεγθηή ηεο ζπγαηξηθήο 

θαη, παξάιιεια, ν ίδηνο δελ κπνξεί λα δηελεξγήζεη πξφζζεηεο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απηήο. ηελ πεξίπησζε απηή, 

αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή, ζε πνζνζηφ, ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

(ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, θχθινο εξγαζηψλ, θαζαξά θέξδε) ηεο ελνπνηνχκελεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ζηα αληίζηνηρα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε. 

 Θέκαηα ζρεηηθά κε ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο 

ζπγθέληξσζε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ ηνλ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα γηα ηε κε νξζφηεηα ησλ ππνινίπσλ απηψλ. 

 Θέκαηα ζρεηηθά κε νπζηψδεηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε 

ζεκαληηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο δελ έρεη πεηζζεί, απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, γηα ηελ νξζφηεηα 
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ησλ δηελεξγεζεηζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ χπαξμε ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ησλ νπνίσλ ηα ππφινηπα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα ζέκαηα απηά 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν έκθαζεο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ. 

 Θέκαηα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη απνθαιπθζεί 

απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ν ειεγθηήο ζπγθέληξσζε, απφ ηνλ έιεγρφ 

ηνπ, επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ ηνλ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα γηα ηελ αδπλακία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα ζπλερίζεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα ζέκαηα απηά αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν έκθαζεο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ. 

Καησηέξσ παξαηίζεληαη νξηζκέλεο ελδείμεηο, πνπ εθφζνλ ππάξρνπλ ζε ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα, πξέπεη λα αμηνινγνχληαη, ζην ζχλνιν ηνπο, θαη λα εμεηάδεηαη ε 

πεξίπησζε αδπλακίαο γηα ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. 

 

 
Δηθόλα 15 - Δλδείμεηο αβεβαηόηεηαο δπλαηόηεηαο ζπλέρηζεο δξαζηεξηόηεηαο 

 

 Θέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ ειέγρνπ πνπ 

νθείιεηαη, θπξίσο, ζε ζρεηηθή άξλεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο 

πεξηνξηζκνχ ηνπ ειέγρνπ. 
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 Άξλεζε ηεο δηνίθεζεο λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ ειεγθηή ηα βηβιία θαη 

ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη λα δψζεη ζ' απηφλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δεηήζεη. 

 Άξλεζε ηεο δηνίθεζεο λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο απνζηνιήο επηζηνιψλ ζε 

πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ηξάπεδεο θ.ιπ. γηα επηβεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ ηνπο. 

 Άξλεζε εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο ηνπ 

λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πεξί εθθξεκψλ δηθαζηηθψλ 

ππνζέζεσλ θ.ιπ. 

 

Σν ΓΔΠ 706 «Παξάγξαθνη έκθαζεο ζέκαηνο
44

 θαη παξάγξαθνη άιινπ ζέκαηνο
45

 ζηελ 

έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή» αζρνιείηαη κε ηηο πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζηελ 

έθζεζε ηνπ ειεγθηή φηαλ ν ειεγθηήο ζεσξεί απαξαίηεην λα: 

(α) Δπηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζε ζέκα ή ζε ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ή 

γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηα νπνία είλαη ηέηνηαο ζεκαζίαο πνπ 

είλαη ζεκειηψδε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο, ή 

(β) Δπηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζε νπνηνδήπνηε ζέκα ή ζέκαηα εθηφο απφ 

εθείλα πνπ παξνπζηάδνληαη ή γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα 

νπνία είλαη ζρεηηθά γηα ηελ θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ ζε φηη αθνξά ηνλ 

έιεγρν, ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ή ηελ έθζεζε ειεγθηή. 

Δάλ ινηπφλ ν ειεγθηήο ζεσξήζεη απαξαίηεην λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ησλ 

ρξεζηψλ ζε ζέκα πνπ παξνπζηάζηεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ην νπνίν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, είλαη ηέηνηαο ζεκαζίαο πνπ είλαη 

ζεκειηψδεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, 

ηφηε πξέπεη λα πεξηιάβεη παξάγξαθν έκθαζεο ζέκαηνο ζηελ έθζεζή ηνπ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρεη απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα φηη ην 

ζέκα δελ είλαη νπζησδψο εζθαικέλν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Όηαλ φκσο ν ειεγθηήο πεξηιακβάλεη παξάγξαθν έκθαζεο ζέκαηνο ζηελ 

έθζεζή ηνπ, πξέπεη: 

(α) Να πεξηιάβεη ηελ παξάγξαθν απηή ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν ηεο γλψκεο ζηελ 

έθζεζε ηνπ ειεγθηή, 

(β) Να ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επηθεθαιίδα «Έκθαζε Θέκαηνο» ή άιιε θαηάιιειε 

επηθεθαιίδα, 

                                                           
44

 Παξάγξαθνο έκθαζεο ζέκαηνο: Παξάγξαθνο ζηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζέκα 

πνπ παξνπζηάδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη θαηάιιεια ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ην νπνίν, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ ειεγθηή, είλαη ηέηνηαο ζεκαζίαο πνπ είλαη ζεκειηψδεο γηα λα θαηαλνήζνπλ νη ρξήζηεο ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
45

 Παξάγξαθνο άιινπ ζέκαηνο: Παξάγξαθνο ζηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζέκα 

άιιν απφ εθείλα πνπ παξνπζηάδνληαη ή γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ην νπνίν, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, είλαη ζρεηηθφ γηα λα θαηαλνήζνπλ νη ρξήζηεο ηνλ έιεγρν, ηηο επζχλεο ηνπ 

ειεγθηή ή ηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή. 
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(γ) Να πεξηιάβεη ζηελ παξάγξαθν ζαθή αλαθνξά ζην ζέκα ζην νπνίν δίλεηαη 

έκθαζε, θαζψο θαη ζην πνχ νη ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ πιήξσο ην 

ζέκα κπνξεί λα βξεζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη 

(δ) Να δειψζεη φηη ε γλψκε ηνπ ειεγθηή δελ είλαη δηαθνξνπνηεκέλε ζε ζρέζε κε ην 

ζέκα ζην νπνίν δίλεηαη έκθαζε. 

 Σν λα πεξηιεθζεί παξάγξαθνο έκθαζεο ζέκαηνο ζηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή δελ 

επεξεάδεη ηε γλψκε ηνπ ειεγθηή. Η παξάγξαθφο έκθαζεο ζέκαηνο δελ ζπληζηά 

ππνθαηάζηαην γηα έθθξαζε απφ ηνλ ειεγθηή γλψκεο κε επηθχιαμε ή αξλεηηθήο 

γλψκεο ή αδπλακίαο έθθξαζεο γλψκεο. 

 Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο, πνπ ζπλήζσο 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν έκθαζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο απφ ηε θνξνινγηθή αξρή κφλνλ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αβέβαηε έθβαζε ησλ κειινληηθά απηψλ ειέγρσλ. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα 

ηε δπλαηφηεηα απηή (π.ρ. πεξίπησζε ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θ.ιπ.), θαη παξάιιεια ν ειεγθηήο δελ θαηφξζσζε λα 

ζπγθεληξψζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ ηνλ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα γηα αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αγσγέο ηξίησλ θαηά ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αβέβαηε έθβαζε ησλ αγσγψλ απηψλ (π.ρ. 

άζθεζε αγσγήο ηξίηνπ θαηά ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη 

παξάιιεια ν λνκηθφο ηεο ζχκβνπινο αδπλαηεί λα εθθξάζεη γλψκε γηα ηελ 

έθβαζε ηεο αγσγήο απηήο). 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απαηηήζεηο ζεκαληηθνχ πνζνχ πνπ θαζπζηεξεί ε 

είζπξαμή ηνπο θαη γηα ηηο νπνίεο ε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο εθηηκά φηη ζα εηζπξαρζνχλ θαη παξάιιεια ν ειεγθηήο θαηφξζσζε λα 

ζπγθεληξψζεη, απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

πνπ λα ηνλ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

απηψλ. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αθίλεηα ή βξαδέσο θηλνχκελα απνζέκαηα ζεκαληηθνχ 

πνζνχ θαη γηα ηα νπνία ε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο εθηηκά 

φηη ζα ξεπζηνπνηεζνχλ θαη παξάιιεια ν ειεγθηήο δελ θαηφξζσζε, απφ ηνλ 

έιεγρφ ηνπ, λα ζπγθεληξψζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα, πνπ λα 

ηνλ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ απηψλ. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κε ζπκκφξθσζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνδνκηθήο 

κνλάδαο κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, πνπ δελ έρνπλ νπζηψδε 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ησλ νπνίσλ ε γλσζηνπνίεζε ζεσξείηαη 

αλαγθαία, θαηά ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ηνπ ειεγθηή. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αθνχζηα ή εθνχζηα ιάζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο πνπ δελ έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ησλ 
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νπνίσλ ε γλσζηνπνίεζε ζεσξείηαη αλαγθαία, θαηά ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ηνπ 

ειεγθηή. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νπζηψδεηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο θαηφξζσζε, απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, 

λα ζπγθεληξψζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ ηνλ νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα γηα ηελ νξζφηεηα ησλ δηελεξγεζεηζψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη 

γηα ηελ χπαξμε ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κε πιεξφηεηα ηνπ πξνζαξηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία (π.ρ. κε γλσζηνπνίεζε κεηαγελέζηεξσλ γεγνλφησλ κε 

δηνξζσηηθψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε γλσζηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ 

ζπλδεφκελσλ κεξψλ θ.ιπ.). 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θεξδψλ. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επαλέθδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζπκβεί κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα, δηνξζσηηθά ησλ 

θαηαζηάζεσλ απηψλ. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο απφ άιινλ ειεγθηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

6.1 Γηεξεύλεζε Δθζέζεσλ Διέγρνπ Δηζεγκέλσλ Δηαηξεηώλ 

 

 Σν εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο απαξηίδεηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην 

κέξνο γίλεηαη κία πνιχπιεπξε αλάιπζε επάλσ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξεηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ φπσο δεκνζηεχνληαη θαηά ηελ 31
ε
 

Μαξηίνπ 2011 , δειαδή ηεο ρξήζεο 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. ην 

δεχηεξν κέξνο κεηά απφ δηεμνδηθή έξεπλα, επηιέγνληαη νη εηαηξείεο νη νπνίεο δελ 

έρνπλ απφιπηα ζχκθσλε γλψκε θαη δεκηνπξγψληαο κία ηαπηφζεκε νκάδα εηαηξεηψλ 

(matching group) νη νπνίεο έρνπλ απφιπηα ζχκθσλε γλψκε, εξεπλάηαη εάλ νη 

απνθάζεηο ησλ επελδπηψλ επεξεάδνληαη απφ ηε γλψκε πνπ δηαηππψλεηαη ζηελ 

έθζεζε ειέγρνπ. 

 Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ εκπεηξηθνχ θνκκαηηνχ ηεο εξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πξνγξάκκαηα Excel θαη Spss γηα λα βγνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. 

Καηά ηελ 31
ε
 Μαξηίνπ 2011 ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

δηαπξαγκαηεχνληαη 255 εηαηξείεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη παξαπάλσ εηαηξείεο αλήθνπλ 

ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δηαπξαγκάηεπζεο: 

 Οη 26 εηαηξείεο, πνζνζηφ 10,2% αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία επηηήξεζεο. 

 Οη 46 εηαηξείεο, πνζνζηφ 18% αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία κεγάιεο 

θεθαιαηνπνίεζεο. 

 Οη 127 εηαηξείεο, πνζνζηφ 49,8% αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία κεζαίαο 

θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 Οη 47 εηαηξείεο, πνζνζηφ 18,4% αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ρακειήο 

δηαζπνξάο θαη εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Οη 9 εηαηξείεο, πνζνζηφ 3,5% είλαη ζε αλαζηνιή. 

 

 
Δηθόλα 16 - Καηεγνξία δηαπξαγκάηεπζεο 
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Παξαθάησ, αθνινπζεί θαη αλάιπζε ησλ εηαηξεηψλ αλάινγα κε ηνλ θιάδν ηνπο. 

πλνπηηθά, αλαθέξεηαη φηη νη εηαηξείεο θπξίσο αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο: 

 Βηνκεραληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο (10,2%) ,  

 Καηαζθεπέο θαη πιηθά θαηαζθεπψλ (11%) , 

 Πξνζσπηθά θαη νηθηαθά αγαζά (14,5%) , 

 Πξψηεο χιεο (6,7%) , 

 Σερλνινγία (8,2%) , 

 Σξφθηκα θαη πνηά (10,6%) . 

 

 
Δηθόλα 17 - Κιάδνο εηαηξείαο 

 

Η έξεπλα ελ ζπλερεία εζηηάδεηαη ζε πεξηζζφηεξν ειεγθηηθά ζέκαηα. Αξρηθά, γίλεηαη 

κηα δηεξεχλεζε γηα ην πνηεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο έρνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν 

ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Οη θχξηεο εμ’ απηψλ είλαη νη εμήο: 

 Η BDO Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ έιεγμε 37 εηαηξείεο, δειαδή πνζνζηφ 14,5%. 

 Η Grant Thornton ΑΔ έιεγμε 38 εηαηξείεο, δειαδή πνζνζηφ 14,9%. 
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 Η PricewaterhouseCoopers ΑΔ έιεγμε 32 εηαηξείεο, δειαδή πνζνζηφ 12,5%. 

 H ΟΛ ΑΔ ήηαλ κε δηαθνξά ε ειεγθηηθή εηαηξεία κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ειέγρνπο. Η ΟΛ ΑΔ έιεγμε 72 εηαηξείεο, δειαδή πνζνζηφ 28,2%. 

 
Δηθόλα 18 - Διεγθηηθή εηαηξεία 

 

Δλ ζπλερεία εμεηάδεηαη ν ηχπνο έθζεζεο ειέγρνπ πνπ ρνξεγνχληαη νη εηαηξείεο. Όπσο 

παξαηεξείηαη ε ηζρπξή πιεηνςεθία ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ είλαη κε ζχκθσλε γλψκε 

γηα ην 80,4% δειαδή ησλ δηαθνζίσλ πέληε (205) εηαηξεηψλ απφ ηηο δηαθφζηεο πελήληα 

πέληε (255). Απφ ηηο ππφινηπεο πελήληα (50) εηαηξείεο ε έθζεζε ειέγρνπ ησλ 

ζαξάληα πέληε (45) εηαηξεηψλ (πνζνζηφ 17,6%) είλαη κε ζχκθσλε γλψκε κε ζέκα(ηα) 

έκθαζεο. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν κίαο (1) εηαηξείαο ηεο ρνξεγήζεθε 

έθζεζε ειέγρνπ κε αξλεηηθή γλψκε θαη ηεζζάξσλ (4) γλψκεο κε επηθχιαμε. 
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Δηθόλα 19 - Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ 

 

Μεηέπεηηα εμεηάδεηαη ην πιήζνο ησλ ζεκάησλ έκθαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε 

εηαηξεία. Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα καο παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ 

{είθνζη δχν (22) εηαηξείεο, πνζνζηφ 44%} έρεη έλα ζέκα έκθαζεο – παξαηήξεζε, νη 

δέθα πέληε (15) εηαηξείεο απφ ηηο πελήληα (50) δχν ζέκαηα έκθαζεο - παξαηεξήζεηο, 

πνζνζηφ 30% , ελψ ην 20% θαη 6% αληίζηνηρα απφ ηξία θαη ηέζζεξα ζέκαηα έκθαζεο 

– παξαηεξήζεηο
46

. 

 

 
Δηθόλα 20 - Πιήζνο ζεκάησλ έκθαζεο - παξαηεξήζεσλ 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη απφ πνην θιάδν είλαη νη εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ απφιπηα 

ζχκθσλε γλψκε ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπο. Απφ ηελ αλάιπζε απηή πξνθχπηεη φηη νη 

εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ απφιπηα ζχκθσλε γλψκε αλήθνπλ θπξίσο ζε έλαλ απφ ηνπο 

παξαθάησ θιάδνπο: 

 Τγείαο: Αλήθνπλ πέληε (5) εηαηξείεο, πνζνζηφ 10%. 

 Σερλνινγίαο: Αλήθνπλ επίζεο πέληε (5) εηαηξείεο, πνζνζηφ 10%. 

 Πξνζσπηθψλ θαη νηθηαθψλ αγαζψλ: Αλήθνπλ νθηψ (8) εηαηξείεο, πνζνζηφ 

16%. 

 Καηαζθεπψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπψλ: Αλήθνπλ έμη (6) εηαηξείεο, πνζνζηφ 

12%. 

                                                           
46

 Γηα ράξηλ ζπληνκίαο αλαθεξφκαζηε ηαπηφρξνλα ζηα ζέκαηα έκθαζεο, παξαηεξήζεηο αιιά ε 

πιεηνςεθία ησλ ζεκάησλ πνπ εμεηάδνπκε είλαη ζέκαηα έκθαζεο, ελψ νη παξαηεξήζεηο είλαη ειάρηζηεο. 
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Δηθόλα 21 - Κιάδνο εηαηξείαο ρσξίο απόιπηα ζύκθσλε γλώκε 

 

Άιιν έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ δηεξεπλάηαη είλαη ην πνηεο ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο γξάθνπλ ζέκαηα έκθαζεο ή παξαηήξεζεο ζηηο εηαηξείεο πνπ ειέγρνπλ. 

Παξαθνινπζψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζα δνχκε φηη ε BDO Οξθσηνί 

Διεγθηέο ΑΔ έρεη γξάςεη ζέκα έκθαζεο ή παξαηήξεζε ζε δέθα ηξεηο (13) απφ ηηο 

πελήληα (50) εηαηξείεο, πνζνζηφ 26% . Δπίζεο, ε Grant Thornton ΑΔ έρεη γξάςεη 

ζέκα έκθαζεο ή παξαηήξεζε ζε επηά (7) απφ ηηο πελήληα (50) εηαηξείεο, πνζνζηφ 

14% . Αληίζηνηρα, ε PricewaterhooseCoopers ΑΔ θαη ε ΟΛ ΑΔ έρνπλ γξάςεη ζέκα 

έκθαζεο ή παξαηήξεζε ζε πέληε (5) θαη δψδεθα (12) απφ ηηο πελήληα (50) εηαηξείεο 

αληίζηνηρα. 
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Δηθόλα 22 - Διεγθηηθή εηαηξεία πνπ έγξαςε ζέκα έκθαζεο - παξαηήξεζεο 

 

Αθφκα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ φκσο παξνπζηάδεη εάλ ζπγθξίλνπκε ηα παξαπάλσ 

πνζνζηά κε ηα πνζνζηά ησλ εηαηξεηψλ πνπ νη ελ ιφγσ εηαηξείεο έιεγμαλ ζπλνιηθά 

απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Παξαηίζεληαη αλαιπηηθφηεξα νη ηέζζεξηο 

πξναλαθεξφκελεο εηαηξείεο πνπ είλαη απηέο πνπ θαηά θχξην ιφγν δελ εμέθξαζαλ 

απφιπηα ζχκθσλε γλψκε ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπο. 

 

 
Δηθόλα 23 - ύγθξηζε ειεγθηηθώλ εηαηξεηώλ 

 

Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε Grant Thornton ΑΔ, ε 

PricewaterhooseCoopers ΑΔ αιιά θαη ε ΟΛ ΑΔ δηαθνξνπνηνχλ ηε γλψκε ηνπο ζε 

έλα πνζνζηφ αληίζηνηρν κε απηφ πνπ ειέγρνπλ ή ζε έλα ειαθξψο κεησκέλν πνζνζηφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ειέγρνπλ πεξίπνπ ην 14,9% , 12,5% θαη 28,2% αληίζηνηρα ηνπ 
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ζπλφινπ ησλ εηαηξεηψλ. Απφ ηηο εηαηξείεο φκσο πνπ ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπο έρεη κε 

απφιπηα ζχκθσλε γλψκε νη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο έρνπλ εθθέξεη απηήλ ηελ άπνςε 

ζην 14% , 10% θαη 24% ησλ εηαηξεηψλ αληίζηνηρα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε BDO 

Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ ελψ ειέγρεη ην 14,5% ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, εθθέξεη κε 

απφιπηα ζχκθσλε γλψκε ζην 26% ησλ εηαηξεηψλ. 

 

 
Δηθόλα 24 - Αλάιπζε ειεγθηηθώλ εηαηξεηώλ 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηα πνζνζηά ησλ ηξηψλ εηαηξεηψλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ πιεζηάδνπλ ην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ κε 

απφιπηα ζχκθσλε γλψκε, ελψ ην πνζνζηφ ηεο BDO Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξν ζε ζρέζε θαη κε ηηο άιιεο εηαηξείεο αιιά θαη κε ην ζχλνιν θάηη πνπ 

ππνδειψλεη φηη ζηηο εηαηξείεο πνπ ειέγρεη ε BDO Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ εθθέξεη 

ζπγθξηηηθά ζε πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο κε απφιπηα ζχκθσλε γλψκε. 

 ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ησλ εηαηξεηψλ 

νκαδνπνηήζεθαλ ηα ζέκαηα έκθαζεο, παξαηήξεζεο. Μεηξήζεθαλ 94 ζέκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Δμ’ απηψλ ηα θπξηφηεξα είλαη: 

 Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ πθηζηάκελσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ: Αλαθέξεηαη 

ζε δψδεθα (12) εηαηξείεο, πνζνζηφ 12,8% . 

 χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κεγαιχηεξεο απφ ζχλνιν 

θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ): 

Αλαθέξεηαη ζε νθηψ (8) εηαηξείεο, πνζνζηφ 8,5% . 

 Αβεβαηφηεηα δπλαηφηεηαο ζπλέρηζεο δξαζηεξηφηεηαο: Αλαθέξεηαη ζε είθνζη 

(20) εηαηξείεο, πνζνζηφ 21,3% . 

 χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ αξλεηηθά: Αλαθέξεηαη ζε δέθα πέληε (15) εηαηξείεο, 

πνζνζηφ 16,0% . 
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Δηθόλα 25 - Θέκαηα έκθαζεο - παξαηήξεζεο 

 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη εθεί πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα 

παξαπάλσ ην ζέκα έκθαζεο – παξαηήξεζε «αβεβαηφηεηα δπλαηφηεηαο ζπλέρηζεο 

δξαζηεξηφηεηαο» θαη ην ζέκα έκθαζεο – παξαηήξεζε «θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα 
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ζπλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο» είλαη ζέκαηα έκθαζεο – παξαηήξεζε πνπ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλα κε άιια ζέκαηα έκθαζεο – παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη θαη εθείλα 

ηαπηφρξνλα ζηελ εθάζηνηε έθζεζε ειέγρνπ. Κάηη ηέηνην ππνδειψλεη φηη εάλ δελ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απηά ηα γεγνλφηα ίζσο λα πξνθχςεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα φζνλ 

αθνξά ηε εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εθάζηνηε 

εηαηξείαο. 

 Οινθιεξψλνληαο ην πξψην θνκκάηη ηεο έξεπλαο, επηδηψθεηαη κία πνιχ 

ελδηαθέξνπζα αλάιπζε πνπ δείρλεη ηα ζέκαηα έκθαζεο – παξαηεξήζεηο αλά θιάδν 

αιιά θαη αλά ειεγθηηθή εηαηξεία. Μέζα απφ απηήλ ηελ αλάιπζε παξαηίζεληαη 

αλάινγα κε ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ πνηα ζέκαηα έκθαζεο – 

παξαηεξήζεηο ζπλαληηφληαη ζπλεζέζηεξα αιιά θαη νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο ηη ζέκαηα 

έκθαζεο – παξαηεξήζεηο αλαθέξνπλ ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπο
47

. 

 Αξρηθά παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ησλ ζεκάησλ έκθαζεο – παξαηεξήζεσλ αλά 

θιάδν (αξρηθά αλαθέξεηαη ην ζέκα έκθαζεο – παξαηήξεζε θαη ελ ζπλερεία ζε πνηνλ 

θιάδν ζπλαληάηαη σο επί ησλ πιείζησλ): 

 Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ πθηζηάκελσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ: ε ζχλνιν 

δψδεθα (12) αλαθνξψλ ζπλαληάηαη πεξηζζφηεξν {ηέζζεξηο (4) αλαθνξέο} 

ζηνλ θιάδν πγείαο. 

 Δλδερφκελεο επηπηψζεηο απφ ινγαξηαζκφ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ 

πξνζσπηθνχ ηξαπέδεο: Όπσο είλαη αλακελφκελν θαη νη δχν αλαθνξέο είλαη 

ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ. 

 χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κεγαιχηεξεο απφ ζχλνιν 

θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα έκθαζεο 

ζπλαληάηαη ζε δηάθνξνπο θιάδνπο. Οη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο γίλνληαη ζηνπο 

θιάδνπο ηεο πγείαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. 

 Δθθξεκείο δηθαζηηθέο απνθάζεηο: πλαληάηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ θιάδν ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο. 

 Λχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξείαο: Καη νη δχν αλαθνξέο γίλνληαη ζηνλ θιάδν 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Οη εηαηξείεο δειαδή ηεινχλ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππφ δηαδηθαζία 

ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο. 

 Αβεβαηφηεηα δπλαηφηεηαο ζπλέρηζεο δξαζηεξηφηεηαο: Η ζπγθεθξηκέλε 

αλαθνξά γίλεηαη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. Η πιεηνςεθία εμ’ απηψλ ησλ 

αλαθνξψλ είλαη ζηνπο θιάδνπο ησλ πξνζσπηθψλ θαη νηθηαθψλ αγαζψλ {πέληε 

(5) απφ ηηο είθνζη (20) αλαθνξέο} θαη ηερλνινγίαο {ηξεηο (3) απφ ηηο είθνζη 

(20) αλαθνξέο}. 

 χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ αξλεηηθά: Άιιε κία αλαθνξά πνπ ζπλαληάηαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ θιάδσλ. ε ζχλνιν δέθα πέληε (15) αλαθνξψλ ζπλαληάηαη 

ζηνπο θιάδνπο ησλ πξνζσπηθψλ θαη νηθηαθψλ αγαζψλ {ηξεηο (3) αλαθνξέο}, 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ {ηξεηο (3) αλαθνξέο} θαη εκπνξίνπ {δχν (2) αλαθνξέο}. 

                                                           
47

 Λφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ησλ πηλάθσλ πνπ αθνινπζνχλ ζα αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα θαη ησλ δχν 

πηλάθσλ αξρηθά θαη κεηά ζα παξαηεζνχλ θαη νη πίλαθεο. 
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 Απμεκέλνο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Η πιεηνςεθία ησλ αλαθνξψλ ηξεηο (3) εθ 

ησλ πέληε (5) ζπλαληάηαη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ θαη πιηθψλ 

θαηαζθεπψλ. 

πλνςίδνληαο, ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα έκθαζεο – παξαηεξήζεηο σο ζχλνιν 

ζπλαληψληαη ζηνπο θιάδνπο ηεο πγείαο {έληεθα (11) αλαθνξέο}, ηεο ηερλνινγίαο 

{δέθα (10) αλαθνξέο}, ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ {ελλέα (9) αλαθνξέο}, ησλ 

πξνζσπηθψλ θαη νηθηαθψλ αγαζψλ {δέθα έμη (16) αλαθνξέο}, ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο 

{νθηψ (8) αλαθνξέο} θαη θαηαζθεπψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπψλ {ελλέα (9) 

αλαθνξέο}. Οη ζπλνιηθέο αλαθνξέο αγγίδνπλ ζε φινπο θιάδνπο ηηο ελελήληα 

ηέζζεξεηο (94). 

 Δλ ζπλερεία παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ησλ ζεκάησλ έκθαζεο – παξαηεξήζεσλ 

αλά εηαηξεία (αξρηθά αλαθέξεηαη ην ζέκα έκθαζεο – παξαηήξεζε θαη ελ ζπλερεία 

απφ πνηα εηαηξεία αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν): 

 Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ πθηζηάκελσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ: ε ζχλνιν 

δψδεθα (12) αλαθνξψλ αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν {εθηά (7) αλαθνξέο} απφ 

ηελ BDO Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ. 

 χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κεγαιχηεξεο απφ ζχλνιν 

θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: Οη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο θαη ζε 

απηφ ην ζέκα έκθαζεο – παξαηήξεζεο γίλεηαη απφ ηελ BDO Οξθσηνί 

Διεγθηέο ΑΔ. 

 Αβεβαηφηεηα δπλαηφηεηαο ζπλέρηζεο δξαζηεξηφηεηαο: Η ζπγθεθξηκέλε 

αλαθνξά γίλεηαη ζρεδφλ απφ φιεο ηηο εηαηξείεο. Η πιεηνςεθία εμ’ απηψλ ησλ 

αλαθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ ΟΛ ΑΔ {πέληε (5) απφ ηηο είθνζη (20) αλαθνξέο}, 

απφ ηελ BDO Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ {ηξεηο (3) απφ ηηο είθνζη (20) αλαθνξέο} 

θαη απφ ηελ Baker Tilly ΑΔ {ηξεηο (3) απφ ηηο είθνζη (20) αλαθνξέο}. 

 χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ αξλεηηθά: Καη απηή ε αλαθνξά αλαθέξεηαη απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ. ε ζχλνιν δέθα πέληε (15) αλαθνξψλ αλαθέξεηαη 

απφ ηελ BDO Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ {πέληε (5) αλαθνξέο} θαη απφ ηελ ΟΛ 

ΑΔ {ηέζζεξηο (4) αλαθνξέο}. 

 Απμεκέλνο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Η BDO Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ αλαθέξεηαη 

πην ζπρλά ζην ζπγθεθξηκέλα ζέκα έκθαζεο – παξαηήξεζε κε ηξεηο (3) 

αλαθνξέο. Οη ζπλνιηθέο αλαθνξέο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έκθαζεο – 

παξαηήξεζε είλαη πέληε (5) αλαθνξέο. 

 Η BDO Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ ζπλεζίδεη λα αλαθέξεη ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ 

ηεο φηη πξέπεη λα δηεθπεξαησζνχλ ηα ζέκαηα έκθαζεο – παξαηεξήζεηο κε 

επηηπρία ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη ε εθάζηνηε εηαηξεία ηε ιεηηνπξγία 

ηεο. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο αλαθνξάο φηη ε εχξπζκε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ζεκάησλ έκθαζεο – παξαηεξήζεσλ θαη ηα ζέκαηα έκθαζεο – παξαηεξήζεηο 

θάζε απηά είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Η BDO Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ αλαθέξεηαη έμη (6) θνξέο εθ 

ησλ εθηά (7) ζπλνιηθά ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 
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Όπσο είλαη εχθνια θαηαλνεηφ θαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε νη πεξηζζφηεξεο 

αλαθνξέο ζπλνιηθά γίλνληαη απφ ηελ BDO Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ {κε ηξηάληα (30) 

αλαθνξέο}. Αθνινπζνχλ ε Grant Thornton ΑΔ {κε δέθα (10) αλαθνξέο}, ε 

PricewaterhooseCoopers {κε ελλέα (9) αλαθνξέο} θαη ε ΟΛ ΑΔ {κε δέθα ελλέα 

(19) αλαθνξέο}. 

 

 
Δηθόλα 26 - Θέκαηα έκθαζεο - παξαηήξεζεο αλά θιάδν εηαηξείαο 
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Δηθόλα 27 - Θέκαηα έκθαζεο - παξαηήξεζεο αλά ειεγθηηθή εηαηξεία 
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6.2 Γηεξεύλεζε ρεηηθόηεηαο (Value Relevance) ησλ Λνγηζηηθώλ 

Μεγεζώλ ησλ Δηζεγκέλσλ Δηαηξεηώλ 

 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο αλαιχεηαη εάλ ν ηχπνο ηεο 

έθζεζεο ειέγρνπ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ επελδπηψλ θαη πεξαηηέξσ ηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο. Μέζα απφ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε εμεηάδεηαη εάλ 

ππάξρεη ζρεηηθφηεηα (value relevance) κεηαμχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εθάζηνηε 

εηαηξείαο αλά κεηνρή (BVPS) θαη ησλ θεξδψλ ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο αλά κεηνρή 

(EPS) κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο (Price). 

 ρεηηθφηεηα (value relevance) ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ ζηε βηβιηνγξαθία 

νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ λα εμεγνχλ κεηαβνιέο ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο (market value). Κνηλφ ζηνηρείν ζηνπο νξηζκνχο είλαη φηη έλα 

ινγηζηηθφ κέγεζνο ζεσξείηαη φηη έρεη ζρεηηθφηεηα εάλ έρεη ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ 

ηηκή ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ αγνξά. χκθσλα κε ηελ Statement of Financial 

Accounting Concepts (SFAC) No. 5  έλα ινγηζηηθφ κέγεζνο ζεσξείηαη ζεκαληηθφ εάλ 

είλαη ηθαλφ λα πξνθαιέζεη δηαθνξά ζηηο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Έλα ινγηζηηθφ κέγεζνο ζεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα ηε δηακφξθσζε αμίαο 

εάλ γηα παξάδεηγκα έρεη ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο, κφλν εάλ απηφ ην 

πνζφ αληαλαθιά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο επελδπηέο ζην λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ εηαηξεία θαη είλαη αξθεηά αμηφπηζηεο γηα λα αληαλαθιψληαη ζηηο 

ηηκέο ηεο κεηνρήο. 

 Οη ππάξρνλ κειέηεο πνπ κεηξάλε ηε ζρεηηθφηεηα (value relevance) ησλ 

ινγηζηηθψλ κεγεζψλ ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κνληέια αμηνιφγεζεο γηα λα δνκήζνπλ 

ηα ηεζη ηνπο. πλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο σο ζεκείν αλαθνξάο 

γηα λα αμηνινγήζνπλ πφζν θαιά ηα πνζά ινγηζηηθήο αληαλαθινχλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο. Σν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν κνληέιν 

είλαη ην κνληέιν ηνπ Ohlson (1995) θαη ηα κεηαγελέζηεξα απηνχ (π.ρ. Feltham and 

Ohlson, 1995, 1996, Ohlson, 1999, Ohlson, 2000). Σν κνληέιν ηνπ Ohlson (1995) 

αλαπαξηζηά ηελ αμία ηεο εηαηξείαο σο γξακκηθή ζπλάξηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο ησξηλήο αμίαο ησλ πξνζδνθψκελσλ κειινληηθψλ θεξδψλ. 

Σν κνληέιν ηνπ Ohlson (1995) δείρλεη φηη ηα κνληέια αμηνιφγεζεο πνπ βαζίδνληαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα θέξδε αλαπαξηζηνχλ ηηο δχν αθξαίεο πεξηπηψζεηο. 

 Η έξεπλα ζρεηηθφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ θαη ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Κάηη ηέηνην 

πξνηείλεη ηελ εμέηαζε ηνπ εάλ ηα ινγηζηηθά κεγέζε εξκελεχνπλ ηελ κεηαβνιή ησλ 

ηηκψλ ηεο κεηνρήο. Η εμέηαζε ησλ αιιαγψλ ησλ ηηκψλ ηεο κεηνρήο ή ηεο απφδνζεο 

είλαη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Η θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ εξεπλψλ ηεο 

ζρεηηθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ πνπ εμεηάδνπλ ηα επίπεδα ηεο ηηκήο θαη απηψλ 

πνπ εμεηάδνπλ ηηο αιιαγέο ηεο ηηκήο, ή ησλ απνδφζεσλ, είλαη φηη ε πξψηε 

ελδηαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηη αληαλαθιάηαη ζηελ αμία ηεο εηαηξείαο θαη φηη 

ε δεχηεξε ελδηαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηη αληαλαθιάηαη ζηηο αιιαγέο ηεο 

αμίαο επάλσ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ρξφλνπ. 
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 Η κέηξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ εξκελεπηηθή 

ηζρχ (explanatory power) ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο κεηξήζεηο ηεο αγνξαίαο 

αμίαο. Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ έξεπλα καο εμεηάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ θεξδψλ λα εμεγήζνπλ ηελ αγνξαία 

αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (book value and earnings relation). 

 

6.2.1 πιινγή Γεδνκέλσλ θαη Μεζνδνινγία 

 

Οη εηαηξείεο πνπ επηιέρηεθαλ ζηελ έξεπλα πξνέξρνληαη απφ ην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.). ην Υ.Α.Α. δηαπξαγκαηεχνληαη 255 

εηαηξείεο. Απφ απηέο ηηο εηαηξείεο νη 50 εμ’ απηψλ δελ έρνπλ απφιπηα ζχκθσλε 

γλψκε {είηε ζχκθσλε γλψκε κε ζέκα(ηα) έκθαζεο, είηε γλψκε κε παξαηεξήζεηο, είηε 

αξλεηηθή γλψκε}. Γηα λα επηηεπρζνχλ πην νξζά απνηειέζκαηα ζηελ έξεπλα βγήθαλ 

απφ ην δείγκα εηαηξείεο απφ δχν θιάδνπο. Οη εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξαπεδψλ θαη νη εηαηξείεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ιφγσ δηαθνξεηηθνχ 

πιαηζίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Μεηά απφ απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ ζην 

δείγκα έκεηλαλ 234 εηαηξείεο. Απφ ηηο πξναλαθεξζέληεο νη 44 δελ έρνπλ απφιπηα 

ζχκθσλε γλψκε ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπο. 

 ην επφκελν βήκα ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε κηα δεχηεξε νκάδα εηαηξεηψλ 

φπνπ εηζήρζεζαλ εηαηξείεο κε παξφκνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κε 

απηέο ηεο πξψηεο νκάδαο (matching group). Η επηινγή απηή πξαγκαηνπνηήζεθε 

βξίζθνληαο αληίζηνηρεο εηαηξείεο κε ηηο εηαηξείεο ηνπ αξρηθνχ δείγκαηφο καο 

παίξλνληαο φκσο θάπνηα ζηνηρεία εμ’ απηψλ. Παίξλνληαο ην δείθηε ROA (Return on 

Assets) , ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο (ηηκή κεηνρήο * κεηνρέο) θαη ην δείθηε ηακεηαθέο 

ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ {Operating Cash 

Flow/ Total Assets (OCF/TA)} βξέζεθαλ νη εηαηξείεο πνπ είλαη παξφκνηεο ζε απηνχο 

ηνπο δείθηεο κε ηηο εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ απφιπηα ζχκθσλε γλψκε. 

 Δλ ζπλερεία ην δείγκα ρσξίζηεθε ζε απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο πνπ ε θάζε κία 

έρεη απφ 44 εηαηξείεο. Η κία θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ηηο 44 εηαηξείεο κε ηελ 

απφιπηα ζχκθσλε γλψκε (Οκάδα Α) θαη ε άιιε θαηεγνξία κε ηηο 44 εηαηξείεο κε ηε 

κε απφιπηα ζχκθσλε γλψκε (Οκάδα Β). Έπεηηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν ηνπ 

Ohlson γηα λα κεηξεζεί ε ζρέζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 

θεξδψλ κε ηε ηηκή ηεο κεηνρήο. Ο βαζκφο ηεο ζρέζεο αμίαο κεηξάηε κε ην 

πξνζαξκνζκέλν (adjusted) ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R
2
. Σν R

2 
κεηξάεη ην βαζκφ 

ηεο κεηαβνιήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβνιήο πνπ εμεγείηαη απφ ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο. ηηο εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ απφιπηα ζχκθσλε γλψκε, εάλ ην R
2 

είλαη 

κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην R
2 

ηνπ αληίζηνηρνπ δείγκαηνο ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ 

απφιπηα ζχκθσλε γλψκε, απηφ ζα ζεκαίλεη φηη ε ζρέζε αμίαο ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζα είλαη κηθξφηεξε ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάζηεθε θαη φηη ε αγνξά 

εκπηζηεχεηαη ιηγφηεξν ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ έθζεζε ειέγρνπ κε κε απφιπηα 

ζχκθσλε γλψκε. Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εθθξάδεηαη σο εμήο: 
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φπνπ: 

 

Pricet = ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο εηαηξείαο ηεο κεηνρήο ηξεηο κήλεο κεηά ην θιείζηκν 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο, ζηηο 31/3/2011 

Pricet-1 = ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο εηαηξείαο ηεο κεηνρήο ηξεηο κήλεο κεηά ην θιείζηκν 

ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο, ζηηο 31/3/2010 

BVPSt = ε ινγηζηηθή αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο αλά κεηνρή φπσο 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο, ζηηο 31/3/2010 

EPSt = ηα θέξδε αλά κεηνρή ηεο εηαηξείαο φπσο εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο, ζηηο 31/12/2010 

et = ηα θαηάινηπα ηεο παιηλδξφκεζεο κε κέζν (mean) 0 θαη δηαθχκαλζε (variance) 1 

α0 , a1 θαη a2 = νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο (regression coefficients) 

 

6.2.2 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη Απνηειέζκαηα 

 

 Πεξλψληαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηίζεληαη αξρηθά ηα 

πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ δχν δεηγκάησλ ζπλνιηθά αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ 

νιφθιεξνπ. 

 
Δηθόλα 28 - Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά 

 

Όπσο είλαη εχθνια αληηιεπηφ νη εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ απφιπηα ζχκθσλε γλψκε 

έρνπλ πνιχ αξλεηηθφηεξα θέξδε αλά κεηνρή ζε ζρέζε κε ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ 

απφιπηα ζχκθσλε γλψκε. Ο κέζνο είλαη -0,83 ζε ζρέζε κε ην -0,12 ησλ εηαηξεηψλ 

πνπ έρνπλ απφιπηα ζχκθσλε γλψκε. Σα θέξδε είλαη αξλεηηθά θαη γηα ηηο δχν νκάδεο 

απφξξνηα ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπίζεο έρεη αξθεηά πην αθξαίεο 

παξαηεξήζεηο ην δείγκα ησλ εηαηξεηψλ κε κε απφιπηα ζχκθσλε γλψκε αιιά θαη 

κεγαιχηεξε ηππηθή απφθιηζε. Κάηη αληίζηνηρν παξαηεξείηαη θαη ζηε ινγηζηηθή αμία 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αλά κεηνρή. Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ νη εηαηξείεο κε 

κε απφιπηα ζχκθσλε γλψκε έρνπλ κηθξφηεξε κέζε ηηκή. 
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 Με ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθεί ε 

θίλεζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, βάζεη ησλ ηηκψλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ επηδηψθεηαη ε θάζε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή λα είλαη ζπζρεηηζκέλε 

κε ηελ εμαξηεκέλε. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπζρέηηζε ηφζν κεγαιχηεξν κέξνο 

πιεξνθνξηψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο εμεγεί ε αλεμάξηεηε. Ωζηφζν είλαη 

ζθφπηκν νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο λα κελ είλαη ηζρπξά ζπζρεηηζκέλεο. 

Δλ ζπλερεία παξαηίζεηαη ε κήηξα ζπζρεηίζεσλ πνπ καο δείρλεη φηη δελ ππάξρεη 

πξφβιεκα πνιπζπγγξακηθφηεηαο. 

 
Δηθόλα 29 - Μήηξα ζπζρεηίζεσλ 

 

Σέινο, παξαηίζεληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ην εάλ ν ηχπνο ηεο 

έθζεζεο ειέγρνπ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ επελδπηψλ θαη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. 

Αλαθέξνληαη παξαθάησ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε δείγκαηνο (φπσο αλαθέξακε θαη 

παξαπάλσ νκάδα Α είλαη νη εηαηξείεο κε απφιπηα ζχκθσλε γλψκε ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ ηνπο ελψ νκάδα Β είλαη νη εηαηξείεο κε κε απφιπηα ζχκθσλε γλψκε ζηελ 

έθζεζε ειέγρνπ ηνπο). 

 
Δηθόλα 30 - Απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ 

 

Όπσο παξαηεξείηαη νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο είλαη ζεηηθνί γηα ην δείγκα ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ ν ηχπνο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπο είλαη απφιπηα ζχκθσλνο, ελψ 

αληίζεηα γηα ηηο εηαηξείεο κε κε απφιπηε ζχκθσλε γλψκε ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπο 

είλαη αξλεηηθφο. Οη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο δείρλνπλ ηελ αιιαγή πνπ επέξρεηαη 

ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αλ νη αλεμάξηεηεο αιιάμνπλ θαηά κία κνλάδα. Σν 

πξνζαξκνζκέλν R
2
 γηα ην δείγκα ησλ εηαηξεηψλ κε απφιπηα ζχκθσλε γλψκε είλαη 

0,37 πνπ ζεκαίλεη φηη ην 37% ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ εμεγείηαη απφ ηα ινγηζηηθά 

ζηνηρεία (ινγηζηηθή αμία ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη θέξδε) ησλ εηαηξεηψλ. Αληίζεηα ην 

πξνζαξκνζκέλν R
2
 γηα ην δείγκα ησλ εηαηξεηψλ κε κε απφιπηα ζχκθσλε γλψκε είλαη 

0,07 . Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη κφλν ην 7% ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ εμεγείηαη απφ ηα 

ινγηζηηθά ζηνηρεία (ινγηζηηθή αμία ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη θέξδε) ησλ εηαηξεηψλ. 
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 ηελ έξεπλα εμεηάζηεθε εάλ ππάξρεη δηαθνξά ζηε ζπζρέηηζε ησλ ινγηζηηθψλ 

κεγεζψλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ απφιπηα ζχκθσλε γλψκε ζηελ έθζεζή 

ηνπο θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ R
2 

είλαη φηη ζηηο εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ απφιπηα ζχκθσλε 

γλψκε ε εξκελεπηηθή ηζρχο (explanatory power) ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

εηαηξεηψλ είλαη πνιχ κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ απφιπηα 

ζχκθσλε γλψκε. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αγνξά θαη νη επελδπηέο εκθαλίδεηαη λα 

εκπηζηεχνληαη ιηγφηεξν ηηο εηαηξείεο πνπ ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπο πεξηιακβάλεη 

ζέκαηα έκθαζεο ή παξαηήξεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Δίλαη πνιχ λσξίο γηα λα θξίλνπκε εάλ ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο κηαο εληαίαο 

δνκήο θαη παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απέθεξε θαξπνχο. Δμίζνπ 

δχζθνιν είλαη λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα εάλ ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα 

έρνπλ επηηχρεη ην ζηφρν ηνπο γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο εμαπάηεζεο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Η εθαξκνγή ηνπο φκσο κφλν ζεηηθά ζεκάδηα κπνξεί λα καο δψζεη. Η ζπλερήο 

επηκφξθσζε πνπ απαηηείηαη γηα λα είλαη ζε ζέζε ν νξθσηφο ειεγθηήο λα θξίλεη θαη λα 

ηεθκεξηψζεη ηε γλψκε ηνπ. Σα θξηηήξηα πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ. Η βνήζεηα πνπ έρεη ηελ επρέξεηα λα δεηάεη ν νξθσηφο ειεγθηήο 

απφ εκπεηξνγλψκνλα εάλ δελ είλαη ζε ζέζε λα βγάιεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Οη 

έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο πνπ επηβάιιεηαη λα παίξλεη απφ ηε δηνίθεζε. Οη έγγξαθεο 

απαληήζεηο πνπ ζπιιέγεη απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ηεο εηαηξείαο. Όια ηα 

παξαπάλσ απνηεινχλ ζεκάδηα φηη ην ειεγθηηθφ επάγγεικα νδεχεη πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε, ηε θαηεχζπλζε ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ ιαζψλ θαη ηεο νξζήο 

παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Σα λέα ηερλάζκαηα ή θελά πνπ βξίζθνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πξνζθέξνπλ ηξνθή γηα ζθέςε θαη πξνβιεκαηηζκφ. Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα 

φκσο ζπλερψο αλαλεψλνληαη. Πξνζπαζνχλ λα ζπγρξνληζηνχλ κε ην παξφλ θαη λα 

πξνβιέςνπλ ην κέιινλ. Δίλαη ζαθέο φηη είλαη απαξαίηεηε ε κεγάιε νμπδέξθεηα απφ 

πιεπξάο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή αιιά θαη ε ζπλερήο επαγξχπλεζε απφ ηελ πιεπξά 

απηψλ πνπ δηαηππψλνπλ ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ θαη λα δηαηππσζνχλ έγθαηξα θαη νξζά. 

 Πεξλψληαο θαη ζηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο εξγαζίαο παξαηεξνχκε φηη ην 

ηειεπηαίν έηνο νη εθζέζεηο ειέγρσλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αμηψλ Αζελψλ είραλ πιεζψξα ζεκάησλ έκθαζεο – παξαηήξεζεο. Κάηη πνπ ζεκαίλεη 

φηη νη ειεγθηέο ζε έλα ζπλερψο πξνβιεκαηηθφ πεξηβάιινλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο 

θξίζεο δηαηππψλνπλ κε ζαθήλεηα θαη νξζφηεηα ηελ άπνςή ηνπο. Δθηζηνχλ ηελ 

πξνζνρή ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ απαηηείηαη λα 

πξνζέμνπλ θαη λα ελεκεξσζνχλ. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ζπκπεξάλακε φηη ζηηο 

εηαηξείεο πνπ πθίζηαληαη ζέκαηα έκθαζεο – παξαηήξεζεο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπο 

είλαη δπζθνιφηεξν λα πξνβιεθζεί ε πνξεία ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαη νη 

ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο δελ πξνηηκνχλ λα επελδχνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο ζε απηέο. 

Απελαληίαο ζηηο εηαηξείεο πνπ δηαηππψλεηαη απφιπηα ζχκθσλε γλψκε ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ ηνπο εμεγείηαη θαιχηεξα ε ηηκή ηεο κεηνρήο απφ ηα ινγηζηηθά κεγέζε – 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαηππψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, θάηη πνπ ηηο 

θάλεη ζαθψο πην ειθπζηηθέο ζην επελδπηηθφ θνηλφ. 

 ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ηα ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο πεξηνξίδνληαη ζην έηνο 2010, δειαδή ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ 2011 πνπ απνηειεί έηνο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σα 
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απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ παξ’ φια απηά είλαη πνιχ αμηφπηζηα. Θα κπνξνχζε 

ζην κέιινλ λα πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρε έξεπλα πνπ ζα έπαηξλε πιεξνθνξίεο απφ 

πεξηζζφηεξα έηε γηα λα παξαηεξεζεί εάλ ππάξρεη κεηαβνιή θαη ζε ηη πνζνζηφ ηφζν 

ζηνλ ηχπν ηεο γλψκεο ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ φζν θαη ζηε ζπζρέηηζε ησλ ινγηζηηθψλ 

κεγεζψλ κε ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο. 
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