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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Η εργασία αυτή αποτελείται από τις βασικές αρχές και έννοιες της Ελεγκτικής διαδικασίας. 
Επίσης αναφέρει και αναλύει τόσο ελληνικά όσο και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα όπως αυτά 
έχουν δηµοσιευθεί. 
 Σκοπός της εργασίας είναι να εισαγάγει κάποιον στη βασική φιλοσοφία και θεωρία 
της Ελεγκτικής διαδικασίας, από την πρακτική διαδικασία και εφαρµογή της µέχρι και την 
σύνταξη της έκθεσης ελέγχου από τον ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή. ∆εν περιορίζεται µόνο 
στον εσωτερικό έλεγχο αλλά αναλύει και τις βασικές αρχές και τις διαδικασίες που διέπουν 
τον εξωτερικό έλεγχο. Αυτό καθιστά την παρούσα εργασία χρήσιµη σε κάθε λογιστή αλλά και 
οποιονδήποτε ασχολείται µε την οικονοµική διαχείριση µίας εταιρείας και την µελέτη των 
οικονοµικών καταστάσεων αυτής.  
 Στην αρχή του βιβλίου γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές που διέπουν την 
Ελεγκτική. Στην συνέχεια γίνεται ο απαραίτητος διαχωρισµός των κατηγοριών του ελέγχου. 
Παρουσιάζονται τόσο τα ελληνικά όσο και τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και οι διαδικασίες µε 
τις οποίες γίνεται ο εκάστοτε έλεγχος. 
 ∆ίνεται ιδιαίτερη βάση στην έκθεση ελέγχου. Στην µεθοδολογία που ακολουθείται, 
στην έκφραση γνώµης του ορκωτού, το ήθος του, αλλά και τον χαρακτήρα που θα πρέπει να 
έχει κατά την διάρκεια του ελέγχου. 
 Γίνεται απλή αναφορά σε όλα τα διεθνή πρότυπα ελέγχου όπως αυτά εκδόθηκαν από 
το IAASB το 2009 στην αγγλική γλώσσα και εκτενής αναφορά στα κυριότερα πρότυπα 
ελέγχου που αφορούν κυρίως τον ελεγκτή και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. 
 Στο παράρτηµα υπάρχουν παραδείγµατα εκθέσεων ελέγχου που κύριο σκοπό έχουν να 
δείξουν τη δοµή µίας έκθεσης ελέγχου. Υπάρχουν επίσης ερωτηµατολόγια τα οποία 
χρησιµοποιούν οι ελεγκτές για την διευκόλυνση της εργασίας τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 
 
Η ελεγκτική είναι ένας ξεχωριστός επαγγελµατικός κλάδος των διοικητικών και οικονοµικών 
επιστηµών, που έχει ως αντικείµενο τους γενικούς κανόνες, όρους και προϋποθέσεις για τη 
διενέργεια του ελέγχου σε κάθε επιχείρηση, οικονοµική µονάδα, ή φορέα που στοχεύει στη 
διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των οικονοµικών πόρων, καθώς και στην ανάπτυξη και 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. 

Η ελεγκτική, όπως αναφέρει ο Άγγελος Τσακλάγκανος στο βιβλίο του ΄΄ Ελεγκτική ΄΄ 
(2005),  ‘’ είναι το σύνολο κανόνων, αρχών και ενεργειών, µε βάση τις οποίες διενεργείται κάθε 
Λογιστικό-διαχειριστικός έλεγχος µε σκοπό τη διατύπωση αιτιολογηµένων συµπερασµάτων 
σχετικά µε κάποια οικονοµική διαχείριση.’’ 

Η ελεγκτική ως κλάδος της οικονοµικής – διοικητικής των επιχειρήσεων είναι 
συγχρόνως τόσο επιστήµη όσο και τεχνική. Επιστήµη διότι µέσα από τη διερεύνηση παρέχει 
συνεχώς καινούργια γνώση και τεχνική γιατί σε συνδυασµό µε την παραγόµενη επιστηµονική 
γνώση, ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου και φέρει εις πέρας την αποστολή της. 
Η Ελεγκτική ασχολείται µε τέσσερα βασικά θέµατα:1 

1. Το αντικείµενο του ελέγχου: Αφορά τον εντοπισµό και την πρόληψη ηθεληµένων ή 
και αθέλητων λογιστικών λαθών, απατών κτλ. Την διερεύνηση, αποκάλυψη και 
καταστολή ακουσίων ή εκουσίων σφαλµάτων και απατών καθώς επίσης και την 
πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των κάθε 
είδους αριθµοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιµων συµπερασµάτων.  

2. Το υποκείµενο του ελέγχου: Αφορά τον ελεγκτή. Εξετάζει δηλαδή ποια πρόσωπα 
διενεργούν τον έλεγχο, ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληρούν και ποια πρέπει να 
είναι τα προσόντα τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα ελεγκτικά τους 
καθήκοντα. 

3. Τις διαδικασίες ελέγχου: Οι επιστηµονικές µέθοδοι και τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια του ελέγχου προκειµένου να ολοκληρωθεί το 
ελεγκτικό έργο.  

4. Γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος: Καθώς το επιχειρησιακό περιβάλλον εξελίσσεται µε 
διαρκώς, τα εκάστοτε διευθύνοντα στελέχη, θα πρέπει να λαµβάνουν έγκαιρα τις 
αναγκαίες εκείνες αποφάσεις οι οποίες θα καθορίσουν την µελλοντική πορεία της 
επιχείρησής τους. Η λήψη αυτών των αποφάσεων προϋποθέτει την ορθολογική 
εκτίµηση όλων των αντικειµενικών δεδοµένων της επιχείρησης στην κατάλληλη 
χρονική στιγµή. 

 
 Η κατηγοριοποίηση των ελέγχων µπορεί να γίνει καλύτερα µε βάση το αντικείµενο 
στο οποίο επιλέγει να δώσει έµφαση ο κάθε έλεγχος. 
Έτσι έχουµε τις ακόλουθες κατηγορίες:  

1. Χρηµατοοικονοµικός έλεγχος. Είναι ο γνωστός έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής 
παρουσίασης στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των οικονοµικών µεγεθών που 
αφορούν στη χρηµατοοικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα της δράσεως των 
οικονοµικών µονάδων.  

2. Λειτουργικός έλεγχος. Σε αυτόν επιδιώκεται να αξιολογηθεί κατά πόσον µια 
λειτουργία, συνολική ή αποσπασµατική και όχι απαραίτητα χρηµατοοικονοµικής 
φύσεως, εκτελείται σύµφωνα µε κάποια δεοντολογικά ή επιστηµονικά κριτήρια και 

                                                 
1
  K. H. Spencer Pickett (2003), “The Internal Auditing Handbook”. 
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αρχές του συγκεκριµένου κλάδου, αλλά και σύµφωνα µε τις γενικότερες 
επιχειρησιακές και διοικητικές αρχές (κανονισµούς, ελέγχους πληροφόρησης, κ.λ.π.).  

3. Έλεγχος αποδοτικότητας. Ο έλεγχος αυτός απασχολεί κυρίως, τους εσωτερικούς 
ελεγκτές, και ενδιαφέρεται για το αν µια διαδικασία ή λειτουργία σε έναν οργανισµό 
φέρνει τα αποτελέσµατα για τα οποία έχει εγκαθιδρυθεί ή συµβάλλει θετικά στη 
λειτουργία του συνολικού συστήµατος στο οποίο είναι και αυτή ενταγµένη. 

4. Έλεγχος συµµόρφωσης. Έχει σκοπό την διαπίστωση της συµµόρφωσης µε κάποιους 
προσυµφωνηµένους όρους ή προδιαγεγραµµένες διαδικασίες των εµπλεκόµενων 
µερών (π.χ. συµµόρφωση προς τους όρους δανειακών συµβολαίων, κλπ.).  

5. Ειδικοί έλεγχοι. Ειδικός έλεγχος µπορεί να είναι κάθε έλεγχος ο οποίος δεν εµπίπτει 
σε µια από τις παραπάνω συγκεκριµένες 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 
Ανάλογα µε το υποκείµενο του ελέγχου (το άτοµο που διενεργεί τον έλεγχο) και τη σχέση 
εργασίας του µε τον ελεγχόµενο, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

• Εσωτερικούς: Είναι οι έλεγχοι που γίνονται από τον ίδιο τον ελεγχόµενο φορέα και 
συγκεκριµένα από ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της 
επιχείρησης και ονοµάζονται εσωτερικοί ελεγκτές. 

• Εξωτερικούς: Είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι 
δεν έχουν καµία σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή υπαλληλική ιδιότητα µε την 
οικονοµική µονάδα την οποία ελέγχουν κατόπιν πρόσκλησης από τους µετόχους της. 

• Μικτούς: Είναι οι έλεγχοι που οργανώνονται και συντονίζονται από το τµήµα 
εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής µονάδας και διενεργούνται σε συνεργασία µε 
εξωτερικούς ελεγκτές.  

Στη συνέχεια, ανάλογα µε την έκταση που έχουν, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 
• Ειδικούς: Είναι οι έλεγχοι που έχουν ως αντικείµενο διερεύνησης ένα συγκεκριµένο 

τοµέα ή αντικείµενο όπως για παράδειγµα τις προµήθειες, τις εισπράξεις, τις 
πληρωµές, τις πωλήσεις, την παραγωγή κ.ο.κ. 

• Γενικούς: Είναι οι έλεγχοι που επεκτείνονται σε ολόκληρή την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα µίας χρονικής περιόδου. Παράδειγµα γενικού ελέγχου αποτελεί ο 
έλεγχος ισολογισµού τέλους χρήσης που διενεργείται από τους εξωτερικούς ελεγκτές. 

Ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο διενεργούνται, έχουµε τους εξής ελέγχους: 
• Προληπτικούς: ∆ηλαδή τους ελέγχους που έχουν στόχο την πρόληψη των αρνητικών 

για την επιχείρηση αποκλίσεων και διενεργούνται από τις ίδιες τις υπηρεσίες των 
τµηµάτων. 

• Κατασταλτικούς: ∆ηλαδή τους ελέγχους που διενεργούνται µετά το πέρας ή την 
ολοκλήρωση κάποιας διαδικασίας ή γεγονότος αποκλειστικά από εσωτερικούς 
ελεγκτές και αποσκοπούν στη διαπίστωση εφαρµογής συγκεκριµένων διαδικασιών, 
στην επιβεβαίωση ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν ή όχι, και στην 
αποκάλυψη τυχόν λαθών, παραλείψεων, κλοπών ή κακών χειρισµών όσον αφορά σε 
υλικά µέσα ή παραγωγικούς πόρους. 

Επιπρόσθετα, ανάλογα µε τη διάρκειά τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 
• Μόνιµους ή διαρκείς: ∆ιενεργούνται σε συνεχή βάση και λαµβάνουν χώρα κατά την 

εκτέλεση της οικονοµικής πράξης, συναλλαγής ή οικονοµικής λειτουργίας. Οι 
διαρκείς έλεγχοι είναι πάντα και προληπτικοί έλεγχοι, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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• Τακτικούς ή περιοδικούς: Πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και 
διενεργούνται αποκλειστικά από εσωτερικούς ελεγκτές. 

• Έκτακτους ή περιστασιακούς: ∆ιενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις είτε κατόπιν 
πρωτοβουλίας του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου είτε κατόπιν εντολής της διοίκησης 
είτε κατόπιν συγκεκριµένων καταγγελιών.  

 Τέλος, ξεχωριστό είδος ελέγχου αποτελεί ο έλεγχος διαχείρισης2, ο οποίος είναι 
εκείνος που µετρά το βαθµό επίτευξης των τεθέντων στόχων της επιχείρησης και θέτει ως 
ζήτηµα την αποτελεσµατική ή µη εκµετάλλευση των χρησιµοποιούµενων παραγωγικών 
πόρων. Ο έλεγχος διαχείρισης δεν ελέγχει απευθείας τα αποτελέσµατα της επιχείρησης αλλά 
τις διαδικασίες και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη αυτών των 
αποτελεσµάτων και εξετάζει τα επιτεύγµατα της επιχείρησης σε σχέση µε το εσωτερικό και 
εξωτερικό της περιβάλλον. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
 
 
Η Ελλάδα, ως χώρα-µέλος της Ε.Ε., υιοθέτησε την 8η κοινοτική οδηγία και µαζί µε την 
εφαρµογή των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, διαµόρφωσε το πλαίσιο για τη διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων και 
τον αποτελεσµατικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Επίσης, µε µια σειρά προσαρµογών της 
υφιστάµενης εµπορικής νοµοθεσίας (κ.ν. 2190/1920), όπως οι κανόνες Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης, η οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου των εισηγµένων εταιριών και η 
υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρίες, διαµορφώθηκε και στη χώρα µας ένα ενιαίο πλαίσιο για την 
κατάρτιση και παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, µε ακρίβεια και 
σαφήνεια

3. 
Στη συνέχεια της εργασίας, ακολουθεί µία περιγραφή των Ελληνικών Ελεγκτικών 

Προτύπων καθώς και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε να γίνει πιο κατανοητό το πλαίσιο 
µέσα στο οποίο κινούνται οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές στην Ελλάδα. 

Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Ε.Ε.Π.) συντάχθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.) και θεσπίστηκαν µε την 
Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ 483/6-10-2004 (ΦΕΚ 1589 Β). Η ΕΛΤΕ είναι επιφορτισµένη, 
µεταξύ άλλων, µε τη διοικητική εποπτεία του έργου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών καθώς 
και µε τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου στην εργασία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όπως 
προκύπτει από το Νόµο 3148/2003. 
Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα οµαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες:4 

1. Εισαγωγικά Θέµατα (Ε.Ε.Π. 1100, 1110, 1120) 
2. Γενικές Αρχές και Ευθύνες (Ε.Ε.Π. 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260) 
3. Αξιολόγηση και Αντιµετώπιση του Ελεγκτικού Κινδύνου (Ε.Ε.Π. 3300, 3310, 3315, 

3320, 3330,4400, 4401, 4402) 
4. Ελεγκτική Μαρτυρία (Ε.Ε.Π. 5500, 5501, 5505, 5510, 5520, 5530, 5540, 5545, 5550, 

5560, 5570,5580) 
                                                 
2  K. Καραµάνης. (2002), «Εισαγωγή στη θεωρία και πρακτική της σύγχρονης ελεγκτικής», Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. 
3  Αλαµάνος Χ., (2007), ‘Η ελληνική και παγκόσµια οικονοµία σε συνδυασµό µε την εταιρική 
 διακυβέρνηση και την εφαρµογή των ∆ΛΠ και ∆ΕΠ’, Οικονοµικά Χρονικά, τεύχος Ιανουάριου- 
 Φεβρουάριου 2007. 
4
  http://www.hcmc.gr 
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5. Χρησιµοποίηση της Εργασίας των Τρίτων (Ε.Ε.Π. 6600, 6610,6620) 
6. Ελεγκτικά Συµπεράσµατα και Πιστοποιητικά (Ε.Ε.Π. 7700, 7710, 7720) 
7. Εξειδικευµένοι Στόχοι (Ε.Ε.Π. 8800). 
Σύµφωνα µε το ΕΕΠ 1100 του παραπάνω Κανονισµού τα πρότυπα «στοχεύουν στο να 

βοηθήσουν τους ελεγκτές να επιτελέσουν το έργο τους κατά τρόπο ικανοποιητικό και στο να 
επιτρέψουν την αξιολόγηση του επιτελούµενου έργου κατά τρόπο δίκαιο και αντικειµενικό». Τα 
ΕΕΠ έχουν διαµορφωθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (∆.Ε.Π.) της ∆ιεθνούς 
Οµοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants, IFAC) και συνθέτουν ένα 
ενιαίο και ολοκληρωµένο σώµα κανόνων που διέπει τους οικονοµικούς ελέγχους που 
διενεργούνται από τα µέλη του ΣΟΕΛ. Με το ΕΕΠ 1120 Οριοθετείται το µέγεθος της 
διασφάλισης που παρέχεται από την εργασία του ΟΕΛ όσον αφορά την επάρκεια και 
ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων ανάλογα µε το αν ο ελεγκτής διενεργεί «Έλεγχο» ή 
«Επισκόπηση».  

Σύµφωνα µε το ΕΕΠ 2200 στόχος του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων είναι η 
διατύπωση γνώµης από τον ελεγκτή ως προς το αν οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε το δεδηλωµένο λογιστικό πλαίσιο και ειδικότερα είτε σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ είτε 
σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νοµοθεσία. 
Σύµφωνα µε τον Αλαµάνο (2007), «ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής µπορεί να διατυπώσει τη 
γνώµη του επί των οικονοµικών καταστάσεων ανεπιφύλακτα ή µε επιφυλάξεις, µπορεί να 
εκφράσει αρνητική γνώµη ή και να αρνηθεί να εκφέρει γνώµη, πάντα όµως µε τη σωστή 
αιτιολογία. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πέραν της διατύπωσης των παρατηρήσεων του στην 
έκθεση ελέγχου, έχει νόµιµη υποχρέωση να αναφέρει τυχόν παραβάσεις νόµου στα αρµόδια 
όργανα». Σηµειώνεται, τέλος, ότι η επιβολή κυρώσεων δεν περιλαµβάνεται στις αρµοδιότητες 
του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αλλά είναι έργο των αρµόδιων οργάνων, όπως η Γενική 
Συνέλευση των ανωνύµων εταιρειών ή τα αρµόδια εντεταλµένα όργανα της πολιτείας όπως η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην οποία θα αναφερθούµε παρακάτω.  

Με το ΕΕΠ 2220 θεσπίζεται η υποχρέωση εγκατάστασης και συντήρησης ενός 
εσωτερικού συστήµατος ποιοτικού ελέγχου από τις ελεγκτικές επιχειρήσεις που 
αναλαµβάνουν ελέγχους ή επισκοπήσεις και η υποχρέωση υπαγωγής σε διαδικασίες 
ποιοτικού ελέγχου κάθε ελέγχου ή επισκόπησης αναλαµβάνεται ενώ το ΕΕΠ 2230 θεσπίζει η 
υποχρέωση να υπάρχει γραπτή τεκµηρίωση για κάθε εργασία ελέγχου ή επισκόπησης. Η 
γραπτή τεκµηρίωση αναφέρεται στη φύση το είδος και την έκταση των ελεγκτικών 
διαδικασιών που διενεργήθηκαν και στα συµπεράσµατα που αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
αυτές. Με το ΕΕΠ 2250 θεσπίζεται η υποχρέωση του ελεγκτή να αναφέρει τυχόν παραβάσεις 
νόµων αφού λάβει νοµική συµβουλή.  

Τα πρότυπα των οµάδων 3,4 και 5 ορίζουν τους τρόπους και τις µεθόδους που 
υποχρεώνεται να ακολουθήσει ο ελεγκτής για να σχεδιάσει και εκτελέσει σωστά την εργασία 
του καθώς και τις διαδικασίες χρησιµοποίησης από την πλευρά του ελεγκτή άλλων ατόµων 
που θα συµµετάσχουν στην διαδικασία του ελέγχου όπως πχ πραγµατογνώµονες ή άλλους 
ελεγκτές. 

Στα πρότυπα της κατηγορίας 6 µε τίτλο «Ελεγκτικά Συµπεράσµατα και 
Πιστοποιητικά» Θεσπίζεται η υποχρέωση του ελεγκτή να συντάξει την έκθεση ελέγχου µε 
τρόπο σαφή, παραθέτοντας τη γνώµη του επί των οικονοµικών καταστάσεων και να µη 
περιορισθεί σε απλή παράθεση των ευρηµάτων του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 
 
Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα της5, «η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για 
την εποπτεία της εφαρµογής των διατάξεων της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Αποτελεί 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε ίδιους πόρους, λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του 
δηµοσίου συµφέροντος και απολαµβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής 
αυτοτέλειας. Η λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν βαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισµό, οι δε πόροι της προέρχονται από τέλη και εισφορές που βαρύνουν τους 
εποπτευόµενους φορείς. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
απολαµβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας, δεσµευόµενα µόνον από το νόµο και τη συνείδησή τους και δεν εκπροσωπούν 
τους φορείς που τους πρότειναν. 

Στόχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας της 
αγοράς, ο περιορισµός του συστηµικού κινδύνου, και η προστασία του επενδυτικού κοινού µε 
την προώθηση της διαφάνειας. Στους εποπτευόµενους φορείς από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνονται οι Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρίες και οι Ανώνυµες 
Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι Ανώνυµες Εταιρίες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων, οι Ανώνυµες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι Ανώνυµες Εταιρίες 
Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και οι Ανώνυµες Εταιρίες Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης. 

Οι εισηγµένες εταιρίες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εποπτεύονται επίσης από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς την τήρηση της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας αναφορικά 
µε τα θέµατα νοµιµότητας των πράξεων που συνδέονται µε την προστασία των επενδυτών. 
Τα µέλη διοικητικών συµβουλίων και τα διευθυντικά στελέχη όλων των προαναφερόµενων 
φορέων υπόκεινται σε εποπτικές υποχρεώσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στους 
εποπτευόµενους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φορείς περιλαµβάνονται επίσης οι 
οργανωµένες αγορές και οι φορείς εκκαθάρισης, όπως η Αγορά Αξιών Χ.Α., η Αγορά 
Παραγώγων Χ.Α., και η ΕΧΑΕ ως φορέας εκκαθάρισης και διακανονισµού συναλλαγών επί 
κινητών αξιών και επί παραγώγων αλλά και τα συστήµατα αποζηµίωσης επενδυτών και 
διασφάλισης συναλλαγών, όπως το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο και το Επικουρικό Κεφάλαιο. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρµοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις 
(επίπληξη, χρηµατικό πρόστιµο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) σε εποπτευόµενα 
νοµικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νοµοθεσία για την κεφαλαιαγορά. 

Τέλος η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε το έργο της συµβάλλει στη διαφάνεια των 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που δηµοσιεύουν οι εισηγµένες εταιρίες και στη 
γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς». 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 
Για να υπηρετήσει τον σκοπό της η ελεγκτική διαδικασία πρέπει να είναι ορθολογική, 
συστηµατική και αποτελεσµατική. Αυτό επιτυγχάνεται µόνον όταν ο ελεγκτής ακολουθεί τα 
απαραίτητα βήµατα κατά την διενέργεια του ελεγκτικού του έργου. 

                                                 
5
  http://www.hcmc.gr 
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Παρακάτω παρατίθενται τα βήµατα από τα οποία απαρτίζεται η ελεγκτική διαδικασία:6 
• Προκαταρκτική Εργασία. 
• Μελέτη του Συστήµατος του Εσωτερικού Ελέγχου. 
• Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 
• Κατάρτιση Προγράµµατος Ελέγχου Τεκµηρίωσης. 
• Έλεγχος Τεκµηρίωσης Συναλλαγών. 
• Έλεγχος Τεκµηρίωσης Υπολοίπων Λογαριασµών. 
• Έκφραση Γνώµης. 

 
Παρακάτω θα δούµε µερικά πιο συγκεκριµένα στοιχεία όσο αναφορά την µεθοδολογία αυτού 
καθεαυτού του ελέγχου. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
Ο ελεγκτής κατά την διενέργεια του ελέγχου του χρησιµοποιεί πάντα δύο µεθόδους, αυτές 
του Οριζόντιου ή Προοδευτικού Ελέγχου και του Κάθετου ή Αναδροµικού Ελέγχου. 
 

1. Οριζόντιος ή Προοδευτικός Έλεγχος. 
Ο ελεγκτής κατά την διενέργεια του ελέγχου αυτού, επιλέγει ένα δείγµα παραστατικών για 
µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο και ακολουθώντας την ίδια ροή καταχωρήσεων την οποία 
ακολούθησε ο λογιστής της επιχείρησης ελέγχει εάν: 

• Τα δικαιολογητικά του δείγµατος έχουν καταχωρηθεί πλήρως και νόµιµα. 
• Η µεταφορά των λογιστικών πληροφοριών από τα δικαιολογητικά έχουν µεταφερθεί 

µε ακρίβεια στα ηµερολόγια και στα αναλυτικά καθολικά. 
• Υπάρχουν σφάλµατα και παραλείψεις κατά τη µεταφορά των καταχωρήσεων στο 

γενικό καθολικό. 
• Υπάρχουν σφάλµατα και ελλείψεις στην κατάρτιση των ισοζυγίων και στην τήρηση 

του βιβλίου αποθήκης, και τέλος εάν 
• Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων έχει γίνει νόµιµα. 

 
2. Κάθετος ή Αναδροµικός έλεγχος. 

Ο ελεγκτής κατά την διενέργεια του ελέγχου αυτού, επιλέγει ένα δείγµα παραστατικών για 
µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο και ακολουθεί την αντίστροφη ροή καταχωρήσεων από 
αυτήν που ακολούθησε αρχικά ο λογιστής της επιχείρησης και ελέγχει εάν: 

• Είναι ακριβή το Οριστικό Ισοζύγιο και τα Ισοζύγια των Αναλυτικών καθολικών. 
• Το βιβλίο απογραφής είναι πλήρες και οι διαδικασίες απογραφής νόµιµες. 
• Η µεταφορά των λογιστικών πληροφοριών από τα ηµερολόγια στα καθολικά είναι 

νόµιµη. 
• Τα δικαιολογητικά έγγραφα του δείγµατος των καταχωρήσεων που έχει επιλέξει είναι 

πλήρη και νόµιµα. 
Στο τέλος, ο ελεγκτής συγκρίνει τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τον Οριζόντιο και τον 
Κάθετο έλεγχο, ώστε να εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τη νοµιµότητα των 
λογιστικών διαδικασιών, την ειλικρίνεια των λογιστικών στοιχείων και την αντικειµενικότητα 
των λογιστικών καταστάσεων. 
 

                                                 
6
  Σώµα Ορκωτών Λογιστών(1989), «Ελεγκτικές Οδηγίες Νο 1-12 της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ελεγκτών» 
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Στην βιβλιογραφία αναφέρεται και άλλη µία διάκριση ελεγκτικών µεθόδων, η οποία είναι ο 
Συστηµατικός και ο Μη Συστηµατικός έλεγχος.7 
 

3. Συστηµατικός Έλεγχος 
Ο Συστηµατικός Έλεγχος περιλαµβάνει τον προκαταρκτικό σχεδιασµό του ελέγχου, την 
συνεχή επαφή µε την διοίκηση και το ενεργό ενδιαφέρον για την ελεγχόµενη επιχείρηση. Τα 
στάδια από τα οποία απαρτίζεται ο Συστηµατικός έλεγχος είναι τα εξής: 

• Προκαταρκτική επαφή και ενηµέρωση. 
• Σχεδιασµός, προγραµµατισµός και επάνδρωση του ελέγχου. 
• Αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 
• Ενδιάµεσες εργασίες. 
• Εργασίες µετά το κλείσιµο των βιβλίων. 
• Σύνταξη του πιστοποιητικού ελέγχου και της ειδικής έκθεσης προς την διοίκηση. 

  

4. Μη Συστηµατικός Έλεγχος 
Ο Μη Συστηµατικός Έλεγχος χρησιµοποιεί ποιοτικές µεθόδους αναγνώρισης και ανάλυσης 
της ελεγχόµενης µονάδας, σύντοµες και συνοπτικές διαδικασίες ελέγχου µε χρήση µεθόδων 
όπως οι αριθµοδείκτες. Ο ελεγκτής ουσιαστικά κάνει αυτό που στην διοικητική αποκαλείται 
management by exceptions δηλαδή auditing by exceptions,. Προσεγγίζει δηλαδή τον 
Συστηµατικό Έλεγχο αλλά αντί να τον ακολουθεί πιστά, τον διευρύνει ανάλογα µε τις 
ενδείξεις της κριτικής ανάλυσης και των ποιοτικών µεθόδων που έχει επιλέξει να 
χρησιµοποιεί εξ' αρχής. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΈΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ 

 
 
Αφού ολοκληρώσει ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, τους ελέγχους των συναλλαγών και των 
υπολοίπων των λογαριασµών, συγκεντρώνει το αποδεικτικό υλικό που έχει συλλέξει κατά την 
διενέργεια των επιµέρους ελέγχων, το ταξινοµεί στα φύλλα εργασίας και το µελετά. Εφόσον ο 
ελεγκτής κρίνει ότι το αποδεικτικό υλικό είναι επαρκές τότε αποφαίνεται για την 
αντικειµενικότητα των λογιστικών καταστάσεων. Εκφράζει δηλαδή την γνώµη του για την 
αξιοπιστία και την ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων. 

Στο τέλος ενός τακτικού ελέγχου, ο ελεγκτής εκφράζει πάντοτε την γνώµη του για την 
αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων, τόσο της τρέχουσας όσο και της προηγούµενης 
χρήσης. 
 Η έκφραση ελεγκτικής γνώµης διακρίνεται σε τέσσερις περιπτώσεις: 

• Εκθέσεις Ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη: µε αυτές τις εκθέσεις οι ελεγκτές δηλώνουν 
τη γνώµη τους για την αξιόπιστη και ακριβοδίκαιη απεικόνιση της οικονοµικής θέσης 
της ελεγχόµενης επιχείρησης. 

• Εκθέσεις Ελέγχου σύµφωνης γνώµης µε εξαίρεση: αυτού του είδους οι εκθέσεις 
είναι γνωστές και ως εκθέσεις µε επιφύλαξη και εκδίδονται σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο ελεγκτής πιστεύει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν µε ακρίβεια 
και καλοπιστία την πραγµατική κατάσταση της επιχείρησης, κρίνει όµως απαραίτητη 
τη διατύπωση ορισµένων επιφυλάξεων για αυτές. Μεταξύ των βασικών λόγων για 

                                                 
7
  Κωνσταντίνος Κάντζος (1995), «Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική» 
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τους οποίους ένας ελεγκτής µπορεί να µην συντάξει µια έκθεση µε σύµφωνη γνώµη, 
είναι η ύπαρξη περιορισµού στο εύρος του πεδίου ελέγχου, η ουσιαστική απόκλιση 
από τα Λογιστικά Πρότυπα και η έλλειψη ανεξαρτησίας του ελεγκτή. 

• Εκθέσεις Ελέγχου µε άρνηση γνώµης: µε αυτές τις εκθέσεις οι ελεγκτές δηλώνουν 
ότι αδυνατούν να εκφράσουν γνώµη για την αξιοπιστία και την κανονικότητα των 
οικονοµικών καταστάσεων. Η άρνηση γνώµης δεν αποτελεί αρνητική γνώµη, αλλά 
δηλώνει ότι οι ελεγκτές δεν είναι ικανοποιηµένοι από το αποδεικτικό υλικό που 
συγκεντρώθηκε και δεν έχουν πεισθεί για την αξιοπιστία ή την αναξιοπιστία των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

• Εκθέσεις Ελέγχου µε αρνητική γνώµη: µε αυτές τις εκθέσεις οι ελεγκτές δηλώνουν 
ρητά ότι κατά τη γνώµη τους οι οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης 
επιχείρησης δεν απεικονίζουν ακριβοδίκαια την πραγµατική της οικονοµική 
κατάσταση. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 
Αφού ολοκληρωθεί το κυρίως µέρος του ελέγχου,  ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, όπως 
ορίζει το άρθρο 16 ,“Ελεγκτικό Έργο” του Π.∆. 226/92, τεκµηριώνει τις παρατηρήσεις και το 
πόρισµά του µε τα φύλλα εργασίας, τα οποία υποχρεούται να διαφυλάσσει για µία πενταετία 
από την ηµεροµηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού ελέγχου, ενώ η γνώµη του Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος και εκτέλεσε τον έλεγχο, διατυπώνεται στο συντασσόµενο από 
αυτόν "πιστοποιητικό" ή "έκθεση" ελέγχου, τα οποία και υποβάλλονται στον εντολέα του 
ελέγχου. 

Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται αποκλειστικά από τον Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή και υποβάλλεται, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του νόµου 2190, στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων και στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η δηµοσίευση του 
πιστοποιητικού ελέγχου είναι υποχρεωτική µαζί µε τις λογιστικές καταστάσεις, τις οποίες 
δηµοσιεύουν οι επιχειρήσεις στο τέλος της κάθε χρήσης. Να προσθέσουµε ότι αντίγραφο της 
έκθεσης υποβάλλεται και στο Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών.8 

Το πιστοποιητικό ελέγχου αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος αναφέρεται η 
έκταση και η φύση της ελεγκτικής εργασίας, ενώ στο δεύτερο µέρος αναγράφεται η γνώµη 
του ελεγκτή στην οποία αναφερθήκαµε παραπάνω. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του κωδ. Νόµου 2190/1920  η έκθεση των ελεγκτών πρέπει 
να περιλαµβάνει οπωσδήποτε, εισαγωγή κατά την οποία θα αναφέρονται οι ετήσιοι 
λογαριασµοί οι οποίοι ελέγχονται καθώς και το πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
που χρησιµοποιείται. Επίσης πρέπει να γίνεται περιγραφή του εύρους του νόµιµου ελέγχου, 
στην οποία αναφέρονται και τα ελεγκτικά πρότυπα που χρησιµοποιούνται κατά την 
διενέργεια του ελέγχου. Σύµφωνα µε τα πρότυπα της σύνταξης εκθέσεων ελέγχου, ο ελεγκτής 
πρέπει να αναγράφει στην έκθεση του εάν οι ελεγχθείσες λογιστικές καταστάσεις 
καταρτίστηκαν βάσει των γενικών παραδεκτών λογιστικών αρχών και εάν αυτές οι λογιστικές 
αρχές τηρήθηκαν µε συνέπεια. Επίσης πρέπει να αναγράφει εάν οι υποσηµειώσεις στις 

                                                 
8
  www.taxheaven.gr 
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λογιστικές καταστάσεις θεωρούνται επαρκείς. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
∆ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα ∆ιεθνή Πρότυπα ∆ικλίδων Ποιότητας, εκδόθηκαν το 
2009 στην αγγλική γλώσσα από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Προτύπων Ελέγχου και ∆ιασφάλισης 
(International Auditing and Assurance Standards Board -IAASB) της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας 
Λογιστών (International Federation of Accountants – IFAC). Στην συνέχεια παραθέτονται τα 
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα σύµφωνα µε αύξων αριθµό µε τον οποίο παρουσιάστηκαν από το 
IAASB. 
 

• ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΚΛΙ∆ΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (∆Π∆Π) 1, ∆ΙΚΛΙ∆ΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

• ∆ΠΕ 200, ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ Η ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
            ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

• ∆ΠΕ 210, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
• ∆ΠΕ 220, ∆ΙΚΛΙ∆ΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
• ∆ΠΕ 230, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
• ∆ΠΕ 240, ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
• ∆ΠΕ 250, ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
• ∆ΠΕ 260, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
• ∆ΠΕ 265, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΚΛΙ∆ΕΣ ΣΤΟΥΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
• ∆ΠΕ 300, ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
• ∆ΠΕ 315, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩ∆ΟΥΣ 

ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ  

• ∆ΠΕ 320, ΟΥΣΙΩ∆ΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ  

• ∆ΠΕ 330, ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ  
• ∆ΠΕ 402, ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
• ∆ΠΕ 450, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
• ∆ΠΕ 500, ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 
• ∆ΠΕ 501, ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ - ΕΙ∆ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
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• ∆ΠΕ 505, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 
• ∆ΠΕ 510, ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
• ∆ΠΕ 520, ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ  
• ∆ΠΕ 530, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  
• ∆ΠΕ 540, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  

• ∆ΠΕ 550, ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
• ∆ΠΕ 560, ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
• ∆ΠΕ 570, ΣΥΝΕΧΙΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
• ∆ΠΕ 580, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  
• ∆ΠΕ 600, ΕΙ∆ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΟΜΙΛΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ)  
• ∆ΠΕ 610, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  
• ∆ΠΕ 620, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΗΜΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  
• ∆ΠΕ 700, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
• ∆ΠΕ 705, ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  
• ∆ΠΕ 706, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΕΜΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΑΛΛΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
• ∆ΠΕ 710, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
• ∆ΠΕ 720, ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
• ∆ΠΕ 800, ΕΙ∆ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
• ∆ΠΕ 805, ΕΙ∆ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ή 
ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

• ∆ΠΕ 810, ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Λόγω του περιορισµού που υπάρχει στην έκταση µίας διπλωµατικής εργασίας άλλα και για 
την καλύτερη και αναλυτικότερη παρουσίαση των όσων θα αναφερθούν θα εξειδικευτώ µόνο 
σε ορισµένα ∆ΠΕ. 
 
 

2. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΚΛΙ∆ΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (∆Π∆Π) 1 
 
 
Πεδίο εφαρµογής του παρόντος ∆ΠΕ 
 
 
Το παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου (∆ΠΕ) ασχολείται µε τις γενικές ευθύνες του 
ανεξάρτητου ελεγκτή όταν διενεργεί ένα έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
∆ΠΕ. Ειδικότερα, παραθέτει τους γενικούς αντικειµενικούς σκοπούς του ανεξάρτητου 
ελεγκτή και εξηγεί τη φύση και το πεδίο ενός ελέγχου σχεδιασµένου να επιτρέπει στον 
ανεξάρτητο ελεγκτή να επιτυγχάνει αυτούς τους αντικειµενικούς σκοπούς. Εξηγεί επίσης το 
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πεδίο, την ισχύ και τη δοµή των ∆ΠΕ, και περιλαµβάνει απαιτήσεις για τη θέσπιση των 
γενικών ευθυνών του ανεξάρτητου ελεγκτή που εφαρµόζονται σε όλους τους ελέγχους, 
συµπεριλαµβανοµένης της δέσµευσης να συµµορφώνεται µε τα ∆ΠΕ. Ο ανεξάρτητος 
ελεγκτής αναφέρεται εφεξής ως «ο ελεγκτής». Τα ∆ΠΕ έχουν συνταχθεί στο πλαίσιο ενός 
ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων από ένα ελεγκτή. Πρέπει να προσαρµόζονται, στο βαθµό 
που είναι απαραίτητο στις περιστάσεις, όταν εφαρµόζονται σε ελέγχους άλλων ιστορικών 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Τα ∆ΠΕ δεν αφορούν τις ευθύνες του ελεγκτή που 
µπορεί να προκύψουν από νοµοθετικές, κανονιστικές ή λοιπές διατάξεις σε σχέση, για 
παράδειγµα, µε την προσφορά τίτλων στο κοινό. Τέτοιες ευθύνες ενδέχεται να διαφέρουν από 
εκείνες που θεσπίζονται στα ∆ΠΕ. Έτσι, ενώ ο ελεγκτής µπορεί να βρει πτυχές των ∆ΠΕ 
χρήσιµες σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ευθύνη του ελεγκτή να εξασφαλίζει την τήρηση 
όλων των σχετικών νοµικών, κανονιστικών ή επαγγελµατικών υποχρεώσεων. 
 
Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
Σκοπός ενός ελέγχου είναι να βελτιωθεί ο βαθµός εµπιστοσύνης των σκοπούµενων χρηστών 
στις οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται µε την έκφραση µιας γνώµης από τον 
ελεγκτή για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Στην περίπτωση των 
περισσότερων πλαισίων γενικού σκοπού, αυτή η γνώµη σχετίζεται µε το εάν οι οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, ή παρέχουν µια αληθή και 
εύλογη εικόνα σύµφωνα µε το πλαίσιο. Ένας έλεγχος ο οποίος διεξάγεται σύµφωνα µε τα 
∆ΠΕ και τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας καθιστά ικανό τον ελεγκτή να σχηµατίσει µία 
τέτοια γνώµη. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της οντότητας που υπόκεινται στον έλεγχο είναι εκείνες 
οι οποίες καταρτίστηκαν από τη διοίκηση της οντότητας, µε εποπτεία από τους υπεύθυνους 
για τη διακυβέρνηση. Τα ∆ΠΕ δεν επιβάλλουν ευθύνες στη διοίκηση ή στους υπεύθυνους για 
τη διακυβέρνηση και δεν υπερισχύουν των νόµων και των κανονισµών που διέπουν τις 
ευθύνες τους. Παρ'όλα αυτά, ένας έλεγχος, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, διεξάγεται µε βάση την 
υπόθεση ότι η διοίκηση και, όπου συντρέχει περίπτωση, οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση 
έχουν αναγνωρίσει ορισµένες ευθύνες που είναι θεµελιώδεις για την πραγµατοποίηση του 
ελέγχου. Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων δεν απαλλάσσει τη διοίκηση ή τους 
υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση από τις ευθύνες τους. Έχοντας ο ελεγκτής ως βάση για τη 
γνώµη του, τα ∆ΠΕ, απαιτούν από αυτόν να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το εάν οι 
οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που 
οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η εύλογη διασφάλιση αποτελεί διασφάλιση υψηλού επιπέδου. 
Αυτό επιτυγχάνεται µόνο όταν ο ελεγκτής έχει αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία, για τη µείωση του κινδύνου του ελέγχου (δηλαδή, του κινδύνου ότι ο ελεγκτής 
εκφράζει µια µη ενδεδειγµένη γνώµη όταν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς 
εσφαλµένες) σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο. Ωστόσο, εύλογη διασφάλιση δεν είναι ένα 
απόλυτο επίπεδο διασφάλισης, διότι υπάρχουν ενδογενείς περιορισµοί ενός ελέγχου που 
έχουν ως αποτέλεσµα τα περισσότερα από τα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων ο 
ελεγκτής καταλήγει στα συµπεράσµατά του και βασίζει τη γνώµη του να είναι πειστικά και 
όχι αδιάψευστα. 

Η έννοια του ουσιώδους µεγέθους εφαρµόζεται από τον ελεγκτή στο σχεδιασµό και 
την εκτέλεση του ελέγχου καθώς και στην αξιολόγηση της επίπτωσης στις οικονοµικές 
καταστάσεις τόσο των εντοπιζόµενων σφαλµάτων στον έλεγχο όλο και των µη διορθωµένων 
σφαλµάτων, εφόσον υπάρχουν. Γενικά, τόσο τα σφάλµατα, όσο και οι παραλείψεις, θεωρείται 
ότι είναι ουσιώδη εάν, το καθένα ξεχωριστά ή στο σύνολό τους, θα µπορούσε εύλογα να 
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αναµένεται ότι θα επηρεάσουν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε 
βάση τις οικονοµικές καταστάσεις. Κρίσεις σχετικά µε το ουσιώδες µέγεθος γίνονται υπό το 
φως των περιστάσεων που τις περιβάλλουν, και επηρεάζονται από την αντίληψη του ελεγκτή 
για τις ανάγκες χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης των χρηστών των οικονοµικών 
καταστάσεων, καθώς και από το µέγεθος ή τη φύση ενός σφάλµατος, ή από συνδυασµό των 
δύο. Η γνώµη του ελεγκτή αφορά τις οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο και γιάυτό ο 
ελεγκτής δεν είναι υπεύθυνος για τον εντοπισµό σφαλµάτων που δεν είναι ουσιώδη για τις 
οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο. Τα ∆ΠΕ περιλαµβάνουν τους αντικειµενικούς στόχους, 
τις απαιτήσεις και την εφαρµογή, καθώς και το επεξηγηµατικό υλικό, που είναι σχεδιασµένα 
να υποστηρίζουν τον ελεγκτή στην απόκτηση εύλογης διασφάλισης. Τα ∆ΠΕ απαιτούν από 
τον ελεγκτή την άσκηση επαγγελµατικής κρίσης και την διατήρηση επαγγελµατικού 
σκεπτικισµού κατά την διάρκεια ολόκληρου του σχεδιασµού και κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης του ελέγχου και γενικά, µεταξύ άλλων: 
 

• Να εντοπίζει και να εκτιµά τους κινδύνους από ουσιώδες σφάλµα είτε οφείλεται σε 
απάτη ή σε λάθος, βασιζόµενος στην κατανόηση της οντότητας και του 
περιβάλλοντός της, συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. 

• Να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια σχετικά µε την ύπαρξη 
σηµαντικών σφαλµάτων, µέσω του σχεδιασµού και της εφαρµογής κατάλληλων 
µέτρων αντίδρασης στους κινδύνους που εκτιµήθηκαν. 

• Να σχηµατίζει µια γνώµη για τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα συµπεράσµατα 
που προέκυψαν από τα αποκτηθέντα ελεγκτικά τεκµήρια. 

 
Απαιτήσεις 
 
 
Απαιτείται, από το προσωπικό εντός της λογιστικής επιχείρησης το οποίο είναι υπεύθυνο για 
τη θέσπιση και διατήρηση του συστήµατος δικλίδων ποιότητας της λογιστικής επιχείρησης, 
να κατανοεί το σύνολο του κειµένου αυτού του ∆Π∆Π, περιλαµβανοµένων του υλικού 
εφαρµογής του και του λοιπού επεξηγηµατικού υλικού, ώστε να κατανοεί το σκοπό του και 
να εφαρµόζει σωστά τις απαιτήσεις του. Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να συµµορφώνεται 
µε κάθε απαίτηση αυτού του ∆Π∆Π εκτός εάν, στις περιστάσεις της λογιστικής επιχείρησης, 
η απαίτηση δεν σχετίζεται µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες αναφορικά µε ελέγχους και 
επισκοπήσεις οικονοµικών καταστάσεων και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών 
υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καθιστούν ικανή τη λογιστική 
επιχείρηση και κατά συνέπεια να επιτυγχάνεται ο σκοπός αυτού του ∆Π∆Π. Ως εκ τούτου, η 
ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων αναµένεται να παρέχει ικανοποιητική βάση για την επίτευξη 
του σκοπού. Ωστόσο, επειδή οι περιστάσεις ποικίλλουν ευρέως και όλες αυτές οι περιστάσεις 
δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν, η λογιστική επιχείρηση πρέπει να εξετάσει εάν υπάρχουν 
συγκεκριµένα θέµατα ή περιστάσεις που απαιτούν από τη λογιστική επιχείρηση να 
καθιερώσει άλλες πολιτικές και διαδικασίες επιπρόσθετα εκείνων που απαιτούνται από αυτό 
το ∆Π∆Π, ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός του. 
 
Ευθύνες ηγεσίας για την ποιότητα εντός της λογιστικής επιχείρησης 
 
 
Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασµένες να 
προάγουν µια εσωτερική κουλτούρα αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα είναι ουσιαστική για την 
εκτέλεση αναθέσεων. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να απαιτούν, ο γενικός 
εκτελεστικός διευθυντής της λογιστικής επιχείρησης ή, όπου ενδείκνυται, το διοικητικό 
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συµβούλιο των εταίρων της λογιστικής επιχείρησης, να αναλαµβάνει την τελική ευθύνη για 
το σύστηµα δικλίδων ποιότητας της λογιστικής επιχείρησης. Η λογιστική επιχείρηση πρέπει 
να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες τέτοιες ώστε, οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα στα 
οποία έχει ανατεθεί ευθύνη για τη λειτουργία του συστήµατος δικλίδων ποιότητας της 
λογιστικής επιχείρησης από τον γενικό εκτελεστικό διευθυντή ή το διοικητικό συµβούλιο των 
εταίρων αυτής,  να έχουν επαρκή  και κατάλληλη εµπειρία και ικανότητα, καθώς και την 
απαραίτητη εξουσία, για την ανάληψη αυτής της ευθύνης. 
 
Ανεξαρτησία 
 
 
Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασµένες να της 
παρέχουν διασφάλιση ότι η λογιστική επιχείρηση, το προσωπικό και άλλοι που υπόκεινται σε 
απαιτήσεις ανεξαρτησίας (συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού λογιστικής επιχείρησης 
δικτύου), διατηρούν ανεξαρτησία, όπου απαιτείται από τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας. 
Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να καθιστούν ικανή τη λογιστική επιχείρηση: 
 

1) Να γνωστοποιεί τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας στο προσωπικό της και, όπου συντρέχει 
περίπτωση, σε άλλους που υπόκεινται σε αυτές, και 

2) Να εντοπίζει και να αξιολογεί περιστάσεις και σχέσεις που δηµιουργούν απειλές κατά 
της ανεξαρτησίας, και να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την εξάλειψη 
αυτών των απειλών ή τη µείωσή τους σε ένα αποδεκτό επίπεδο µε την εφαρµογή 
µέτρων προστασίας ή, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, να αποσύρεται από την ανάθεση, 
όπου η απόσυρση είναι δυνατή, σύµφωνα µε εφαρµοστέο νόµο ή κανονισµό. 

 
Συγκρότηση οµάδων αναθέσεων 
 
 
Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να αναθέτει την ευθύνη για κάθε ανάθεση σε έναν εταίρο 
ανάθεσης και πρέπει να καθιερώνει πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες απαιτούν ότι: 
 

• Η ταυτότητα και ο ρόλος του εταίρου ανάθεσης ανακοινώνονται στα βασικά µέλη της 
διοίκησης του πελάτη και στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 

• Ο εταίρος ανάθεσης έχει τις ενδεδειγµένες ικανότητες, δυνατότητες και εξουσία για 
την εκτέλεση του ρόλου, και 

• Οι ευθύνες του εταίρου ανάθεσης καθορίζονται σαφώς και κοινοποιούνται στον 
εταίρο αυτό. 

 
Τεκµηρίωση ανάθεσης 
 
 
Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες για την έγκαιρη 
συµπλήρωση των τελικών φακέλων ανάθεσης από τις οµάδες ανάθεσης µετά την 
οριστικοποίηση των εκθέσεων της ανάθεσης. Θα πρέπει όµως πάνω απ'όλα να υπάρχει 
εχεµύθεια, ασφαλής θεµατοφυλακή, ακεραιότητα, δυνατότητα πρόσβασης και ανάκτησης της 
τεκµηρίωσης της ανάθεσης. Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και 
διαδικασίες σχεδιασµένες να διατηρούν την εχεµύθεια, την ασφαλή θεµατοφυλακή, την 
ακεραιότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης και ανάκτησης της τεκµηρίωσης της ανάθεσης. 
Όσον αφορά την διατήρηση της τεκµηρίωσης της ανάθεσης η  λογιστική επιχείρηση πρέπει 
να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες για τη διατήρηση της τεκµηρίωσης της ανάθεσης για 



18 
 

επαρκές χρονικό διάστηµα ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της λογιστικής επιχείρησης ή τις 
απαιτήσεις νόµου ή κανονισµού. Όσον αφορά πάλι την παρακολούθηση των πολιτικών και 
διαδικασιών των δικλίδων ποιότητας της λογιστικής επιχείρησης η ίδια η λογιστική 
επιχείρηση πρέπει να θεσπίσει σειρά ενεργειών παρακολούθησης, σχεδιασµένη για να της 
παρέχει λελογισµένη διασφάλιση ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες που αφορούν το σύστηµα 
δικλίδων ποιότητας είναι σχετικές, επαρκείς και λειτουργούν αποτελεσµατικά. Αυτή η σειρά 
ενεργειών πρέπει: 
 

• Να περιλαµβάνει µια συνεχή εξέταση και αξιολόγηση του συστήµατος δικλίδων 
ποιότητας της λογιστικής επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένης της επιθεώρησης, σε 
κυκλική βάση, µιας τουλάχιστον ολοκληρωµένης ανάθεσης για κάθε εταίρο 
ανάθεσης. 

• Να απαιτεί υπευθυνότητα για τη σειρά ενεργειών παρακολούθησης που πρόκειται να 
ανατεθεί σε εταίρο ή εταίρους ή άλλα πρόσωπα µε επαρκή και κατάλληλη εµπειρία 
καθώς και εξουσία στη λογιστική επιχείρηση για να αναλάβουν αυτή την ευθύνη, και 

• Να απαιτεί ότι αυτοί που εκτελούν την ανάθεση ή την επισκόπηση των δικλίδων 
ποιότητας της ανάθεσης δεν εµπλέκονται στην επιθεώρηση των αναθέσεων. 

 
 Για τους ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων εισηγµένων εταιριών, η λογιστική 
επιχείρηση πρέπει να θεσπίζει πολιτικές που απαιτούν η επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας 
της ανάθεσης να περιλαµβάνει επίσης εξέταση των κατωτέρω: 
 

• Την αξιολόγηση της οµάδας ανάθεσης για την ανεξαρτησία της λογιστικής 
επιχείρησης σε σχέση µε τη συγκεκριµένη ανάθεση. 

• Εάν έχουν γίνει οι κατάλληλες διαβουλεύσεις επί θεµάτων που έχουν προκύψει 
διαφορές γνώµης ή για άλλα δύσκολα ή επίµαχα θέµατα, καθώς και τα συµπεράσµατα 
που εξήχθησαν από τις διαβουλεύσεις αυτές. 

• Εάν η τεκµηρίωση που επιλέχθηκε για επισκόπηση αντικατοπτρίζει την 
πραγµατοποιηθείσα εργασία αναφορικά µε τις σηµαντικές κρίσεις και υποστηρίζει τα 
εξαγχθέντα συµπεράσµατα. 

 
Υποχρεώσεις λογιστικών επιχειρήσεων 
 
 
Τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, η λογιστική επιχείρηση πρέπει να ανακοινώνει τα 
αποτελέσµατα της παρακολούθησης του συστήµατος των δικλίδων ποιότητας αυτής, στους 
εταίρους αναθέσεων και σε άλλα κατάλληλα άτοµα εντός της λογιστικής επιχείρησης, 
συµπεριλαµβανοµένου του γενικού εκτελεστικού διευθυντή της λογιστικής επιχείρησης ή, 
όπου ενδείκνυται, του διοικητικού συµβουλίου των εταίρων. Αυτή η ανακοίνωση πρέπει να 
είναι επαρκής έτσι ώστε να καθιστά ικανή τη λογιστική επιχείρηση και αυτά τα άτοµα να 
προβαίνουν σε άµεσες και κατάλληλες ενέργειες όταν και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, 
σύµφωνα πάντα µε τους καθορισµένους ρόλους και τις ευθύνες τους. Οι πληροφορίες που 
κοινοποιούνται πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
 

•  Περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης που εκτελούνται. 
• Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από τις διαδικασίες παρακολούθησης. 
• Ανάλογα µε την περίπτωση, µια περιγραφή των συστηµικών, επαναλαµβανόµενων ή 

άλλων σηµαντικών ελλείψεων και των αναλαµβανόµενων ενεργειών για την επίλυση 
ή τη διόρθωση αυτών των ελλείψεων. 
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Όσον αφορά τα ειδικά θέµατα των µικρότερων λογιστικών επιχειρήσεων τα ∆ΕΠ δεν 
ζητούν συµµόρφωση προς απαιτήσεις που δεν είναι σχετικές, όπως για παράδειγµα, στις 
περιστάσεις ασκούντων ατοµικά το επάγγελµα χωρίς προσωπικό. Απαιτήσεις του παρόντος 
∆Π∆Π, όπως παραδείγµατος χάριν τις πολιτικές και διαδικασίες για τη συγκρότηση οµάδας 
ανάθεσης µε κατάλληλο προσωπικό για τις ευθύνες της επισκόπησης καθώς και για την 
ετήσια ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης στους εταίρους ανάθεσης 
εντός της λογιστικής επιχείρησης δεν θεωρούνται σχετικές σε περίπτωση έλλειψης 
προσωπικού. 

Ορισµένες λογιστικές επιχειρήσεις λειτουργούν ως ένα κοµµάτι ενός δικτύου και για 
λόγους συνέπειας ενδέχεται να εφαρµόζουν µερικές από τις διαδικασίες παρακολούθησης σε 
επίπεδο δικτύου. Σε περίπτωση που οι λογιστικές επιχειρήσεις εντός δικτύου λειτουργούν υπό 
κοινές πολιτικές και διαδικασίες παρακολούθησης που έχουν σχεδιαστεί για να 
συµµορφώνονται µε το παρόν ∆Π∆Π, οι πολιτικές και οι διαδικασίες της λογιστικής 
επιχείρησης πρέπει να απαιτούν ότι: 
 

• Τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, το δίκτυο κοινοποιεί το γενικό πεδίο εφαρµογής την 
έκταση και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας παρακολούθησης στα κατάλληλα άτοµα 
εντός των λογιστικών επιχειρήσεων του δικτύου, 

• Το δίκτυο κοινοποιεί αµέσως κάθε έλλειψη που εντοπίζεται στο σύστηµα των 
δικλίδων ποιότητας στα κατάλληλα άτοµα της σχετικής λογιστικής επιχείρησης ή των 
λογιστικών επιχειρήσεων του δικτύου, για να µπορούν να αναληφθούν οι αναγκαίες 
ενέργειες, 

• έτσι ώστε οι εταίροι ανάθεσης στις λογιστικές επιχειρήσεις του δικτύου να µπορούν 
να βασίζονται στα αποτελέσµατα της διαδικασίας παρακολούθησης που εφαρµόσθηκε 
εντός του δικτύου, εκτός αν οι λογιστικές επιχειρήσεις ή το δίκτυο έχουν διαφορετική 
άποψη. 

 
Παράπονα και καταγγελίες 
 
 
Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασµένες να της 
παρέχουν λελογισµένη διασφάλιση ότι χειρίζεται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο: 
 

• τα παράπονα και τις καταγγελίες ότι οι εργασίες που εκτελούνται από τη λογιστική 
επιχείρηση αποτυγχάνουν να συµµορφωθούν µε τα επαγγελµατικά πρότυπα και τις 
εφαρµοστέες νοµικές και ρυθµιστικές απαιτήσεις, και 

• τις καταγγελίες για µη συµµόρφωση µε το σύστηµα δικλίδων ποιότητας της 
λογιστικής επιχείρησης. 

 
 Ως µέρος αυτής της σειράς ενεργειών, η λογιστική επιχείρηση θα πρέπει να θεσπίσει 
καθορισµένα µέσα επικοινωνίας ώστε το προσωπικό της να εγείρει κάθε προβληµατισµό µε 
τρόπο που να το καθιστά ικανό να διατυπώνει την άποψή του χωρίς το φόβο αντιποίνων. Εάν 
κατά τη διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών, διαπιστωθούν ελλείψεις στο σχεδιασµό ή 
τη λειτουργία των πολιτικών και των διαδικασιών δικλίδων ποιότητας της λογιστικής 
επιχείρησης ή µη συµµόρφωση µε το σύστηµα δικλίδων ποιότητας της λογιστικής 
επιχείρησης τόσο από ένα πρόσωπο όσο και από ένα σύνολο προσώπων, η λογιστική 
επιχείρηση πρέπει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, οι οποίες είναι: 
 

• Ανάληψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών σε σχέση µε µια επιµέρους ανάθεση ή 
µέλος του προσωπικού, 
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• Ανακοίνωση των ευρηµάτων προς τους υπεύθυνους για την κατάρτιση και την 
επαγγελµατική ανάπτυξη, 

•  Αλλαγές στις πολιτικές και διαδικασίες των δικλίδων ποιότητας, και 
• Πειθαρχικές ενέργειες κατά εκείνων που αποτυγχάνουν να συµµορφωθούν µε τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες της λογιστικής επιχείρησης και ιδιαίτερα κατά εκείνων 
που το πράττουν κατ' επανάληψη. 

 
Αποδοχή και συνέχιση σχέσεων µε πελάτη και ειδικές αναθέσεις 
 
 
Η εξέταση του εάν η λογιστική επιχείρηση έχει την ικανότητα, τις δυνατότητες και τους 
πόρους να αναλάβει µια νέα ανάθεση από ένα νέο ή υφιστάµενο πελάτη, συνεπάγεται 
επισκόπηση των ειδικών απαιτήσεων της ανάθεσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 
υφιστάµενου εταίρου και του προσωπικού σε όλα τα σχετικά επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένων 
εάν: 
 

•  Το προσωπικό της λογιστικής επιχείρησης έχει γνώση των σχετικών κλάδων ή 
υποκείµενων θεµάτων, 

• Το προσωπικό της λογιστικής επιχείρησης διαθέτει εµπειρία µε σχετικές ρυθµιστικές 
απαιτήσεις ή απαιτήσεις αναφοράς, ή την ικανότητα να αποκτήσει αποτελεσµατικά τις 
απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, 

• Η λογιστική επιχείρηση διαθέτει επαρκές προσωπικό µε τις αναγκαίες ικανότητες και 
δυνατότητες, 

• Υπάρχουν διαθέσιµοι ειδήµονες, αν απαιτηθεί, 
• Είναι διαθέσιµα άτοµα που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις επιλεξιµότητας 

για τη διενέργεια επισκόπησης των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης, ανάλογα µε την 
περίπτωση, και 

• Η λογιστική επιχείρηση είναι σε θέση να ολοκληρώσει την ανάθεση εντός της 
προθεσµίας έκδοσης της έκθεσης. 

 
Ακεραιότητα του πελάτη 
 
 
Όσον αφορά την ακεραιότητα ενός πελάτη, τα θέµατα προς εξέταση περιλαµβάνουν, για 
παράδειγµα: 
 

• Την ταυτότητα και την επιχειρηµατική φήµη των κύριων ιδιοκτητών του πελάτη, των 
σηµαντικών διοικητικών στελεχών, και των υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση. 

• Τη φύση των λειτουργιών του πελάτη, περιλαµβανοµένων των επιχειρηµατικών 
πρακτικών αυτού. 

• Πληροφορίες σχετικά µε τη νοοτροπία των κύριων ιδιοκτητών του πελάτη, των 
σηµαντικών διοικητικών στελεχών, και των υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση, σε 
θέµατα όπως η ακραία ερµηνεία των λογιστικών προτύπων και το περιβάλλον των 
εσωτερικών δικλίδων. 

•  Εάν ο πελάτης ενδιαφέρεται ιδιαίτερα έντονα για τη διατήρηση των αµοιβών της 
λογιστικής επιχείρησης όσο το δυνατόν χαµηλότερα. 

• Ενδείξεις για µη ενδεδειγµένο περιορισµό του πεδίου της εργασίας. 
• Ενδείξεις ότι ο πελάτης µπορεί να εµπλέκεται σε νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες ή σε άλλες εγκληµατικές δραστηριότητες. 
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• Οι λόγοι για τον προτεινόµενο διορισµό της λογιστικής επιχείρησης και το µη 
επαναδιορισµό της προηγούµενης λογιστικής επιχείρησης. 

• Η ταυτότητα και η επιχειρηµατική φήµη των συνδεδεµένων µερών. 
 
 Η έκταση της γνώσης που έχει µια λογιστική επιχείρηση σχετικά µε την ακεραιότητα 
ενός πελάτη, γενικά θα αυξάνεται στο πλαίσιο µιας συνεχιζόµενης σχέσης µε αυτό τον 
πελάτη. 
 
Απόσυρση 
 
 
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που αφορούν την απόσυρση είτε από την ανάθεση, είτε τόσο 
από την ανάθεση όσο και από τη σχέση µε τον πελάτη, αναφέρονται σε θέµατα που 
περιλαµβάνουν τα εξής: 
 

• Συζήτηση µε το κατάλληλο επίπεδο διοίκησης του πελάτη και τους υπεύθυνους για τη 
διακυβέρνησή του σχετικά µε τις κατάλληλες ενέργειες στις οποίες θα µπορούσε να 
προβεί η λογιστική επιχείρηση µε βάση τα σχετικά γεγονότα και περιστάσεις. 

• Εάν η λογιστική επιχείρηση αποφασίσει ότι ενδείκνυται να αποσυρθεί, συνοµιλίες µε 
το κατάλληλο επίπεδο διοίκησης του πελάτη και τους υπεύθυνους για τη 
διακυβέρνησή του, σχετικά µε την απόσυρση από την ανάθεση, ή τόσο από την 
ανάθεση όσο και από τη σχέση µε τον πελάτη, καθώς και τους λόγους της απόσυρσης. 

• Εξέταση του εάν υπάρχει επαγγελµατική, νοµική ή ρυθµιστική απαίτηση για τη 
λογιστική επιχείρηση να παραµείνει στη θέση της, ή να αναφέρει στις ρυθµιστικές 
αρχές την απόσυρσή της είτε από την ανάθεση, είτε τόσο από την ανάθεση όσο και 
από τη σχέση της µε τον πελάτη, καθώς και τους λόγους της απόσυρσης. 

•  Τεκµηρίωση σηµαντικών θεµάτων, διαβουλεύσεων, συµπερασµάτων καθώς και τη 
βάση για τα συµπεράσµατα.  

 
 
 
 

3. ∆ΠΕ 200. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ Η ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

 
 
Το παρόν ∆ΠΕ ισχύει για ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων για περιόδους που αρχίζουν 

την 15η ∆εκεµβρίου 2009 ή αργότερα. 

 
Πεδίο εφαρµογής του παρόντος ∆ΠΕ 
 
 
Το παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου (∆ΠΕ) ασχολείται µε τις γενικές ευθύνες του 
ανεξάρτητου ελεγκτή όταν διενεργεί ένα έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
∆ΠΕ. Ειδικότερα, παραθέτει τους γενικούς αντικειµενικούς σκοπούς του ανεξάρτητου 
ελεγκτή και εξηγεί τη φύση και το πεδίο ενός ελέγχου που επιτρέπει στον ανεξάρτητο 
ελεγκτή να επιτυγχάνει αυτούς τους αντικειµενικούς σκοπούς. Εξηγεί επίσης το πεδίο, την 
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ισχύ και τη δοµή των ∆ΠΕ, και περιλαµβάνει απαιτήσεις για τη θέσπιση των γενικών 
ευθυνών του ανεξάρτητου ελεγκτή που εφαρµόζονται σε όλους τους ελέγχους, 
συµπεριλαµβανοµένης της δέσµευσης να συµµορφώνεται µε τα ∆ΠΕ. Ο ανεξάρτητος 
ελεγκτής αναφέρεται εφεξής ως «ο ελεγκτής». Τα ∆ΠΕ έχουν συνταχθεί στο πλαίσιο ενός 
ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων από ένα ελεγκτή. Πρέπει να προσαρµόζονται, στο βαθµό 
που είναι απαραίτητο στις περιστάσεις, όταν εφαρµόζονται σε ελέγχους άλλων ιστορικών 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Τα ∆ΠΕ δεν αφορούν τις ευθύνες του ελεγκτή που 
µπορεί να προκύψουν από νοµοθετικές, κανονιστικές ή λοιπές διατάξεις σε σχέση, για 
παράδειγµα, µε την προσφορά τίτλων στο κοινό. Τέτοιες ευθύνες ενδέχεται να διαφέρουν από 
εκείνες που θεσπίζονται στα ∆ΠΕ. Έτσι, ενώ ο ελεγκτής µπορεί να βρει πτυχές των ∆ΠΕ 
χρήσιµες σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ευθύνη του ελεγκτή να εξασφαλίζει την τήρηση 
όλων των σχετικών νοµικών, κανονιστικών ή επαγγελµατικών υποχρεώσεων. 
 
Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
Σκοπός ενός ελέγχου είναι να βελτιωθεί ο βαθµός εµπιστοσύνης των σκοπούµενων χρηστών 
στις οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται µε την έκφραση της γνώµης του ελεγκτή 
για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε το εφαρµοστέο 
πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Στην περίπτωση των περισσότερων πλαισίων 
γενικού σκοπού, η γνώµη αυτή σχετίζεται µε το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, ή εάν παρέχουν µια αληθή και εύλογη 
εικόνα σύµφωνα µε το πλαίσιο. Ένας έλεγχος που διεξάγεται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ και τις 
σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας καθιστά ικανό τον ελεγκτή να σχηµατίσει αυτή τη γνώµη. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της οντότητας που υπόκεινται στον έλεγχο είναι εκείνες οι 
οποίες καταρτίστηκαν από τη διοίκηση της οντότητας, υπό την εποπτεία των υπευθύνων για 
τη διακυβέρνηση. Τα ∆ΠΕ δεν επιβάλλουν ευθύνες στη διοίκηση ή στους υπεύθυνους για τη 
διακυβέρνηση και δεν υπερισχύουν των νόµων και των κανονισµών που διέπουν τις ευθύνες 
τους. Ωστόσο, ένας έλεγχος, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, διεξάγεται µε βάση την υπόθεση ότι η 
διοίκηση και οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν αναγνωρίσει ορισµένες ευθύνες που 
είναι θεµελιώδεις για την πραγµατοποίηση του ελέγχου. Ο έλεγχος των οικονοµικών 
καταστάσεων δεν απαλλάσσει τη διοίκηση ή τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση από τις 
ευθύνες τους.  
 Ως βάση για τη γνώµη του ελεγκτή, τα ∆ΠΕ απαιτούν από τον ελεγκτή να αποκτήσει 
εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγµένες 
από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Αυτή η εύλογη διασφάλιση αποτελεί 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου. Αυτό επιτυγχάνεται στο σηµείο όπου ο ελεγκτής έχει 
αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος του 
ελέγχου σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο. Ωστόσο, εύλογη διασφάλιση δεν είναι ένα απόλυτο 
επίπεδο διασφάλισης, διότι υπάρχουν ενδογενείς περιορισµοί ενός ελέγχου που έχουν ως 
αποτέλεσµα τα περισσότερα από τα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων ο ελεγκτής 
καταλήγει στα συµπεράσµατά του και βασίζει τη γνώµη του να είναι πειστικά και όχι 
αδιάψευστα. Η έννοια του ουσιώδους µεγέθους εφαρµόζεται από τον ίδιο τον ελεγκτή στο 
σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελέγχου καθώς και στην αξιολόγηση της επίπτωσης στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Γενικά, τα σφάλµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των 
παραλείψεων, θεωρείται ότι είναι ουσιώδη εάν, ξεχωριστά το καθένα ή στο σύνολό τους, θα 
µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρεάσουν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, 
που λαµβάνονται µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις. Κρίσεις σχετικά µε το ουσιώδες 
µέγεθος γίνονται υπό το φως των περιστάσεων που τις περιβάλλουν, και επηρεάζονται από 
την αντίληψη του ελεγκτή για τις ανάγκες χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης των χρηστών 
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των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και από το µέγεθος ή τη φύση ενός σφάλµατος, ή από 
συνδυασµό των δύο.  
 Η γνώµη του ελεγκτή αφορά τις οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο και, ως εκ 
τούτου, δεν είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τον εντοπισµό σφαλµάτων που δεν είναι ουσιώδη για 
τις οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο. Τα ∆ΠΕ περιλαµβάνουν τους αντικειµενικούς 
στόχους, τις απαιτήσεις και την εφαρµογή, καθώς και το επεξηγηµατικό υλικό, που είναι 
σχεδιασµένα να υποστηρίζουν τον ελεγκτή στην απόκτηση εύλογης διασφάλισης. Τα ∆ΠΕ 
απαιτούν από τον ελεγκτή να ασκεί επαγγελµατική κρίση και να διατηρεί επαγγελµατικό 
σκεπτικισµό σε ολόκληρο το σχεδιασµό και στην εκτέλεση του ελέγχου και, µεταξύ άλλων: 
 

• Να εντοπίζει και να εκτιµά τους κινδύνους από ουσιώδες σφάλµα είτε οφείλεται σε 
απάτη ή σε λάθος, βασιζόµενος στην κατανόηση της οντότητας και του 
περιβάλλοντός της, συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. 

• Να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια σχετικά µε την ύπαρξη 
σηµαντικών σφαλµάτων, µέσω του σχεδιασµού και της εφαρµογής κατάλληλων 
µέτρων αντίδρασης στους κινδύνους που εκτιµήθηκαν. 

• Να σχηµατίζει µια γνώµη για τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα συµπεράσµατα 
που προέκυψαν από τα αποκτηθέντα ελεγκτικά τεκµήρια. 

 
 
 
Γενικοί στόχοι του ελεγκτή 
 
 
Κατά τη διεξαγωγή ενός ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων, οι γενικοί στόχοι του ελεγκτή 
είναι οι εξής: 
 

• Να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα είτε οφείλεται σε απάτη ή σε λάθος, 
καθιστώντας έτσι τον ελεγκτή ικανό να εκφράσει µια γνώµη για το εάν οι οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε ένα 
εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, και 

• Να υποβάλει έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων, και να προβεί σε 
κοινοποιήσεις, όπως απαιτείται από τα ∆ΠΕ, βάσει των ευρηµάτων των εργασιών του. 

 
 
 
Απαιτήσεις 
 
 
Ο ελεγκτής οφείλει να συµµορφώνεται µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας που 
σχετίζονται µε τις αναθέσεις ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν την ανεξαρτησία. Επιπλέον, ο έλεγχος του θα πρέπει να σχεδιάζεται και 
να πραγµατοποιείται µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό, αναγνωρίζοντας ότι µπορεί να υπάρχουν 
περιστάσεις που κάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Επίσης 
απαραίτητο κρίνεται ότι κατά το σχεδιασµό και την εκτέλεση ενός ελέγχου οικονοµικών 
καταστάσεων ο ελεγκτής πρέπει να ασκεί επαγγελµατική κρίση. Για να αποκτήσει εύλογη 
διασφάλιση, ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για 
τη µείωση του ελεγκτικού κινδύνου σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο, ώστε να µπορέσει να 
εξάγει λογικά συµπεράσµατα που θα αποτελέσουν τη βάση για τη γνώµη του.  
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 Σε ακραίες περιπτώσεις, ο ελεγκτής µπορεί να κρίνει ότι είναι απαραίτητο να 
αποκλίνει από µια σχετική απαίτηση ενός ∆ΠΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ελεγκτής πρέπει 
να εκτελέσει εναλλακτικές διαδικασίες ελέγχου για την επίτευξη του στόχου αυτής της 
απαίτησης. Η ανάγκη του ελεγκτή να αποκλίνει από σχετική απαίτηση αναµένεται ότι θα 
προκύψει µόνο στην περίπτωση που η απαίτηση είναι για µια συγκεκριµένη διαδικασία που 
πρέπει να εκτελεστεί και, υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις του ελέγχου, η διαδικασία αυτή 
θα ήταν αναποτελεσµατική για την επίτευξη του στόχου της απαίτησης. Εάν ένας 
αντικειµενικός σκοπός σε ένα σχετικό ∆ΠΕ δεν µπορεί να επιτευχθεί, ο ελεγκτής πρέπει να 
αξιολογήσει εάν αυτό εµποδίζει τον ελεγκτή από την επίτευξη των γενικών σκοπών του 
ελεγκτή και, ως εκ τούτου απαιτεί ο ελεγκτής, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, να τροποποιήσει τη 
γνώµη του ελεγκτή ή να αποσυρθεί από την ανάθεση (όπου η απόσυρση είναι δυνατή, βάσει 
της ισχύουσας νοµοθεσίας ή κανονισµού). Η αποτυχία στην επίτευξη ενός αντικειµενικού 
σκοπού αποτελεί σηµαντικό θέµα που απαιτεί τεκµηρίωση. 
 
Πεδίο του ελέγχου  
 
 
Η γνώµη του ελεγκτή σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις αφορά στο εάν οι οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο 
πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Μια τέτοια γνώµη είναι κοινή για όλους τους 
ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων. Η γνώµη του ελεγκτή, ως εκ τούτου, δεν διασφαλίζει, 
για παράδειγµα, τη µελλοντική βιωσιµότητα της οντότητας ούτε την αποδοτικότητα ή την 
αποτελεσµατικότητα µε την οποία η διοίκηση έχει διεκπεραιώσει τις υποθέσεις της 
οντότητας. Σε ορισµένες δικαιοδοσίες ωστόσο, η ισχύουσα νοµοθεσία ή κανονισµός, µπορεί 
να απαιτούν οι ελεγκτές να παρέχουν γνώµες επί άλλων ειδικών θεµάτων, όπως είναι η 
αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών δικλίδων, ή η συνέπεια µιας ξεχωριστής έκθεσης της 
διοίκησης µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Ενώ τα ∆ΠΕ περιλαµβάνουν απαιτήσεις και 
καθοδήγηση σε σχέση µε τα θέµατα αυτά, στο βαθµό που είναι σχετικά µε τη διαµόρφωση 
γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, ο ελεγκτής θα απαιτείτο να αναλάβει περαιτέρω 
εργασία, εάν ο ελεγκτής είχε πρόσθετες ευθύνες για την παροχή τέτοιων γνωµών. 
 
Κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων 
  
 
Νόµος ή κανονισµός µπορεί να καθορίζει τις ευθύνες της διοίκησης και, όπου συντρέχει 
περίπτωση, των υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση σε σχέση µε τη χρηµατοοικονοµική 
αναφορά. Ωστόσο, η έκταση αυτών των ευθυνών, ή ο τρόπος µε τον οποίο περιγράφονται, 
µπορεί να διαφέρουν µεταξύ τους όσον αφορά την δικαιοδοσία. Παρά τις διαφορές αυτές, 
ένας έλεγχος σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ διεξάγεται µε την υπόθεση ότι η διοίκηση και, όπου 
συντρέχει περίπτωση, οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν αναγνωρίσει και κατανοήσει 
ότι έχουν την ευθύνη: 
 

 1. Για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το εφαρµοστέο 
πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, συµπεριλαµβανοµένης όπου συντρέχει 
περίπτωση της εύλογης παρουσίασης αυτών, 

 2.  Για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση και, όπου συντρέχει περίπτωση, οι 
υπεύθυνοι για την διακυβέρνηση θεωρούν απαραίτητες για να µπορούν να 
καταρτισθούν οικονοµικές καταστάσεις απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που 
οφείλεται σε απάτη ή λάθος, και 

 3. Για την παροχή στον ελεγκτή: 
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• Πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες τις οποίες η διοίκηση και, όπου συντρέχει 

περίπτωση, οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση γνωρίζουν ότι είναι σχετικές για 
την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, όπως αρχεία, τεκµηρίωση και 
άλλα θέµατα, 

•  Πρόσθετων πληροφοριών που ο ελεγκτής µπορεί να ζητήσει από τη διοίκηση και, 
όπου συντρέχει περίπτωση, από τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση για τους 
σκοπούς του ελέγχου, και 

•  Απεριόριστης πρόσβασης σε πρόσωπα εντός της οντότητας από τα οποία ο 
ελεγκτής κρίνει ότι είναι αναγκαίο να αποκτήσει ελεγκτικά τεκµήρια. 

 
Τύπος γνώµης του ελεγκτή  
 
 
Η γνώµη που εκφράζεται από τον ελεγκτή είναι για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Ο τύπος της γνώµης του ελεγκτή, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από 
το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και κάθε εφαρµοστέο νόµο ή 
κανονισµό. Τα περισσότερα πλαίσια χρηµατοοικονοµικής αναφοράς περιλαµβάνουν 
απαιτήσεις που σχετίζονται µε την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Για τέτοια 
πλαίσια, η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς περιλαµβάνει την παρουσίαση. 
 
Επαγγελµατικός σκεπτικισµός  
 
 
Ο επαγγελµατικός σκεπτικισµός περιλαµβάνει την κατάσταση εγρήγορσης για παράδειγµα 
στα πιο κάτω: 
 

• Ελεγκτικά τεκµήρια που έρχονται σε αντίθεση µε άλλα ελεγκτικά τεκµήρια που 
αποκτήθηκαν. 

• Πληροφορίες που θέτουν σε αµφισβήτηση την αξιοπιστία εγγράφων και απαντήσεων 
σε διερευνητικά ερωτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκµήρια. 

• Συνθήκες που µπορεί να υποδεικνύουν πιθανή απάτη. 
 
Επαγγελµατική κρίση 
 
 
Η επαγγελµατική κρίση, είναι απαραίτητη για την κατάλληλη διεξαγωγή του ελέγχου. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η ερµηνεία των σχετικών απαιτήσεων δεοντολογίας και των ∆ΠΕ 
καθώς και οι ενήµερες αποφάσεις που απαιτούνται σε όλο τον έλεγχο, δεν µπορεί να γίνουν 
χωρίς την εφαρµογή της σχετικής γνώσης και εµπειρίας για τα γεγονότα και τις περιστάσεις. 
Η επαγγελµατική κρίση, είναι αναγκαία ιδιαίτερα σε αποφάσεις που αφορούν: 
 

• Το ουσιώδες µέγεθος και τον ελεγκτικό κίνδυνο. 
• Τη φύση, το χρόνο, και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που 

χρησιµοποιούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ∆ΠΕ και τη 
συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων. 

• Την αξιολόγηση του εάν έχουν αποκτηθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια 
και εάν πρέπει να γίνουν περισσότερα για την επίτευξη των σκοπών των ∆ΠΕ και, ως 
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εκ τούτου, και των γενικών σκοπών του ελεγκτή. 
• Την αξιολόγηση των κρίσεων της διοίκησης κατά την εφαρµογή του εφαρµοστέου 

πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς της οντότητας. 
• Την εξαγωγή συµπερασµάτων µε βάση τα αποκτηθέντα ελεγκτικά τεκµήρια, για 

παράδειγµα, την εκτίµηση της λογικότητας των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
 Το διακριτικό χαρακτηριστικό της επαγγελµατικής κρίσης ενός ελεγκτή είναι αυτή 
που ασκείται από έναν ελεγκτή του οποίου η εκπαίδευση, η γνώση και η εµπειρία έχουν 
βοηθήσει στην ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων για την επίτευξη λογικών κρίσεων. Η 
άσκηση επαγγελµατικής κρίσης σε κάθε περίπτωση, γίνεται µε βάση τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις που είναι γνωστά στον ελεγκτή. ∆ιαβούλευση για δύσκολα ή αµφιλεγόµενα 
θέµατα κατά τη διάρκεια του ελέγχου, τόσο εντός της οµάδας ανάθεσης όσο και µεταξύ της 
οµάδας ανάθεσης, εντός ή εκτός της λογιστικής επιχείρησης, βοηθά τον ελεγκτή να 
πραγµατοποιήσει εµπεριστατωµένες και λογικές κρίσεις. Η επαγγελµατική κρίση, µπορεί να 
αξιολογηθεί µε βάση το εάν η τελική κρίση αντικατοπτρίζει µια ικανοποιητική εφαρµογή των 
ελεγκτικών και λογιστικών αρχών και είναι ενδεδειγµένη δεδοµένων των γεγονότων και 
συνεπής µε αυτά και τις περιστάσεις που ήταν γνωστά στον ελεγκτή µέχρι την ηµεροµηνία 
της έκθεσής του. Η επαγγελµατική κρίση, πρέπει να ασκείται σε όλο τον έλεγχο. Πρέπει 
επίσης να τεκµηριώνεται κατάλληλα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ελεγκτής οφείλει να προετοιµάσει 
επαρκή τεκµηρίωση του ελέγχου, ώστε ένας έµπειρος ελεγκτής, που δεν έχει προηγούµενη 
σχέση µε τον έλεγχο, να µπορεί να κατανοεί τις σηµαντικές επαγγελµατικές κρίσεις που 
έγιναν κατά την εξαγωγή συµπερασµάτων για σηµαντικά θέµατα που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου. Η επαγγελµατική κρίση, δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως δικαιολογία 
για αποφάσεις που δεν υποστηρίζονται άλλως από τα γεγονότα και τις περιστάσεις της 
ανάθεσης ή από επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια. 
 
Επάρκεια και καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκµηρίων 
 
 
Ελεγκτικά τεκµήρια είναι αναγκαία για την υποστήριξη της γνώµης και της έκθεσης του 
ελεγκτή. Είναι σωρευτικής φύσης και κατά κύριο λόγο αποκτώνται από τις ελεγκτικές 
διαδικασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ωστόσο, µπορεί επίσης να 
περιλαµβάνουν πληροφορίες που αποκτώνται από άλλες πηγές, όπως παραδείγµατος χάριν 
προηγούµενους ελέγχους ή τις διαδικασίες δικλίδων ποιότητας µιας λογιστικής επιχείρησης 
για την αποδοχή και συνέχιση πελάτη.  Επίσης στις άλλες πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της 
οντότητας, τα λογιστικά βιβλία της αποτελούν σηµαντική πηγή ελεγκτικών τεκµηρίων.  
 Οι πληροφορίες οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκµήρια είναι 
δυνατόν να έχουν καταρτισθεί από έναν ειδήµονα που απασχολείται ή έχει συµβληθεί µε την 
οντότητα. Τα ελεγκτικά τεκµήρια περιλαµβάνουν τόσο πληροφορίες που υποστηρίζουν και 
επιβεβαιώνουν τους ισχυρισµούς της διοίκησης, όσο και κάθε πληροφορία που έρχεται σε 
αντίθεση µε τέτοιους ισχυρισµούς. Επιπλέον, σε ορισµένες περιπτώσεις, η έλλειψη 
πληροφοριών, όπως για παράδειγµα η άρνηση της διοίκησης να παράσχει τις διαβεβαιώσεις 
που της ζητήθηκαν, χρησιµοποιείται από τον ελεγκτή, και εποµένως, συνιστά  ελεγκτικό 
τεκµήριο. Το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας του ελεγκτή για τη διαµόρφωση της γνώµης του 
αποτελείται από την απόκτηση και την αξιολόγηση ελεγκτικών τεκµηρίων. Η επάρκεια και η 
καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκµηρίων είναι αλληλένδετες. Επάρκεια είναι το µέτρο της 
ποσότητας των ελεγκτικών τεκµηρίων. Η ποσότητα των ελεγκτικών τεκµηρίων που 
απαιτείται επηρεάζεται από την εκτίµηση του ελεγκτή για τους κινδύνους σφάλµατος. 
Ειδικότερα όσο υψηλότεροι είναι οι εκτιµώµενοι κίνδυνοι, τόσο περισσότερα είναι τα 
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ελεγκτικά τεκµήρια που είναι πιθανό να απαιτούνται. Επίσης από την ποιότητα αυτών των 
ελεγκτικών τεκµηρίων. Ειδικότερα όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα, τόσο λιγότερα µπορεί να 
απαιτούνται. Η απόκτηση περισσότερων ελεγκτικών τεκµηρίων, ωστόσο, δεν µπορεί να 
αντισταθµίσει την κακή ποιότητα αυτών.  
 
Ελεγκτικός κίνδυνος 
 
 
Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι µια συνάρτηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος και του 
κινδύνου εντοπισµού. Η εκτίµηση των κινδύνων βασίζεται στις ελεγκτικές διαδικασίες για 
την απόκτηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτό καθώς και στα τεκµήρια 
που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Η εκτίµηση των κινδύνων είναι µάλλον θέµα 
επαγγελµατικής κρίσης, παρά θέµα που επιδέχεται επακριβή µέτρηση. Για σκοπούς των ∆ΠΕ, 
ο ελεγκτικός κίνδυνος δεν περιλαµβάνει τον κίνδυνο ο ελεγκτής να εκφράσει µια γνώµη ότι 
οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλµένες, όταν δεν είναι. Ο κίνδυνος αυτός 
είναι συνήθως ασήµαντος. Περαιτέρω, ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι ένας τεχνικός όρος που 
σχετίζεται µε την σειρά ενεργειών του ελέγχου. ∆εν αναφέρεται στους επιχειρηµατικούς 
κινδύνους του ελεγκτή, όπως απώλεια λόγω δικαστικής διένεξης, αρνητικής δηµοσιότητας, ή 
σε άλλα γεγονότα που προκύπτουν σε σχέση µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
Φύση των ∆ΠΕ  
 
 
Τα ∆ΠΕ, λαµβανόµενα ως σύνολο, παρέχουν τα πρότυπα για την εργασία του ελεγκτή 
προκειµένου να εκπληρώνονται οι γενικοί σκοποί του ελεγκτή. Τα ∆ΠΕ ασχολούνται µε τις 
γενικές ευθύνες του ελεγκτή, καθώς και µε περαιτέρω ζητήµατα για τον ελεγκτή σχετικά µε 
την εκπλήρωση αυτών των ευθυνών σε συγκεκριµένα θέµατα. Το πεδίο εφαρµογής, η 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και κάθε ειδικός περιορισµός της εφαρµογής ενός συγκεκριµένου 
∆ΠΕ αναφέρονται ρητά σε αυτό. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ∆ΠΕ, ο ελεγκτής 
επιτρέπεται να εφαρµόζει ένα ∆ΠΕ, πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος που 
καθορίζεται σε αυτό. Κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου, µπορεί να απαιτείται από τον ελεγκτή 
να συµµορφώνεται µε νοµικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, επιπρόσθετες των ∆ΠΕ. Τα ∆ΠΕ 
δεν υπερισχύουν νόµου ή κανονισµού που διέπει έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων. Σε 
περίπτωση που τέτοιος νόµος ή κανονισµός διαφέρει από τα ∆ΠΕ, ένας έλεγχος που 
διενεργήθηκε µόνο σύµφωνα µε νόµο ή κανονισµό δεν θα συµµορφώνεται αυτόµατα µε τα 
∆ΠΕ. Ο ελεγκτής µπορεί επίσης να διενεργήσει τον έλεγχο, σύµφωνα τόσο µε τα ∆ΠΕ όσο 
και µε τα ελεγκτικά πρότυπα µιας συγκεκριµένης δικαιοδοσίας ή χώρας. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, επιπρόσθετα της συµµόρφωσης µε κάθε σχετικό µε τον έλεγχο ∆ΠΕ, µπορεί να 
είναι αναγκαίο για τον ελεγκτή να διενεργήσει πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες, 
προκειµένου να συµµορφωθεί µε τα σχετικά πρότυπα της εν λόγω δικαιοδοσίας ή χώρας. 
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4. ∆ΠΕ 240. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 
Εισαγωγή 
 
 
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
 
 
Το παρόν ∆ΠΕ ισχύει για ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων για περιόδους που αρχίζουν 

την 15η ∆εκεµβρίου 2009 ή αργότερα. 
 
Πεδίο του παρόντος ∆ΠΕ 
 
 
Το παρόν ∆ΠΕ ασχολείται µε τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά µε απάτη σε έναν έλεγχο 
οικονοµικών καταστάσεων. Ειδικότερα, αναπτύσσει το πώς πρέπει να εφαρµόζονται το ∆ΠΕ 
σε σχέση µε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης. 
 
Χαρακτηριστικά της απάτης 
 
 
Τα σφάλµατα στις οικονοµικές καταστάσεις µπορεί να προκύψουν είτε από απάτη είτε από 
λάθος. Το διακριτικό στοιχείο µεταξύ απάτης και λάθους είναι το εάν η υποκείµενη ενέργεια 
που καταλήγει στο σφάλµα των οικονοµικών καταστάσεων είναι εκούσια ή ακούσια. Αν και η 
απάτη είναι µια ευρεία νοµική έννοια, για τους σκοπούς των ∆ΠΕ, ο ελεγκτής ενδιαφέρεται 
για την απάτη που προκαλεί ένα ουσιώδες σφάλµα στις οικονοµικές καταστάσεις. ∆ύο τύποι 
εκούσιων σφαλµάτων αφορούν τον ελεγκτή - σφάλµατα που είναι αποτέλεσµα απατηλής 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και σφάλµατα που είναι αποτέλεσµα κατάχρησης 
περιουσιακών στοιχείων. Μολονότι ο ελεγκτής µπορεί να υποπτεύεται ή, σε σπάνιες 
περιπτώσεις, να εντοπίζει την ύπαρξη απάτης, ο ελεγκτής δεν προσδιορίζει νοµικά εάν η 
απάτη έχει πράγµατι συµβεί.  
 
Ευθύνη για την Πρόληψη και τον Εντοπισµό Απάτης 
 
 
Η πρωταρχική ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισµό απάτης ανήκει σε εκείνους που 
είναι επιφορτισµένοι µε την διακυβέρνηση της οντότητας καθώς και µε τη διοίκηση. Είναι 
σηµαντικό η διοίκηση, µε την επίβλεψη εκείνων που είναι επιφορτισµένοι µε τη 
διακυβέρνηση, να δίνει µεγάλη έµφαση στην πρόληψη της απάτης, γεγονός το οποίο µπορεί 
να ελαττώσει τις ευκαιρίες να λάβει χώρα απάτη, και στην αποτροπή της απάτης, γεγονός το 
οποίο θα µπορούσε να πείσει τα άτοµα να µην διαπράξουν απάτη γιατί υπάρχει η πιθανότητα 
εντοπισµού και τιµωρίας. Αυτό συνεπάγεται δέσµευση για τη δηµιουργία µιας κουλτούρας 
εντιµότητας και δεοντολογικής συµπεριφοράς η οποία µπορεί να ενισχυθεί από την ενεργή 
επίβλεψη εκείνων που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση. Η επίβλεψη από εκείνους 
που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση περιλαµβάνει την εξέταση της δυνατότητας για 
παραβίαση των δικλίδων ή άλλης ανάρµοστης επιρροής επί της διαδικασίας 
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χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, όπως προσπάθειες της διοίκησης να διαχειριστεί τα κέρδη 
ώστε να επηρεάσει τις αντιλήψεις των αναλυτών ως προς την επίδοση και την κερδοφορία 
της οντότητας. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή 
 
 
Ένας ελεγκτής που διενεργεί έλεγχο σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ έχει την ευθύνη απόκτησης 
εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις λαµβανόµενες ως σύνολο είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Οι δυνητικές 
επιπτώσεις των ενδογενών περιορισµών είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στην περίπτωση 
σφάλµατος που προκύπτει από απάτη. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που 
προκύπτει από απάτη είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο µη εντοπισµού σφάλµατος που 
προκύπτει από λάθος. Αυτό συµβαίνει επειδή η απάτη µπορεί να περιλαµβάνει πολυσύνθετα 
και προσεκτικά οργανωµένα σχήµατα που σχεδιάστηκαν για τη συγκάλυψή της, όπως 
πλαστογραφία, εσκεµµένη παράλειψη καταγραφής συναλλαγών ή εκούσιες ψευδείς 
διαβεβαιώσεις που γίνονται προς τον ελεγκτή. Τέτοιες απόπειρες συγκάλυψης µπορεί να είναι 
ακόµα πιο δύσκολο να εντοπισθούν όταν συνοδεύονται από συµπαιγνία. Η συµπαιγνία µπορεί 
να κάνει τον ελεγκτή να πιστέψει ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια είναι πειστικά ενώ στην 
πραγµατικότητα είναι ψευδή. Η ικανότητα του ελεγκτή να εντοπίσει την απάτη εξαρτάται από 
παράγοντες όπως η επιδεξιότητα του δράστη, η συχνότητα και η έκταση της χειραγώγησης, ο 
υπάρχων βαθµός συµπαιγνίας, το σχετικό µέγεθος των επιµέρους ποσών χειραγώγησης, και η 
ιεραρχική θέση των ατόµων που εµπλέκονται.  
 Ενώ ο ελεγκτής µπορεί να είναι σε θέση να εντοπίσει πιθανές ευκαιρίες για διάπραξη 
απάτης, είναι δύσκολο για τον ελεγκτή να διαπιστώσει εάν σφάλµατα σε τοµείς κρίσεως όπως 
οι λογιστικές εκτιµήσεις προκαλούνται από απάτη ή λάθος. Επιπλέον, ο κίνδυνος να µην 
εντοπίσει ο ελεγκτής ένα ουσιώδες σφάλµα που προκύπτει από απάτη της διοίκησης είναι 
µεγαλύτερος από την απάτη ενός εργαζοµένου, επειδή η διοίκηση είναι συχνά σε θέση να 
χειραγωγεί άµεσα ή έµµεσα τα λογιστικά αρχεία, να παρουσιάζει απατηλές 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ή να παραβιάζει τις διαδικασίες δικλίδων που 
σχεδιάστηκαν για την αποφυγή παρόµοιων περιπτώσεων απάτης από άλλους εργαζοµένους. 
 Κατά την απόκτηση εύλογης διασφάλισης, ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για τη 
διατήρηση επαγγελµατικού σκεπτικισµού καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου, λαµβάνοντας 
υπόψη τη δυνατότητα παραβίασης των δικλίδων από τη διοίκηση και αναγνωρίζοντας το 
γεγονός ότι οι ελεγκτικές διαδικασίες που είναι αποτελεσµατικές στον εντοπισµό λάθους 
µπορεί να µην είναι αποτελεσµατικές στον εντοπισµό απάτης. Οι απαιτήσεις στο παρόν ∆ΠΕ 
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τον ελεγκτή στον εντοπισµό και στην εκτίµηση των 
κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης και στο σχεδιασµό διαδικασιών για εντοπισµό 
τέτοιου σφάλµατος. 
 
Εντοπισµός ασυνήθιστων ή απρόσµενων σχέσεων 
 
 
Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί εάν ασυνήθιστες ή απρόσµενες σχέσεις που έχουν εντοπισθεί 
κατά την εκτέλεση αναλυτικών διαδικασιών, περιλαµβανοµένων εκείνων που σχετίζονται µε 
τους λογαριασµούς εσόδων, µπορεί να υποδηλώνουν κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος λόγω 
απάτης. 
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Επαγγελµατικός σκεπτικισµός 
 
 
Όπως αναφέρθηκε και στο ∆ΠΕ 200, ο ελεγκτής πρέπει να διατηρεί επαγγελµατικό 
σκεπτικισµό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου, αναγνωρίζοντας την πιθανότητα ότι θα 
µπορούσε να υπάρξει ουσιώδες σφάλµα λόγω απάτης, παρά την προηγούµενη εµπειρία του 
ελεγκτή για την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα της διοίκησης της οντότητας και εκείνων 
που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση. Εκτός εάν ο ελεγκτής έχει λόγο να πιστεύει το 
αντίθετο, ο ελεγκτής µπορεί να αποδέχεται τα αρχεία και τα έγγραφα ως γνήσια. Εάν οι 
συνθήκες που εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου κάνουν τον ελεγκτή να πιστεύει 
ότι ένα έγγραφο µπορεί να µην είναι αυθεντικό, ή ότι όροι σε ένα έγγραφο έχουν 
τροποποιηθεί αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί στον ελεγκτή, ο ελεγκτής πρέπει να ερευνήσει 
περαιτέρω. Όπου οι απαντήσεις σε ερωτήµατα προς τη διοίκηση ή εκείνους που είναι 
επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση είναι ασυνεπείς, ο ελεγκτής πρέπει να διερευνά τις 
ασυνέπειες. 
 
 

5. ∆ΠΕ 260. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 

 
 

Ισχύει για ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων για περιόδους που αρχίζουν την 15η 
∆εκεµβρίου 2009 ή αργότερα. 
 
 
 
Πεδίο εφαρµογής του παρόντος ∆ΠΕ 
 
 
Το παρόν ∆ΠΕ ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να επικοινωνεί µε τους υπεύθυνους για 
τη διακυβέρνηση σε έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι το παρόν 
∆ΠΕ εφαρµόζεται ανεξάρτητα από τη διοικητική δοµή ή το µέγεθος µίας οντότητας, ειδικές 
περιπτώσεις έχουν εφαρµογή όταν όλοι οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση εµπλέκονται στη 
διοίκηση µιας οντότητας, καθώς και στις εισηγµένες οντότητες. Το παρόν ∆ΠΕ δεν 
δηµιουργεί απαιτήσεις όσον αφορά την επικοινωνία του ελεγκτή µε τη διοίκηση της 
οντότητας ή µε τους ιδιοκτήτες της, εξαιρώντας την περίπτωση που αυτοί είναι επίσης 
επιφορτισµένοι µε ένα ρόλο διακυβέρνησης. 
 Το ∆ΠΕ 260 παρόλο που έχει συνταχθεί στο πλαίσιο του ελέγχου οικονοµικών 
καταστάσεων, µπορεί επίσης να εφαρµόζεται, µε τις απαραίτητες προσαρµογές στις 
περιστάσεις, στους ελέγχους άλλων ιστορικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών όταν και 
εφόσον εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση αναλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη 
να επιβλέπουν την κατάρτιση των άλλων ιστορικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. 
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία αποτελεσµατικής αµφίδροµης επικοινωνίας σε έναν έλεγχο 
οικονοµικών καταστάσεων, το παρόν ∆ΠΕ παρέχει ένα περιεκτικό πλαίσιο για την 
επικοινωνία του ελεγκτή µε τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και προσδιορίζει ορισµένα 
ειδικά θέµατα που πρέπει να κοινοποιούνται σε αυτούς.  
 Ορισµένα θέµατα,  τα οποία δεν απαιτούνται από το παρόν ή άλλα ∆ΠΕ, µπορεί να 
απαιτείται να κοινοποιούνται βάσει νόµου ή κανονισµού, από συµφωνία µε την οντότητα, ή 
από πρόσθετες απαιτήσεις που εφαρµόζονται στη συγκεκριµένη ανάθεση, για παράδειγµα, τα 
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πρότυπα ενός εθνικού επαγγελµατικού λογιστικού σώµατος. Τίποτα στο παρόν ∆ΠΕ δεν 
εµποδίζει τον ελεγκτή να κοινοποιεί οποιαδήποτε άλλα θέµατα στους υπεύθυνους για τη 
διακυβέρνηση. 
 
Στόχοι 
 
 
Οι στόχοι του ελεγκτή είναι: 

• Να κοινοποιεί µε σαφήνεια στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση τις ευθύνες του 
ελεγκτή σε σχέση µε τον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων, και µια σύνοψη του 
προβλεπόµενου πεδίου και του χρόνου του ελέγχου 

• Να αποκτά από τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση πληροφορίες σχετικά µε τον 
έλεγχο 

• Να παρέχει στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση έγκαιρες παρατηρήσεις που 
προκύπτουν από τον έλεγχο και είναι σηµαντικές και σχετικές µε την ευθύνη τους να 
επιβλέπουν τη σειρά ενεργειών χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, και 

• Να προάγει την αποτελεσµατική αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ του ελεγκτή και των 
υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση. 

 
 
Απαιτήσεις 
 
 
Ο ελεγκτής πρέπει πρώτα απ'όλα να προσδιορίζει το κατάλληλο πρόσωπο εντός της δοµής 
διακυβέρνησης της οντότητας, µε το οποίο θα επικοινωνεί. 
 Επικοινωνία µε µια υποοµάδα των υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση. 
Εάν ο ελεγκτής επικοινωνεί µε µια υποοµάδα των υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση, για 
παράδειγµα, µια επιτροπή ελέγχου, ή ένα άτοµο, ο ελεγκτής πρέπει να προσδιορίζει εάν 
χρειάζεται επίσης να επικοινωνεί µε το σώµα διακυβέρνησης. 
 Όταν όλοι οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση εµπλέκονται στη διοίκηση της 
οντότητας. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, όλοι οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση εµπλέκονται στη διοίκηση 
της οντότητας, για παράδειγµα, µια µικρή επιχείρηση όπου ένας µόνος ιδιοκτήτης διοικεί την 
οντότητα και κανένας άλλος δεν έχει ένα ρόλο διακυβέρνησης. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν 
τα θέµατα που απαιτούνται από το παρόν ∆ΠΕ κοινοποιούνται στο πρόσωπο µε ευθύνες 
διοίκησης, και εκείνο το πρόσωπο έχει επίσης ευθύνες διακυβέρνησης, δεν χρειάζεται να 
κοινοποιηθούν εκ νέου σε εκείνα τα ίδια πρόσωπα για το ρόλο τους στη διακυβέρνηση. Ο 
ελεγκτής, παρόλα αυτά, πρέπει να είναι ικανοποιηµένος ότι η επικοινωνία µε πρόσωπο µε 
διοικητικές ευθύνες εξασφαλίζει επαρκή ενηµέρωση όλων εκείνων µε τους οποίους ο 
ελεγκτής άλλως θα επικοινωνούσε λόγω του ρόλου τους στη διακυβέρνηση. 
 
Θέµατα προς κοινοποίηση 
 
 
Ο ελεγκτής πρέπει να κοινοποιεί στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση τις ευθύνες του σε 
σχέση µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, περιλαµβανοµένου ότι: 

• Ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για τη διαµόρφωση και έκφραση γνώµης επί των 
οικονοµικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση µε την εποπτεία 
των υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση, και 

• Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων δεν απαλλάσσει τη διοίκηση ή τους 
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υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση από τις ευθύνες τους. 
 Ο ελεγκτής θα πρέπει να κοινοποιεί στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση µια 
σύνοψη του προβλεπόµενου πεδίου και του χρονοδιαγράµµατος του ελέγχου.  
Θα πρέπει επίσης να κοινοποιεί: 

• τις απόψεις του για σηµαντικές ποιοτικές πτυχές των λογιστικών πρακτικών της 
οντότητας, περιλαµβανοµένων λογιστικών πολιτικών, λογιστικών εκτιµήσεων και 
γνωστοποιήσεων στις οικονοµικές καταστάσεις. Ανάλογα µε την περίπτωση, ο 
ελεγκτής πρέπει να εξηγεί στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση γιατί θεωρεί µια 
σηµαντική λογιστική πρακτική, που είναι αποδεκτή από το εφαρµοστέο πλαίσιο 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, ότι δεν είναι η πλέον κατάλληλη για τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις της οντότητας. 

• Τις σηµαντικές δυσκολίες, εάν υπάρχουν, που αντιµετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια 
του ελέγχου. 

• Εκτός εάν όλοι οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση εµπλέκονται στη διοίκηση της 
οντότητας: 

1. Τα σηµαντικά θέµατα, αν υπάρχουν, που ανέκυψαν από τον έλεγχο και 
συζητήθηκαν ή για τα οποία γίνεται αλληλογραφία µε τη διοίκηση, και  

2. Τις γραπτές διαβεβαιώσεις που ζητά ο ελεγκτής. 
• Άλλα θέµατα, αν υπάρχουν, που ανέκυψαν από τον έλεγχο και τα οποία, κατά την 

επαγγελµατική κρίση του ελεγκτή, είναι σηµαντικά για την εποπτεία της διαδικασίας 
της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς.  

 
 
Ανεξαρτησία του ελεγκτή 
 
 
Στην περίπτωση των εισηγµένων εταιριών, ο ελεγκτής θα πρέπει να κοινοποιεί στους 
υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση τα εξής: 

• Μια δήλωση ότι η οµάδα ανάθεσης και άλλοι στη λογιστική επιχείρηση όπως 
ενδείκνυται, η λογιστική επιχείρηση και, όπου έχει εφαρµογή, οι λογιστικές 
επιχειρήσεις του δικτύου έχουν συµµορφωθεί µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας 
που αφορούν την ανεξαρτησία, και 

• (i) Όλες τις σχέσεις και άλλα θέµατα µεταξύ της λογιστικής επιχείρησης, των 
λογιστικών επιχειρήσεων του δικτύου και της οντότητας που, κατά την επαγγελµατική 
κρίση του ελεγκτή, µπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία. 
Αυτό πρέπει να περιλαµβάνει τις συνολικές αµοιβές που χρεώνονται κατά τη διάρκεια 
της περιόδου που καλύπτεται από τις οικονοµικές καταστάσεις για ελεγκτικές και µη 
ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη λογιστική επιχείρηση και τις λογιστικές 
επιχειρήσεις του δικτύου στην οντότητα και τα συστατικά µέρη που ελέγχονται από 
την οντότητα. Οι αµοιβές αυτές πρέπει να κατανέµονται σε κατηγορίες που είναι 
κατάλληλες για να βοηθηθούν οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση στην εκτίµηση της 
επίπτωσης των υπηρεσιών στην ανεξαρτησία του ελεγκτή, και (ii) Τα σχετικά µέτρα 
προστασίας που έχουν εφαρµοστεί για την εξάλειψη των εντοπισµένων απειλών κατά 
της ανεξαρτησίας ή τη µείωσή τους σε αποδεκτό επίπεδο. 

 
Τεκµηρίωση 
 
 
Όταν τα θέµατα που απαιτείται να κοινοποιούνται σύµφωνα µε το παρόν ∆ΠΕ κοινοποιούνται 
προφορικά, ο ελεγκτής πρέπει να τα περιλαµβάνει στην τεκµηρίωση ελέγχου, καθώς και το 



33 
 

πότε και σε ποιους αυτά κοινοποιήθηκαν. Όπου έχουν κοινοποιηθεί θέµατα εγγράφως, ο 
ελεγκτής πρέπει να διατηρεί ένα αντίγραφο της κοινοποίησης ως µέρος της τεκµηρίωσης 
ελέγχου. 
 
 

 
6. ∆ΠΕ 300. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
Ισχύει για ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων για τις περιόδους αρχίζουν την 15η 
∆εκεµβρίου 2009 ή αργότερα. 
 
Πεδίο εφαρµογής του παρόντος ∆ΠΕ 
 
 
Το παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου ασχολείται µε την ευθύνη που έχει ο ελεγκτής ώστε να 
σχεδιάζει έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων. Αυτό το ∆ΠΕ εντάσσεται στο πλαίσιο των 
περιοδικών ελέγχων. Τα πρόσθετα θέµατα που αφορούν στην ανάθεση αρχικού ελέγχου 
ταυτοποιούνται διαφορετικά. 
 
Στόχος 
 
 
Ο στόχος του ελεγκτή είναι να σχεδιάσει τον έλεγχο έτσι ώστε να διενεργηθεί µε 
αποτελεσµατικό τρόπο. 
 
Ο ρόλος και ο χρόνος του σχεδιασµού 
 
 
Ο σχεδιασµός ενός ελέγχου θα πρέπει να περιλαµβάνει την θέσπιση τόσο της συνολικής 
στρατηγικής ελέγχου για την ανάθεση, όσο και την ανάπτυξη ενός σχεδίου ελέγχου. Ο 
επαρκής προγραµµατισµός ωφελεί τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων µε διάφορους 
τρόπους, συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 
 

• Βοηθώντας τον ελεγκτή να δώσει τη δέουσα προσοχή σε σηµαντικούς τοµείς του 
ελέγχου. 

• Βοηθώντας τον ελεγκτή να ταυτοποιήσει και να επιλύσει εγκαίρως πιθανά 
προβλήµατα. 

• Βοηθώντας τον ελεγκτή να οργανώνει σωστά και να διαχειρίζεται την ανάθεση 
ελέγχου, έτσι ώστε να διενεργείται µε αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο. 

• Βοηθώντας στην επιλογή των µελών της οµάδας ανάθεσης µε τα κατάλληλα επίπεδα 
δυνατοτήτων και ικανότητας ώστε να ανταποκριθούν στους αναµενόµενους 
κινδύνους, καθώς και στην ορθή κατανοµή των εργασιών στα µέλη αυτά. 

• ∆ιευκολύνοντας την διεύθυνση και την εποπτεία των µελών της οµάδας ανάθεσης 
καθώς και την επισκόπηση του έργου αυτών. 

• Βοηθώντας, κατά περίπτωση, στο συντονισµό των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν 
από τους ελεγκτές των συστατικών στοιχείων και των εµπειρογνωµόνων. 
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Απαιτήσεις 
 
 
Συµµετοχή βασικών µελών της οµάδας ανάθεσης 
Τόσο ο εταίρος της ανάθεσης όσο και τα άλλα βασικά µέλη της οµάδας ανάθεσης θα πρέπει 
να συµµετέχουν στον σχεδιασµό του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και της 
συµµετοχής στην συζήτηση µεταξύ των µελών της οµάδας ανάθεσης. 
 
Προκαταρκτικές δραστηριότητες ανάθεσης 
Ο ελεγκτής θα πρέπει να αναλαµβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες κατά την έναρξη της 
τρέχουσας ελεγκτικής ανάθεσης: 
 

• την εκτέλεση των διαδικασιών που απαιτούνται από το ∆ΠΕ 220 σχετικά µε τη 
συνέχιση της σχέση του πελάτη και την ειδική ανάθεση ελέγχου169, 

• την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανεξαρτησίας, σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 220170, και 

• τη θέσπιση κατανόησης των όρων της ανάθεσης, όπως απαιτούνται από το ∆ΠΕ 
210171. 

 
∆ραστηριότητες σχεδιασµού 
 Ο ελεγκτής θα πρέπει να καθιερώσει µια συνολική στρατηγική ελέγχου που καθορίζει το 
πεδίο εφαρµογής, το χρονοδιάγραµµα και την κατεύθυνση του ελέγχου, και που καθοδηγεί 
την ανάπτυξη του προγράµµατος ελέγχου. 
Για τον καθορισµό της συνολικής στρατηγικής ελέγχου, ο ελεγκτής θα πρέπει: 
 

• να ταυτοποιήσει τα χαρακτηριστικά της ανάθεσης που καθορίζουν το πεδίο αυτής, 
• να επιβεβαιώσει τους σκοπούς αναφοράς της ανάθεσης να σχεδιάζει το 

χρονοδιάγραµµα του ελέγχου και τη φύση των κοινοποιήσεων που απαιτούνται, 
• να λαµβάνει υπόψη τους παράγοντες που, κατά την επαγγελµατική κρίση του ελεγκτή, 

είναι σηµαντικοί για τη κατεύθυνση των προσπαθειών της οµάδας ανάθεσης, 
• να λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα των προκαταρκτικών δραστηριοτήτων της 

ανάθεσης και, όπου υπάρχει εφαρµογή, να εξετάζει εάν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν 
για άλλες αναθέσεις που εκτελούνται από τον εταίρο ανάθεσης για την οντότητα είναι 
σχετικές, και 

• να εξακριβώνει τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και την έκταση των πόρων που είναι 
απαραίτητοι για την εκτέλεση της ανάθεσης. 

 
 Ο ελεγκτής θα πρέπει να αναπτύξει ένα σχέδιο ελέγχου (audit plan) που θα 
περιλαµβάνει περιγραφή: 
 

• Της φύσης, του χρονοδιαγράµµατος και της έκτασης των προβλεπόµενων διαδικασιών 
εκτίµησης κινδύνου, όπως προσδιορίζεται βάσει του ∆ΠΕ 315172, 

• Της φύσης, του χρονοδιαγράµµατος και της έκτασης των προβλεπόµενων περαιτέρω 
διαδικασιών ελέγχου κατά το επίπεδο ισχυρισµού, όπως προσδιορίζεται βάσει του 

∆ΠΕ 330173, 
• Των λοιπών προγραµµατισµένων ελεγκτικών διαδικασιών που απαιτείται να 

πραγµατοποιούνται κατά τρόπον ώστε η ανάθεσης να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
τα ∆ΠΕ. 
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 Ο ελεγκτής θα πρέπει να ενηµερώνει και να αλλάζει τη συνολική στρατηγική ελέγχου 
και το σχέδιο ελέγχου, όπως αυτός κρίνει οτι είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
και θα πρέπει να σχεδιάζει τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και την έκταση της διεύθυνσης, της 
εποπτείας των µελών της οµάδας ανάθεσης καθώς και την επισκόπηση των εργασιών τους. 
 
 
Τεκµηρίωση 
 
 
Ο ελεγκτής πρέπει να συµπεριλάβει στην τεκµηρίωση του ελέγχου:  
 

• Τη συνολική στρατηγική ελέγχου, 
• Το σχέδιο ελέγχου, και 
• Κάθε σηµαντική αλλαγή που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου στην 

συνολική στρατηγική ελέγχου ή στο σχέδιο ελέγχου, καθώς και τους λόγους των 
αλλαγών.  

 
 
Ο ρόλος και το χρονοδιάγραµµα του σχεδιασµού. 
 
 
Η φύση και η έκταση των δραστηριοτήτων σχεδιασµού θα πρέπει να ποικίλλει ανάλογα µε το 
µέγεθος και τη πολυπλοκότητα που διέπει µία οντότητα, µε την προηγούµενη εµπειρία των 
βασικών µελών της οµάδας ανάθεσης στην οντότητα, καθώς επίσης και µε τις αλλαγές στις 
περιστάσεις που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου. 
 Ο σχεδιασµός δεν είναι µια διακριτή φάση του ελέγχου, αλλά µια συνεχής και 
επαναλαµβανόµενη διαδικασία, η οποία συχνά ξεκινά αµέσως µετά την ολοκλήρωση του 
προηγούµενου ελέγχου και συνεχίζει µέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας ανάθεσης 
ελέγχου. Ο σχεδιασµός, ωστόσο, περιλαµβάνει την εξέταση του χρονοδιαγράµµατος 
ορισµένων δραστηριοτήτων και ελεγκτικών διαδικασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν 
από την εκτέλεση περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών. Για παράδειγµα, ο σχεδιασµός 
περιλαµβάνει την ανάγκη να εξεταστούν, πριν από την ταυτοποίηση και εκτίµηση του 
ελεγκτή για κινδύνους ουσιωδών σφαλµάτων, θέµατα όπως: 
 

• Οι αναλυτικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζονται ως διαδικασίες εκτίµησης 
κινδύνου. 

• Η απόκτηση µιας γενικής κατανόησης του εφαρµοστέου νοµικού και ρυθµιστικού 
πλαισίου της οντότητας, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο η οντότητα έχει 
συµµορφωθεί µε αυτό το πλαίσιο. 

• Ο καθορισµός της σηµαντικότητας. 
• Η συµµετοχή εµπειρογνωµόνων. 
• Η εκτέλεση άλλων διαδικασιών εκτίµησης κινδύνου. 
• Ο ελεγκτής µπορεί να αποφασίσει να συζητήσει ορισµένα στοιχεία του σχεδιασµού µε 

τη διοίκηση της οντότητας για να διευκολύνει τη διενέργεια και τη διαχείριση της 
ανάθεσης ελέγχου. Παραδείγµατος χάριν να συντονίσει ορισµένες από τις 
προγραµµατισµένες διαδικασίες ελέγχου µε τις εργασίες του προσωπικού της 
οντότητας. Αν και αυτές οι συζητήσεις προκύπτουν συχνά, τόσο η συνολική 
στρατηγική ελέγχου όσο και το σχέδιο ελέγχου παραµένουν στην ευθύνη του ελεγκτή. 
Όταν συζητούνται θέµατα που περιλαµβάνονται στη συνολική στρατηγική ελέγχου ή 
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στο σχέδιο ελέγχου, απαιτείται προσοχή ώστε να µην υπονοµευθεί η 
αποτελεσµατικότητα του ελέγχου. Για παράδειγµα, η συζήτηση της φύσης και του 
χρονοδιαγράµµατος των λεπτοµερών διαδικασιών ελέγχου µε τη διοίκηση ενδέχεται 
να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσµατικότητα του ελέγχου, καθιστώντας τις ελεγκτικές 
διαδικασίες υπερβολικά προβλέψιµες. 

 
 
Συµµετοχή βασικών µελών της οµάδας ανάθεσης. 
 
 
Η συµµετοχή του εταίρου ανάθεσης καθώς και άλλων βασικών µελών της οµάδας ανάθεσης 
στο σχεδιασµό του ελέγχου αντλεί από την εµπειρία και γνώση τους, ενισχύοντας έτσι την 
αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της διαδικασίας σχεδιασµού. 
 
 
Προκαταρκτικές δραστηριότητες ανάθεσης. 
 
 
Η εκτέλεση των προκαταρκτικών δραστηριοτήτων της ανάθεσης βοηθά τον ελεγκτή στην 
ταυτοποίηση και στην αξιολόγηση των γεγονότων ή των περιστάσεων που µπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητα του ελεγκτή να σχεδιάσει και να διενεργήσει την 
ανάθεση ελέγχου. Η εκτέλεση αυτών των προκαταρκτικών δραστηριοτήτων της ανάθεσης 
βοηθά τον ελεγκτή να σχεδιάσει την ανάθεση ελέγχου για την οποία, για παράδειγµα: 
 

• Ο ελεγκτής διατηρεί την απαραίτητη ανεξαρτησία και την ικανότητα να εκτελέσει την 
ανάθεση. 

• ∆εν υπάρχουν θέµατα ακεραιότητας της διοίκησης που µπορεί να επηρεάσουν την 
προθυµία του ελεγκτή να συνεχίσει την ανάθεση. 

• ∆εν υπάρχει καµία παρανόηση µε τον πελάτη ως προς τους όρους της ανάθεσης. 
 
 Η εξέταση του ελεγκτή για τη συνέχιση του πελάτη και για τις σχετικές απαιτήσεις 
δεοντολογίας, συµπεριλαµβανοµένης της ανεξαρτησίας, εµφανίζεται σε όλη τη διάρκεια της 
ανάθεσης ελέγχου εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και εάν υπάρχουν αλλαγές στις 
περιστάσεις. Η εκτέλεση αρχικών διαδικασιών τόσο για τη συνέχιση του πελάτη όσο και για 
τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας, συµπεριλαµβανοµένης και πάλι της ανεξαρτησίας, στις 
αρχές της τρέχουσας ανάθεσης ελέγχου σηµαίνει ότι θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από την 
εκτέλεση άλλων σηµαντικών δραστηριοτήτων για την τρέχουσα ανάθεση ελέγχου. Για τις 
συνεχιζόµενες αναθέσεις ελέγχου, αυτές οι αρχικές διαδικασίες συχνά συµβαίνουν αµέσως 
µετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου ελέγχου. 
 
 
∆ραστηριότητες σχεδιασµού. 
 
 
Η συνολική στρατηγική ελέγχου. 
Η διαδικασία για τη θέσπιση της συνολικής στρατηγικής ελέγχου βοηθά τον ελεγκτή να 
καθορίσει, υπό τον όρο της ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκτίµησης κινδύνου του ελεγκτή, 
θέµατα όπως: 
 

• Οι πόροι για την ανάπτυξη ειδικών τοµέων ελέγχου, όπως η χρήση κατάλληλα 



37 
 

έµπειρων µελών της οµάδας σε τοµείς υψηλού κινδύνου ή η συµµετοχή 
εµπειρογνωµόνων για τα σύνθετα θέµατα, 

• Το ποσό των πόρων προς κατανοµή σε συγκεκριµένους τοµείς ελέγχου, όπως ο 
αριθµός των µελών της οµάδας στους οποίους έχει ανατεθεί η παρατήρηση της 
απογραφής σε ουσιώδεις τοποθεσίες, η έκταση της επισκόπησης της εργασίας άλλων 
ελεγκτών κατά την περίπτωση ελέγχου οµίλου ή, ο προϋπολογισµός του ελέγχου σε 
ώρες που θα διατεθούν σε τοµείς υψηλού κινδύνου, 

• Την περίπτωση που οι πόροι αυτοί πρόκειται να αναπτυχθούν, όπως σε ένα ενδιάµεσο 
στάδιο ελέγχου ή σε βασικές καταληκτικές ηµεροµηνίες, και 

• Τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η διαχείριση, η κατεύθυνση και η επίβλεψη των 
πόρων αυτών, όπως πότε οι συνεδριάσεις ενηµέρωσης και απολογισµού της οµάδας 
αναµένεται να διεξαχθούν, πώς οι επισκοπήσεις του εταίρου ανάθεσης και της 
διοίκησης αναµένεται να λάβουν χώρα (για παράδειγµα, επί ή εκτός των 
εγκαταστάσεων), και εάν πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάθεση επισκοπήσεων δικλίδων. 

 
 Μόλις χαραχθεί η συνολική στρατηγική ελέγχου, µπορεί να διαµορφωθεί ένα σχέδιο 
ελέγχου για την αντιµετώπιση των διαφόρων θεµάτων που ταυτοποιούνται στην συνολική 
στρατηγική ελέγχου, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να επιτευχθούν οι σκοποί του ελέγχου 
µέσω της αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων του ελεγκτή. Η σύσταση της συνολικής 
στρατηγικής ελέγχου και του λεπτοµερούς σχεδίου ελέγχου δεν είναι κατ 'ανάγκη διακριτές ή 
διαδοχικές διαδικασίες, αλλά είναι στενά συσχετιζόµενες, δεδοµένου ότι οι αλλαγές στη µία 
µπορεί να οδηγήσουν σε επακόλουθες αλλαγές στην άλλη. 
 
Το σχέδιο ελέγχου. 
Το σχέδιο ελέγχου είναι πιο λεπτοµερές από την συνολική στρατηγική ελέγχου, µε την έννοια 
ότι περιλαµβάνει τη φύση, το χρονοδιάγραµµα καθώς και την έκταση των ελεγκτικών 
διαδικασιών που θα πρέπει να εκτελούνται από τα µέλη της οµάδας ανάθεσης. Ο σχεδιασµός 
αυτών των ελεγκτικών διαδικασιών πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια του ελέγχου, καθώς 
το σχέδιο ελέγχου για την ανάθεση αναπτύσσεται. Παραδείγµατος χάριν, ο σχεδιασµός των 
διαδικασιών εκτίµησης κινδύνου του ελεγκτή παρουσιάζεται στις αρχές της διαδικασίας 
ελέγχου. Ωστόσο, ο σχεδιασµός της φύσης, του χρονοδιαγράµµατος και της έκτασης των 
ειδικών περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών εξαρτάται από την έκβαση των εν λόγω 
διαδικασιών εκτίµησης κινδύνου. Ο ελεγκτής µπορεί να αρχίσει την εκτέλεση των περαιτέρω 
ελεγκτικών διαδικασιών για ορισµένες κατηγορίες συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασµών και 
γνωστοποιήσεων πριν από το σχεδιασµό όλων των υπολοίπων περαιτέρω ελεγκτικών 
διαδικασιών. 
 
Αλλαγές στις αποφάσεις σχεδιασµού κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 
Στην περίπτωση απρόσµενων γεγονότων όπως αλλαγές στις συνθήκες ή στα ελεγκτικά 
τεκµήρια που λαµβάνονται από τα αποτελέσµατα των ελεγκτικών διαδικασιών, ο ίδιος ο 
ελεγκτής έχει την δυνατότητα, εάν το κρίνει απαραίτητο βάσει αυτών των γεγονότων, να 
τροποποιήσει τη συνολική στρατηγική ελέγχου καθώς και το σχέδιο ελέγχου και άρα τη 
προβλεπόµενη φύση, το χρονοδιάγραµµα και την έκταση των περαιτέρω ελεγκτικών 
διαδικασιών, σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη εξέταση των εκτιµώµενων κινδύνων. Αυτό 
µπορεί να συµβεί στην περίπτωση όπου οι πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του ελεγκτή 
διαφέρουν σηµαντικά από τις πληροφορίες που ήταν στη διάθεσή του όταν ο ελεγκτής 
σχεδίαζε τις ελεγκτικές διαδικασίες. Για παράδειγµα, τα ελεγκτικά τεκµήρια που λαµβάνονται 
µέσω της εκτέλεσης ουσιαστικών διαδικασιών µπορεί να έρχονται σε αντίθεση µε τα 
ελεγκτικά τεκµήρια που προκύπτουν από τις δοκιµές των δικλίδων. 
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∆ιεύθυνση, εποπτεία και επισκόπηση. 
Η φύση, το χρονοδιάγραµµα και η έκταση της διεύθυνσης και της εποπτείας των µελών της 
οµάδας ανάθεσης καθώς και η επισκόπηση της εργασίας τους ποικίλλουν ανάλογα µε 
πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 
 

• Το µέγεθος και η πολυπλοκότητα της οντότητας. 
• Ο τοµέας του ελέγχου. 
• Οι εκτιµώµενοι κίνδυνοι ουσιωδών σφαλµάτων όπως για παράδειγµα, µια αύξηση 

στους εκτιµώµενους κινδύνους ουσιωδών σφαλµάτων για ένα συγκεκριµένο τοµέα 
του ελέγχου που συνήθως απαιτεί µια αντίστοιχη αύξηση της έκτασης και της 
επικαιρότητας διεύθυνσης και εποπτείας των µελών της οµάδας, καθώς και µια πιο 
λεπτοµερή επισκόπηση των εργασιών τους. 

• Οι δυνατότητες και η ικανότητα των µεµονωµένων µελών της οµάδας που εκτελούν 
τις ελεγκτικές εργασίες. 

 
 
Τεκµηρίωση. 
 
 
Η τεκµηρίωση της συνολικής στρατηγικής ελέγχου είναι η καταγραφή των βασικών 
αποφάσεων που θεωρήθηκαν απαραίτητες για τον ορθό σχεδιασµό του ελέγχου και για την 
κοινοποίηση των σηµαντικών θεµάτων στην οµάδα ανάθεσης. Για παράδειγµα, ο ελεγκτής 
µπορεί να συνοψίσει τη συνολική στρατηγική ελέγχου µε τη µορφή µνηµονίου που περιέχει 
σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε το συνολικό πεδίο, το χρονοδιάγραµµα και τη διενέργεια 
του ελέγχου. Η τεκµηρίωση του σχεδίου ελέγχου είναι η καταγραφή της φύσης, του χρόνου 
και της έκτασης των διαδικασιών εκτίµησης κινδύνου που έχουν σχεδιαστεί, καθώς και των 
περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών στο επίπεδο ισχυρισµού προς αντιµετώπιση των 
εκτιµώµενων κινδύνων. Χρησιµεύει επίσης ως αρχείο του κατάλληλου σχεδιασµού των 
ελεγκτικών διαδικασιών που µπορούν να επισκοπηθούν και να εγκριθούν πριν από την 
εκτέλεσή τους.  
 Ο ελεγκτής µπορεί να χρησιµοποιήσει τυποποιηµένα προγράµµατα ελέγχου ή 
καταλόγους εξακρίβωσης της ολοκλήρωσης του ελέγχου, προσαρµοσµένων στις ανάγκες, 
ώστε να αντανακλώνται οι συγκεκριµένες συνθήκες ανάθεσης. Ένα ιστορικό των σηµαντικών 
αλλαγών στη συνολική στρατηγική ελέγχου και στο σχέδιο ελέγχου, καθώς και των αλλαγών 
που προκύπτουν στη φύση, στο χρόνο και στην έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που 
έχουν σχεδιαστεί, εξηγεί γιατί οι σηµαντικές αλλαγές έγιναν, καθώς και τη συνολική 
στρατηγική και το σχέδιο ελέγχου που τελικά υιοθετήθηκαν για τον έλεγχο. Αντανακλά 
επίσης την κατάλληλη αντιµετώπιση των σηµαντικών αλλαγών που συµβαίνουν κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου. 
 
 

7. ∆ΠΕ 450. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 

Ισχύει για ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων για περιόδους που ξεκινούν την 15η 
∆εκεµβρίου 2009 ή αργότερα. 
 
Πεδίο εφαρµογής του παρόντος ∆ΠΕ. 
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Το παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου (∆ΠΕ) ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να 
αξιολογεί την επίδραση των σφαλµάτων που εντοπίζονται επί του ελέγχου και των µη 
διορθωµένων σφαλµάτων, εάν υπάρχουν, επί των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Στόχος. 
 
 
Ο στόχος του ελεγκτή είναι να αξιολογεί: 
 

• Την επίδραση των εντοπιζόµενων σφαλµάτων στον έλεγχο, και 
• Την επίδραση µη διορθωµένων σφαλµάτων, εάν υπάρχουν, στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 
 
Απαιτήσεις. 
 
 
Συγκέντρωση των σφαλµάτων που εντοπίζονται 
Ο ελεγκτής πρέπει να συγκεντρώνει τα σφάλµατα που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου, εκτός από εκείνα που είναι καθαρά επουσιώδη. 
 
Ορισµός σφάλµατος. 
 
 
Σφάλµα είναι η διαφορά µεταξύ του ποσού, της ταξινόµησης, της παρουσίασης ή της 
γνωστοποίησης αναφερόµενου στοιχείου των οικονοµικών καταστάσεων και του ποσού, της 
ταξινόµησης, της παρουσίασης ή της γνωστοποίησης που απαιτείται για το στοιχείο ώστε να 
συνάδει µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Σφάλµατα µπορεί να 
προκύπτουν από λάθος ή απάτη. 
Μη διορθωµένα σφάλµατα είναι τα σφάλµατα που ο ελεγκτής έχει συγκεντρώσει κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου και που δεν έχουν διορθωθεί. 
  
 Σφάλµατα µπορεί να προκύπτουν από: 
 

• Ανακρίβεια κατά τη συγκέντρωση ή την επεξεργασία στοιχείων από τα οποία 
καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις, 

• Παράλειψη ποσού ή γνωστοποίησης, 
• Λανθασµένη λογιστική εκτίµηση που προκύπτει από αβλεψία, ή καθαρή παρανόηση 

των γεγονότων, και 
• Κρίσεις της διοίκησης που αφορούν λογιστικές εκτιµήσεις που ο ελεγκτής θεωρεί 

αβάσιµες ή επιλογή και εφαρµογή λογιστικών πολιτικών που ο ελεγκτής θεωρεί µη 
ενδεδειγµένες. 

 
Εξέταση των σφαλµάτων που εντοπίζονται καθώς ο έλεγχος εξελίσσεται 
Ο ελεγκτής πρέπει να προσδιορίζει εάν η συνολική στρατηγική ελέγχου και το σχέδιο 
ελέγχου χρειάζεται να αναθεωρηθούν εάν: 
 

• Η φύση των σφαλµάτων που εντοπίζονται και οι περιστάσεις που συµβαίνουν 
υποδηλώνουν ότι µπορεί να υπάρχουν άλλα σφάλµατα τα οποία όταν συναθροιστούν 
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µε τα σφάλµατα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, µπορεί να είναι 
ουσιώδη, ή 

• Η συνάθροιση των σφαλµάτων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
προσεγγίζει το ουσιώδες µέγεθος που καθορίσθηκε σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 320. 

 
 Στην περίπτωση που, και κατόπιν αιτήµατος του ελεγκτή, η διοίκηση έχει εξετάσει 
κατηγορία συναλλαγών, υπόλοιπο λογαριασµού ή γνωστοποίησης και διορθωµένα σφάλµατα 
που εντοπίστηκαν, ο ελεγκτής πρέπει να εκτελέσει πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες για να 
καθορίσει εάν παραµένουν σφάλµατα. 
 
Κοινοποίηση και διόρθωση των σφαλµάτων 
Ο ελεγκτής πρέπει να κοινοποιεί εγκαίρως στο κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης όλα τα 
σφάλµατα που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται 
από νόµο ή κανονισµό. Ο ελεγκτής πρέπει να ζητήσει από τη διοίκηση να διορθώσει τα 
σφάλµατα αυτά. 
 Εάν η διοίκηση αρνείται να διορθώσει µερικά ή όλα τα σφάλµατα που κοινοποιούνται 
από τον ελεγκτή, ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει κατανόηση των λόγων της διοίκησης για τη 
µη πραγµατοποίηση των διορθώσεων και πρέπει να λαµβάνει υπόψη αυτή την κατανόηση 
όταν αξιολογεί το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο είναι ελεύθερες από ουσιώδες 
σφάλµα. 
 
Αξιολόγηση της επίδρασης των µη διορθωµένων σφαλµάτων 
Πριν από την αξιολόγηση της επίδρασης των µη διορθωµένων σφαλµάτων, ο ελεγκτής πρέπει 
να επανεκτιµήσει το ουσιώδες µέγεθος του, για να επιβεβαιώσει εάν παραµένει κατάλληλο 
στο πλαίσιο των πραγµατικών χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων της οντότητας. Ο ίδιος 
θα πρέπει να καθορίσει εάν µη διορθωµένα σφάλµατα είναι ουσιώδη, ατοµικά ή αθροιστικά. 
 Κατά τον καθορισµό αυτό, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάζει: 
 

• Το µέγεθος και τη φύση των σφαλµάτων, τόσο σε σχέση µε συγκεκριµένες κατηγορίες 
συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασµών ή γνωστοποιήσεων και των οικονοµικών 
καταστάσεων ως σύνολο, όσο και σε σχέση µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις στις 
οποίες αυτά συµβαίνουν, και 

• Την επίδραση µη διορθωµένων σφαλµάτων που σχετίζονται µε προηγούµενες 
περιόδους επί των σχετικών κατηγοριών συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασµών ή 
γνωστοποιήσεων, καθώς και επί των οικονοµικών καταστάσεων ως σύνολο. 

 
Κοινοποίηση στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση 
Ο ελεγκτής θα πρέπει να κοινοποιεί στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση τα σφάλµατα τα 
οποία δεν έχουν διορθωθεί και την επίδραση που αυτά, είτε είναι ατοµικά είτε είναι 
αθροιστικά, µπορεί να έχουν επί της γνώµης στην έκθεση του ελεγκτή, εκτός εάν 
απαγορεύεται από νόµο ή κανονισµό. Η κοινοποίηση του ελεγκτή πρέπει να εντοπίζει τα 
ουσιώδη µη διορθωµένα σφάλµατα ατοµικά και θα πρέπει να ζητά να διορθώνονται τα µη 
διορθωµένα σφάλµατα. Ο ελεγκτής θα πρέπει επίσης να κοινοποιεί στους υπεύθυνους για τη 
διακυβέρνηση την επίδραση των µη διορθωµένων σφαλµάτων που σχετίζονται µε 
προηγούµενες περιόδους επί των σχετικών κατηγοριών συναλλαγών, υπολοίπων 
λογαριασµών ή γνωστοποιήσεων, καθώς και επί των οικονοµικών καταστάσεων ως σύνολο. 
 
Έγγραφη διαβεβαίωση 
Ο ελεγκτής πρέπει να ζητά έγγραφη διαβεβαίωση από τη διοίκηση και, όπου ενδείκνυται, από 
τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση για το εάν πιστεύουν ότι οι επιπτώσεις των µη 
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διορθωµένων σφαλµάτων είναι ασήµαντες, ατοµικά  ή αθροιστικά, για τις οικονοµικές 
καταστάσεις ως σύνολο. Περίληψη αυτών των στοιχείων πρέπει να περιλαµβάνεται ή να 
επισυνάπτεται στην έγγραφη διαβεβαίωση. 
 
Τεκµηρίωση. 
 
 
Ο ελεγκτής πρέπει να περιλαµβάνει στην τεκµηρίωση ελέγχου: 
  

• Το ποσό κάτω από το οποίο τα σφάλµατα θεωρούνται σαφώς ασήµαντα 
• Όλα τα σφάλµατα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου και εάν αυτά 

έχουν διορθωθεί, και 
• Το συµπέρασµα του ελεγκτή για το εάν µη διορθωµένα σφάλµατα είναι ουσιώδη, 

ατοµικά ή αθροιστικά, και τη βάση για το συµπέρασµα αυτό.  
 
Συγκέντρωση των σφαλµάτων που εντοπίζονται 
Ο ελεγκτής µπορεί να καθορίζει το ποσό κάτω από το οποίο τα σφάλµατα είναι σαφώς 
ασήµαντα και δεν χρειάζεται να συγκεντρωθούν επειδή ο ελεγκτής προσδοκά ότι η 
συγκέντρωση τέτοιων ποσών δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση επί των οικονοµικών 
καταστάσεων. «Σαφώς ασήµαντο» δεν είναι το ίδιο µε το «µη ουσιώδες». Τα θέµατα που 
είναι σαφώς ασήµαντα είναι σε εντελώς διαφορετική, µικρότερη, τάξη µεγέθους από το 
ουσιώδες µέγεθος, και πρόκειται για θέµατα που είναι σαφώς χωρίς συνέπειες, είτε 
λαµβάνονται ατοµικά είτε αθροιστικά και είτε κρίνονται µε οποιαδήποτε κριτήρια µεγέθους, 
φύσης ή περιστάσεων. Όταν υπάρχει οποιαδήποτε αβεβαιότητα για το εάν ένα ή περισσότερα 
στοιχεία είναι σαφώς ασήµαντα, το θέµα θεωρείται ότι δεν είναι σαφώς ασήµαντο. Για να 
βοηθηθεί ο ελεγκτής τόσο στην αξιολόγηση της επίδρασης των σφαλµάτων που 
συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου όσο και στην κοινοποίηση των σφαλµάτων 
προς τη διοίκηση και προς εκείνους που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση, µπορεί να 
είναι χρήσιµο να γίνει διάκριση µεταξύ σφαλµάτων περί τα γεγονότα, σφαλµάτων κρίσης και 
προβαλλόµενων σφαλµάτων. 
 

1. Σφάλµατα περί τα γεγονότα είναι σφάλµατα για τα οποία δεν υπάρχει αµφιβολία 
2. Σφάλµατα κρίσης είναι διαφορές που προκύπτουν από κρίσεις της διοίκησης 

αναφορικά µε λογιστικές εκτιµήσεις που ο ελεγκτής θεωρεί µη λελογισµένες, ή από 
επιλογή και εφαρµογή λογιστικών πολιτικών που ο ελεγκτής θεωρεί µη ενδεδειγµένες. 

3. Προβαλλόµενα σφάλµατα είναι η βέλτιστη εκτίµηση του ελεγκτή για σφάλµατα σε 
πληθυσµούς, που αφορούν την προβολή σφαλµάτων που εντοπίζονται σε δείγµατα 
ελέγχου στους συνολικούς πληθυσµούς από τους οποίους λήφθηκαν τα δείγµατα. 

 
Κοινοποίηση και διόρθωση των σφαλµάτων. 
Η έγκαιρη κοινοποίηση των σφαλµάτων στην κατάλληλη βαθµίδα της διοίκησης είναι 
σηµαντική,  επειδή δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση να αξιολογήσει εάν τα κονδύλια είναι 
σφάλµατα, να πληροφορήσει τον ελεγκτή στην περίπτωση που διαφωνεί και να προβεί στην 
ενέργεια που απαιτείται. Συνήθως το κατάλληλο επίπεδο διοίκησης είναι εκείνο που έχει την 
ευθύνη και την εξουσία να αξιολογεί τα σφάλµατα και να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες. 
Μπορεί να υπάρχει νόµος ή κανονισµός που περιορίζει την κοινοποίηση ορισµένων 
σφαλµάτων από τον ελεγκτή προς τη διοίκηση ή άλλους εντός της οντότητας. Για 
παράδειγµα, µπορεί να υπάρχουν νόµοι ή κανονισµοί που απαγορεύουν συγκεκριµένα την 
κοινοποίηση ή άλλη ενέργεια που θα µπορούσε να υπονοµεύσει έρευνα από αρµόδια αρχή σε 
πραγµατική ή καθ' υποψία παράνοµη πράξη. Σε ορισµένες περιστάσεις, οι ενδεχόµενες 
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συγκρούσεις µεταξύ των υποχρεώσεων εχεµύθειας και των υποχρεώσεων κοινοποίησης 
µπορεί να είναι πολυσύνθετες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ελεγκτής µπορεί να εξετάσει την 
χρησιµότητα αναζήτησης νοµικής συµβουλής. Η διόρθωση όλων των σφαλµάτων από τη 
διοίκηση, περιλαµβανοµένων εκείνων που έχουν κοινοποιηθεί από τον ελεγκτή, δίνει τη 
δυνατότητα στη διοίκηση να τηρεί ακριβή λογιστικά βιβλία και αρχεία και µειώνει τους 
κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος µελλοντικών οικονοµικών καταστάσεων, λόγω της 
σωρευτικής επίδρασης επουσιωδών µη διορθωµένων σφαλµάτων που σχετίζονται µε 
προηγούµενες περιόδους. 
 
Αξιολόγηση της επίδρασης των µη διορθωµένων σφαλµάτων. 
Ο καθορισµός του ουσιώδους µεγέθους από τον ελεγκτή συχνά βασίζεται σε εκτιµήσεις των 
χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων της ίδιας της οντότητας, επειδή υπάρχει περίπτωση τα 
πραγµατικά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα να µην είναι ακόµα γνωστά. Αυτό σηµαίνει 
ότι πριν από την αξιολόγηση του ελεγκτή για την επίδραση των µη διορθωµένων σφαλµάτων, 
µπορεί να κριθεί αναγκαίο να αναθεωρηθεί το ουσιώδες µέγεθος βάσει των πραγµατικών 
χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων. Πάνω σε αυτό το θέµα το ∆ΠΕ 320 εξηγεί ότι, καθώς 
εξελίσσεται ο έλεγχος, το ουσιώδες µέγεθος για τις οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο 
αναθεωρείται στην περίπτωση που ο ελεγκτής καθίσταται ενήµερος πληροφοριών κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου που θα µπορούσαν να είχαν κάνει τον ελεγκτή να καθορίσει αρχικά 

διαφορετικό ποσό, ή ποσά. Έτσι, κάθε σηµαντική αναθεώρηση είναι πιθανό να έχει γίνει 
προτού ο ελεγκτής αξιολογήσει την επίδραση των µη διορθωµένων σφαλµάτων. Ωστόσο, εάν 
η επανεκτίµηση, από τον ελεγκτή, του ουσιώδους µεγέθους όπως καθορίζεται από το ∆ΠΕ 
320, οδηγεί σε χαµηλότερο ποσό ή ποσά, τότε το ουσιώδες µέγεθος εκτέλεσης και η 
καταλληλότητα της φύσης, του χρόνου και της έκτασης των περαιτέρω ελεγκτικών 
διαδικασιών επανεξετάζονται έτσι ώστε να αποκτηθούν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 
τεκµήρια επί των οποίων θα βασιστεί η γνώµη του ελεγκτή. Κάθε επιµέρους σφάλµα 
εξετάζεται ώστε να αξιολογηθούν οι επιδράσεις του στις σχετικές κατηγορίες συναλλαγών, 
υπόλοιπα λογαριασµών ή γνωστοποιήσεις, περιλαµβανοµένου του εάν έχει ξεπεραστεί το 
επίπεδο ουσιώδους µεγέθους για αυτή την ειδική κατηγορία συναλλαγών, υπόλοιπο 
λογαριασµού ή γνωστοποίηση, εάν υπάρχει. Εάν ένα επιµέρους σφάλµα κρίνεται ότι είναι 
ουσιώδες, είναι απίθανο να µπορεί να συµψηφισθεί µε άλλα σφάλµατα. Για παράδειγµα, εάν 
έσοδα έχουν ουσιωδώς υπερεκτιµηθεί, οι οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο θα είναι 
ουσιωδώς εσφαλµένες, ακόµη και εάν η επίδραση του σφάλµατος στα κέρδη συµψηφίζεται 
πλήρως από ισοδύναµη υπερεκτίµηση των εξόδων.  
 Μπορεί να είναι ενδεδειγµένο να συµψηφίζονται σφάλµατα εντός του ίδιου υπολοίπου 
λογαριασµού ή της ίδιας κατηγορίας συναλλαγών. Ωστόσο, ο κίνδυνος ότι µπορεί να 
υπάρχουν περαιτέρω µη εντοπισµένα σφάλµατα εξετάζεται πριν από την εξαγωγή του 
συµπεράσµατος ότι είναι ενδεδειγµένος ο συµψηφισµός ακόµη και επουσιωδών σφαλµάτων. 
Ο καθορισµός του εάν ένα σφάλµα ταξινόµησης είναι ουσιώδες περιλαµβάνει την 
αξιολόγηση ποιοτικών ζητηµάτων, όπως η επίδραση του σφάλµατος ταξινόµησης επί 
δανειακών ή άλλων συµβατικών όρων, η επίδραση στα επιµέρους κονδύλια ή υποσύνολα ή η 
επίδραση σε βασικούς δείκτες.  
 Μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις όπου ο ελεγκτής συµπεραίνει ότι ένα σφάλµα 
ταξινόµησης δεν είναι ουσιώδες στο πλαίσιο των οικονοµικών καταστάσεων ως σύνολο, 
ακόµα και εάν αυτό υπερβαίνει το επίπεδο ή τα επίπεδα ουσιώδους µεγέθους που 
εφαρµόζονται στην αξιολόγηση άλλων σφαλµάτων. Για παράδειγµα, εσφαλµένη ταξινόµηση 
µεταξύ κονδυλίων ισολογισµού µπορεί να µην θεωρείται ουσιώδης στο πλαίσιο των 
οικονοµικών καταστάσεων ως σύνολο όταν το ποσό εσφαλµένης ταξινόµησης είναι µικρό σε 
σχέση µε το µέγεθος των επιµέρους σχετικών κονδυλίων του ισολογισµού και η εσφαλµένη 
ταξινόµηση δεν επηρεάζει το λογαριασµό αποτελεσµάτων ή οποιουσδήποτε βασικούς 



43 
 

δείκτες.  
 Οι περιστάσεις που σχετίζονται µε ορισµένα σφάλµατα µπορεί να κάνουν τον ελεγκτή 
να τα αξιολογήσει ως ουσιώδη, ατοµικά ή όταν εξετάζονται µαζί µε άλλα σφάλµατα που 
συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ακόµα και εάν αυτά είναι χαµηλότερα από 
το ουσιώδες µέγεθος για τις οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο. Στις περιστάσεις που 
µπορεί να επηρεάζουν την αξιολόγηση περιλαµβάνεται η έκταση στην οποία το σφάλµα: 
 

• Επηρεάζει τη συµµόρφωση µε ρυθµιστικές απαιτήσεις, 
• Επηρεάζει τη συµµόρφωση µε όρους χρέους ή άλλες συµβατικές απαιτήσεις, 
• Σχετίζεται µε τη λανθασµένη επιλογή ή εφαρµογή λογιστικής πολιτικής που έχει 

επουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου αλλά 
είναι πιθανό να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις µελλοντικών 
περιόδων, 

• Συγκαλύπτει αλλαγή στα κέρδη ή άλλες τάσεις, ειδικότερα στο πλαίσιο των γενικών 
οικονοµικών και κλαδικών συνθηκών, 

• Επηρεάζει δείκτες που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της οντότητας, των αποτελεσµάτων των λειτουργιών ή 
των ταµιακών ροών, 

• Επηρεάζει την πληροφόρηση κατά τοµέα που παρουσιάζεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις (για παράδειγµα, τη σοβαρότητα του θέµατος σε τοµέα ή άλλο τµήµα της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας της οντότητας που έχει εντοπισθεί ότι διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στις λειτουργίες της οντότητας ή στην κερδοφορία), 

• Έχει ως επίδραση την αύξηση των απολαβών της διοίκησης, για παράδειγµα, 
εξασφαλίζοντας ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την απονοµή πρόσθετων 
αµοιβών ή άλλων κινήτρων, 

• Είναι σηµαντικό λαµβάνοντας υπόψη την κατανόηση του ελεγκτή για γνωστές 
προηγούµενες κοινοποιήσεις στους χρήστες, για παράδειγµα, αναφορικά µε 
προβλεπόµενα κέρδη, 

• Σχετίζεται µε κονδύλια που αφορούν συγκεκριµένα µέρη (για παράδειγµα, εάν 
εξωτερικά µέρη στη συναλλαγή σχετίζονται µε µέλη της διοίκησης της οντότητας), 

• Είναι παράλειψη πληροφοριών που δεν απαιτούνται ειδικά από το εφαρµοστέο 
πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς αλλά οι οποίες, κατά την κρίση του ελεγκτή, 
είναι σηµαντικές για την κατανόηση των χρηστών για τη χρηµατοοικονοµική θέση, τη 
χρηµατοοικονοµική επίδοση ή τις ταµιακές ροές της οντότητας, ή 

• Επηρεάζει άλλες πληροφορίες που θα κοινοποιηθούν σε έγγραφα που περιλαµβάνουν 
τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις (για παράδειγµα, πληροφορίες που πρόκειται 
να περιληφθούν σε «Σχολιασµό και Ανάλυση της ∆ιοίκησης» ή σε «Λειτουργική και 
Χρηµατοοικονοµική Επισκόπηση») που µπορεί λογικά να αναµένεται ότι θα 
επηρεάσουν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. 
Το ∆ΠΕ 720 ασχολείται µε την εξέταση από τον ελεγκτή άλλων πληροφοριών, επί των 
οποίων ο ελεγκτής δεν έχει υποχρέωση να αναφερθεί, σε έγγραφα που περιλαµβάνουν 
ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 Αυτές οι περιστάσεις είναι µόνο παραδείγµατα. Ούτε είναι πιθανό να παρουσιαστούν 
όλες σε όλους τους ελέγχους, ούτε ο κατάλογος είναι απαραιτήτως πλήρης. Η ύπαρξη 
οποιωνδήποτε περιστάσεων όπως αυτές, δεν οδηγεί απαραίτητα στο συµπέρασµα ότι το 
σφάλµα είναι ουσιώδες. 
 
Ζητήµατα ειδικά για οντότητες του δηµοσίου τοµέα 
Στην περίπτωση ελέγχου οντότητας του δηµοσίου τοµέα, η αξιολόγηση του εάν ένα σφάλµα 



44 
 

είναι ουσιώδες µπορεί επίσης να επηρεάζεται από τις ευθύνες του ελεγκτή που θεσπίζονται µε 
νόµο, κανονισµό ή άλλη αρχή για αναφορά επί συγκεκριµένων ζητηµάτων, 
περιλαµβανοµένης, για παράδειγµα, της απάτης. Περαιτέρω, θέµατα όπως το δηµόσιο 
συµφέρον, η λογοδοσία, η εντιµότητα και η εξασφάλιση αποτελεσµατικής νοµοθετικής 
εποπτείας, ειδικότερα, µπορεί να επηρεάσει την εκτίµηση του εάν ένα κονδύλι είναι ουσιώδες 
λόγω της φύσης του. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για κονδύλια που σχετίζονται µε τη συµµόρφωση 
µε νόµο, κανονισµό ή άλλη αρχή. 
 
Έγγραφη διαβεβαίωση. 
 
 
Επειδή η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση και από 
εκείνους που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση να προσαρµόζουν τις οικονοµικές 
καταστάσεις για τη διόρθωση ουσιωδών σφαλµάτων, θα πρέπει ο ελεγκτής να ζητά από 
αυτούς να του παρέχουν έγγραφη διαβεβαίωση σχετικά µε µη διορθωµένα σφάλµατα. Σε 
ορισµένες περιστάσεις, η διοίκηση και εκείνοι που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση 
µπορεί να µην πιστεύουν ότι ορισµένα µη διορθωµένα σφάλµατα είναι σφάλµατα. Για το 
λόγο αυτό, µπορεί να θελήσουν να προσθέσουν στην έγγραφη διαβεβαίωσή τους λέξεις όπως: 
«∆εν συµφωνούµε ότι τα κονδύλια αυτά ... και ... συνιστούν σφάλµατα, διότι [περιγραφή των 
λόγων]». Η απόκτηση αυτής της διαβεβαίωσης βέβαια δεν απαλλάσσει τον ελεγκτή από το να 
διαµορφώνει συµπέρασµα για την επίδραση των µη διορθωµένων σφαλµάτων. 
 
Τεκµηρίωση. 
 
 
Η τεκµηρίωση του ελεγκτή για τα µη διορθωµένα σφάλµατα µπορεί να λάβει υπόψη: 
 

• Την εξέταση της συνολικής επίδρασης των µη διορθωµένων σφαλµάτων, 
• Την αξιολόγηση του εάν έχει ξεπεραστεί το επίπεδο ή τα επίπεδα ουσιώδους µεγέθους 

για συγκεκριµένες κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα λογαριασµών ή 
γνωστοποιήσεις, εάν υπάρχουν, και 

• Την αξιολόγηση της επίδρασης των µη διορθωµένων σφαλµάτων σε βασικούς δείκτες 
ή τάσεις και τη συµµόρφωση µε νοµικές, κανονιστικές και συµβατικές απαιτήσεις, 
όπως για παράδειγµα είναι οι όροι χρέους. 

 
 

8. ∆ΠΕ 500. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 
 
 
Ισχύει για ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων για περιόδους που αρχίζουν την 15η ∆εκεµβρίου 2009 
ή αργότερα. 
 
Πεδίο εφαρµογής του παρόντος ∆ΠΕ. 
 
 
Το παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου εξηγεί τι αποτελεί ελεγκτικό τεκµήριο σε έναν έλεγχο 
οικονοµικών καταστάσεων, και παράλληλα ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να 
σχεδιάζει και να εκτελεί ελεγκτικές διαδικασίες προς απόκτηση επαρκών και κατάλληλων 
ελεγκτικών τεκµηρίων για να δύναται η δυνατότητα να εξάγει λελογισµένα συµπεράσµατα 
επί των οποίων θα βασίσει τη γνώµη του. Το ∆ΠΕ αυτό εφαρµόζεται σε όλα τα ελεγκτικά 
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τεκµήρια που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Άλλα ∆ΠΕ ασχολούνται µε 
συγκεκριµένες πτυχές του ελέγχου, όπως παραδείγµατος χάριν το ∆ΠΕ 315, µε τα ελεγκτικά 
τεκµήρια που πρόκειται να αποκτηθούν σε σχέση µε συγκεκριµένο θέµα (για παράδειγµα, το 
∆ΠΕ 570), µε ειδικές διαδικασίες για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων (για παράδειγµα, 
το ∆ΠΕ 520), καθώς και µε την αξιολόγηση του εάν έχουν αποκτηθεί επαρκή και κατάλληλα 
ελεγκτικά τεκµήρια (∆ΠΕ 200 και ∆ΠΕ 330). 
 
Στόχος. 
 
 
Ο κύριος, και ίσως ο µοναδικός, στόχος του ελεγκτή είναι να σχεδιάζει και να εκτελεί 
ελεγκτικές διαδικασίες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τον καθιστούν ικανό να αποκτά επαρκή 
και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια σε τέτοιο βαθµό ώστε να δύναται να εξάγει λελογισµένα 
συµπεράσµατα επί των οποίων θα βασίσει τη γνώµη του. 
 
Απαιτήσεις. 
 
 
Επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια 
Ο ελεγκτής έχει την υποχρέωση να σχεδιάζει και να εκτελεί ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες 
είναι κατάλληλες στις περιστάσεις µε σκοπό την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων 
ελεγκτικών τεκµηρίων. 
 
Πληροφορίες που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκµήρια 
Κατά τον σχεδιασµό και την εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών, ο ελεγκτής πρέπει να 
εξετάζει τη σχετικότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκµήρια. Εάν οι πληροφορίες που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκµήρια έχουν προέλθει από την εργασία ειδήµονα της 
διοίκησης, ο ελεγκτής πρέπει, στην έκταση που είναι αναγκαίο, λαµβανοµένης υπόψη της 
σπουδαιότητας της εργασίας αυτού του ειδήµονα για τους σκοπούς του ελεγκτή, να: 
 

• αξιολογεί την ικανότητα, τις δυνατότητες και την αντικειµενικότητα αυτού του 
ειδήµονα,  

• αποκτά κατανόηση της εργασίας αυτού του ειδήµονα, και 
• να αξιολογεί την καταλληλότητα της εργασίας αυτού του ειδήµονα ως ελεγκτικού 

τεκµηρίου για το σχετικό ισχυρισµό. 
 Κατά τη χρησιµοποίηση πληροφοριών που παράγονται από την οντότητα, ο ελεγκτής 
πρέπει να αξιολογεί εάν οι πληροφορίες είναι επαρκώς αξιόπιστες για τους σκοπούς του 
ελεγκτή, περιλαµβανοµένων, όπως απαιτείται στις περιστάσεις,: 
 

1. της απόκτησης ελεγκτικών τεκµηρίων για την ακρίβεια και την πληρότητα των 
πληροφοριών, και  

2. της αξιολόγησης του εάν οι πληροφορίες είναι επαρκώς ακριβείς και λεπτοµερείς για 
τους σκοπούς του ελεγκτή. 

 
Επιλογή κονδυλίων προς δοκιµασία για απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων 
Κατά το σχεδιασµό δοκιµασιών δικλίδων και δοκιµασιών λεπτοµερειών, ο ελεγκτής πρέπει 
να καθορίζει τα µέσα επιλογής των προς δοκιµασία στοιχείων, που να είναι αποτελεσµατικά 
στην κάλυψη του σκοπού της ελεγκτικής διαδικασίας. 
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Ασυνέπεια στα ελεγκτικά τεκµήρια ή αµφιβολίες για την αξιοπιστία τους 
Σε περιπτώσεις σύµφωνα µε τις οποίες: 
 

a) Τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται από µία πηγή είναι ασυνεπή µε εκείνα που 
αποκτήθηκαν από άλλη, ή 

b) Ο ελεγκτής έχει αµφιβολίες για την αξιοπιστία των πληροφοριών που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκµήρια, 

 
ο ελεγκτής πρέπει να προσδιορίσει ποιες τροποποιήσεις ή προσθήκες στις ελεγκτικές 
διαδικασίες είναι απαραίτητες για την επίλυση του ζητήµατος, και πρέπει να εξετάσει την 
επίδραση του ζητήµατος αυτού, εάν υπάρχει, σε άλλες πτυχές του ελέγχου. 
 
Επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια. 
 
 
Τα ελεγκτικά τεκµήρια είναι αναγκαία για την υποστήριξη της γνώµης και της έκθεσης του 
ελεγκτή. Έχουν σωρευτικό χαρακτήρα και αποκτώνται κυρίως από ελεγκτικές διαδικασίες 
που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Μπορεί, ωστόσο, να περιλαµβάνουν και 
πληροφορίες οι οποίες αποκτώνται από άλλες πηγές, όπως προηγούµενοι έλεγχοι, µε την 
προϋπόθεση όµως ότι ο ελεγκτής έχει καθορίσει εάν έχουν επέλθει αλλαγές από τον 
προηγούµενο έλεγχο οι οποίες µπορεί να επηρεάζουν τη σχετικότητά τους για τον τρέχοντα 
έλεγχο ή τις διαδικασίες δικλίδων ποιότητας της λογιστικής επιχείρησης για την αποδοχή και 
τη συνέχιση πελάτη. Επιπρόσθετα προς άλλες πηγές εντός και εκτός της οντότητας, τα 
λογιστικά αρχεία της οντότητας είναι σηµαντική πηγή ελεγκτικών τεκµηρίων. Επίσης, 
πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιούνται ως ελεγκτικά τεκµήρια µπορεί να έχουν 
παραχθεί µε τη χρήση της εργασίας ειδήµονα της διοίκησης.  
 Τα ελεγκτικά τεκµήρια περιλαµβάνουν τόσο εκείνες τις πληροφορίες που 
υποστηρίζουν και επιβεβαιώνουν τους ισχυρισµούς της διοίκησης, όσο και κάθε άλλη 
πληροφορία που έρχεται σε αντίθεση µε τους ισχυρισµούς αυτούς. Επιπλέον, σε ορισµένες 
περιπτώσεις χρησιµοποιείται από τον ελεγκτή η έλλειψη πληροφοριών, όπως για παράδειγµα, 
η άρνηση της διοίκησης να παράσχει την αιτούµενη διαβεβαίωση και ως εκ τούτου συνιστά 
επίσης ελεγκτικό τεκµήριο. Το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας του ελεγκτή κατά τη 
διαµόρφωση της γνώµης του, συνίσταται στην απόκτηση και την αξιολόγηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων. Οι ελεγκτικές διαδικασίες για απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων µπορεί να 
περιλαµβάνουν επιθεώρηση, παρατήρηση, επιβεβαίωση, επανυπολογισµό, επανεκτέλεση και 
αναλυτικές διαδικασίες, συχνά σε κάποιο συνδυασµό, επιπλέον των διερευνητικών 
ερωτηµάτων. Αν και τα διερευνητικά ερωτήµατα µπορεί να παρέχουν σηµαντικά ελεγκτικά 
τεκµήρια, και µπορεί ακόµη και να παράγουν τεκµήρια για σφάλµα, τα διερευνητικά 
ερωτήµατα από µόνα τους συνήθως δεν παρέχουν επαρκή ελεγκτικά τεκµήρια για την 
απουσία ουσιώδους σφάλµατος σε επίπεδο ισχυρισµού, ούτε για τη λειτουργική 
αποτελεσµατικότητα των δικλίδων. Όπως εξηγείται στο ∆ΠΕ 200, λελογισµένη διασφάλιση 
αποκτάται όταν ο ελεγκτής έχει αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για τη 
µείωση του ελεγκτικού κινδύνου δηλαδή, ο κίνδυνος ότι ο ελεγκτής εκφράζει µη 
ενδεδειγµένη γνώµη όταν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλµένες σε 
αποδεκτά χαµηλό επίπεδο.  
 Η επάρκεια και η καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκµηρίων είναι άµεσα 
συνδεδεµένες. Η επάρκεια αποτελεί το µέτρο της ποσότητας των ελεγκτικών τεκµηρίων. Η 
ποσότητα ελεγκτικών τεκµηρίων που απαιτούνται επηρεάζεται από την εκτίµηση του ελεγκτή 
για τους κινδύνους σφάλµατος. ∆ηλαδή 

όσο υψηλότεροι είναι οι εκτιµώµενοι κίνδυνοι, τόσο 
περισσότερα ελεγκτικά τεκµήρια είναι πιθανό να απαιτούνται και επίσης από την ποιότητα 
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των εν λόγω ελεγκτικών τεκµηρίων. ∆ηλαδή όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα, τόσο λιγότερα 
τεκµήρια µπορεί να απαιτούνται. Η απόκτηση περισσότερων ελεγκτικών τεκµηρίων, ωστόσο, 
δεν µπορεί να αντισταθµίσει την κακή ποιότητά τους. Καταλληλότητα είναι το µέτρο της 
ποιότητας των ελεγκτικών τεκµηρίων, δηλαδή η σχετικότητά τους και η αξιοπιστία τους ως 
προς την υποστήριξη των συµπερασµάτων στα οποία βασίζεται η γνώµη του ελεγκτή. Η 
αξιοπιστία των τεκµηρίων επηρεάζεται από την πηγή και από τη φύση αυτών, και εξαρτάται 
από τις ιδιαίτερες περιστάσεις υπό τις οποίες αποκτώνται. 
 
Πηγές ελεγκτικών τεκµηρίων. 
 
 
Ορισµένα ελεγκτικά τεκµήρια αποκτώνται µε τη διενέργεια ελεγκτικών διαδικασιών για 
δοκιµασία των λογιστικών αρχείων, για παράδειγµα, µέσω ανάλυσης και επισκόπησης, 
επανεκτέλεσης διαδικασιών που ακολουθούνται κατά τη σειρά ενεργειών 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, και συµφωνίας των σχετικών τύπων και εφαρµογών των 
ιδίων πληροφοριών. Μέσω της εκτέλεσης τέτοιων ελεγκτικών διαδικασιών, ο ελεγκτής 
µπορεί να αποφασίσει ότι τα λογιστικά αρχεία είναι εσωτερικά συνεπή και συµφωνούν µε τις 
οικονοµικές καταστάσεις. Μεγαλύτερη διασφάλιση συνήθως αποκτάται από συνεπή 
ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται από διαφορετικές πηγές ή που είναι διαφορετικής φύσης 
από στοιχεία ελεγκτικών τεκµηρίων που εξετάζονται ατοµικά. Για παράδειγµα, 
επιβεβαιωτικές πληροφορίες που αποκτώνται από πηγή ανεξάρτητη της οντότητας µπορεί να 
αυξήσουν τη διασφάλιση που αποκτά ο ελεγκτής από τα ελεγκτικά τεκµήρια που παράγονται 
εσωτερικά, όπως τα τεκµήρια που υπάρχουν στα λογιστικά αρχεία, στα πρακτικά των 
συνεδριάσεων ή σε διαβεβαίωση της διοίκησης. Επίσης ο ελεγκτής µπορεί να χρησιµοποιεί 
ως ελεγκτικά τεκµήρια και πληροφορίες από πηγές ανεξάρτητες από την οντότητα, οι οποίες 
µπορεί να περιλαµβάνουν επιβεβαιώσεις από τρίτα µέρη, εκθέσεις αναλυτών και συγκριτικά 
δεδοµένα για ανταγωνιστές. 
 
Ελεγκτικές διαδικασίες για απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων. 
 
 
Όπως απαιτείται από τα ∆ΠΕ 315 και ∆ΠΕ 330, τα ελεγκτικά τεκµήρια για εξαγωγή 
λελογισµένων συµπερασµάτων επί των οποίων πρόκειται να βασιστεί η γνώµη του ελεγκτή 
αποκτώνται µε εκτέλεση: 
 

• διαδικασιών εκτίµησης κινδύνου, και 
• περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών, οι οποίες περιλαµβάνουν:  

◦ δοκιµασίες δικλίδων, όταν απαιτείται από τα ∆ΠΕ ή όταν ο ελεγκτής έχει επιλέξει 
να τις πραγµατοποιήσει, και 

◦ ουσιαστικές   διαδικασίες.   περιλαµβανοµένων   δοκιµασιών λεπτοµερειών και 
ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών. 

 
 Τόσο η φύση όσο και ο χρόνος των ελεγκτικών διαδικασιών που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν µπορεί να επηρεάζονται από το γεγονός ότι ορισµένα από τα λογιστικά 
δεδοµένα και άλλες πληροφορίες µπορεί να είναι διαθέσιµα µόνο σε ηλεκτρονική µορφή ή 
µόνο σε ορισµένα χρονικά σηµεία ή περιόδους. Για παράδειγµα, οι παραγγελίες αγορών και 
τα τιµολόγια, µπορεί να υπάρχουν µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, στην περίπτωση που η 
οντότητα λειτουργεί µε ηλεκτρονικό εµπόριο, ή µπορεί να απορρίπτονται µετά τη σάρωση 
όταν η οντότητα χρησιµοποιεί συστήµατα επεξεργασίας εικόνας για τη διευκόλυνση 
αποθήκευσης και αναφοράς. Ορισµένες ηλεκτρονικές πληροφορίες µπορεί να µην είναι 
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ανακτήσιµες µετά από συγκεκριµένη χρονική περίοδο, για παράδειγµα, εάν τροποποιούνται 
αρχεία και εάν δεν υπάρχουν εφεδρικά αρχεία. Στην περίπτωση αυτή, ο ελεγκτής µπορεί να 
θεωρήσει απαραίτητο να ζητήσει τη διατήρηση ορισµένων πληροφοριών για επισκόπηση από 
τον ελεγκτή ή για να εκτελέσει ελεγκτικές διαδικασίες σε χρόνο που οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιµες. 
 
Επιθεώρηση. 
 
 
Η επιθεώρηση περιλαµβάνει εξέταση αρχείων ή εγγράφων, είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών, 
σε έντυπη µορφή, ηλεκτρονική ή άλλη µορφή, ή τη φυσική εξέταση περιουσιακού στοιχείου. 
Η επιθεώρηση αυτών των αρχείων ή εγγράφων παρέχει ελεγκτικά τεκµήρια ποικίλων βαθµών 
αξιοπιστίας, ανάλογα µε τη φύση τους και την πηγή τους. Παράδειγµα επιθεώρησης που 
χρησιµοποιείται ως δοκιµασία δικλίδων είναι η επιθεώρηση αρχείων για τεκµήρια έγκρισης. 
Ορισµένα έγγραφα αντιπροσωπεύουν άµεσα ελεγκτικά τεκµήρια για την ύπαρξη 
περιουσιακού στοιχείου, όπως είναι για παράδειγµα τα έγγραφα που αποτελούν 
χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως µια µετοχή ή ένα οµόλογο. Η επιθεώρηση τέτοιων εγγράφων 
µπορεί να µην παρέχει απαραίτητα ελεγκτικό τεκµήριο για ιδιοκτησία ή αξία. Η επιθεώρηση 
µιας σύµβασης που έχει εκτελεσθεί στο παρελθόν µπορεί να παρέχει ελεγκτικό τεκµήριο 
όσων αφορά στην λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα, για παράδειγµα την 
αναγνώριση εσόδων. Η επιθεώρηση ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων παρόλο που 
παρέχει αξιόπιστο ελεγκτικό τεκµήριο για την ύπαρξή τους,  δεν αποτελεί απαραίτητα το ίδιο 
ελεγκτικό τεκµήριο για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της οντότητας ή για την 
αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων. Η επιθεώρηση επιµέρους στοιχείων των 
αποθεµάτων µπορεί να συνοδεύει την παρατήρηση καταµέτρησης των αποθεµάτων. 
 
Εξωτερική επιβεβαίωση. 
 
 
Η εξωτερική επιβεβαίωση αποτελεί ένα ελεγκτικό τεκµήριο το οποίο αποκτάται από τον 
ελεγκτή ως άµεση έγγραφη απάντηση προς αυτόν από τρίτο µέρος, το µέρος δηλαδή που 
βεβαιώνει, σε έντυπη µορφή ή από ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο. Οι διαδικασίες εξωτερικής 
επιβεβαίωσης συχνά είναι σχετικές για την εξέταση ισχυρισµών που συνδέονται µε ορισµένα 
υπόλοιπα λογαριασµών και τα στοιχεία αυτών. Ωστόσο, οι εξωτερικές επιβεβαιώσεις δεν 
είναι απαραίτητο να περιορίζονται µόνο στα υπόλοιπα λογαριασµών. Πιο συγκεκριµένα, ο 
ελεγκτής έχει το δικαίωµα να ζητήσει επιβεβαίωση των όρων συµφωνιών ή συναλλαγών που 
έχει συνάψει η οντότητα µε τρίτα µέρη. Σε κάποιες περιπτώσεις το αίτηµα επιβεβαίωσης 
µπορεί να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να ερωτάται εάν έχουν γίνει οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις στη συµφωνία και εάν ναι, ποιες είναι οι λεπτοµέρειες. Οι διαδικασίες 
εξωτερικής επιβεβαίωσης επίσης χρησιµοποιούνται για απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων 
αναφορικά µε την απουσία ορισµένων όρων, για παράδειγµα την απουσία µιας «παράπλευρης 
συµφωνίας» που µπορεί να επηρεάζει την αναγνώριση εσόδων. 
 
Επανυπολογισµός. 
 
 
Ο επανυπολογισµός αποτελεί τη διασταύρωση της µαθηµατικής ακρίβειας εγγράφων ή 
αρχείων. Μπορεί να εκτελείται χειρωνακτικά ή ηλεκτρονικά. 
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Επανεκτέλεση. 
 
 
Η επανεκτέλεση περιλαµβάνει την ανεξάρτητη εκτέλεση από τον ελεγκτή διαδικασιών ή 
δικλίδων που αρχικά εκτελέστηκαν ως µέρος των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. 
 
Αναλυτικές διαδικασίες. 
 
 
Οι αναλυτικές διαδικασίες προέρχονται από αξιολογήσεις χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών 
ύστερα από ανάλυση των λογικών σχέσεων µεταξύ τόσο χρηµατοοικονοµικών όσο και µη 
χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων. Οι αναλυτικές διαδικασίες επίσης περιλαµβάνουν τη 
διερεύνηση, καθόσον είναι αναγκαία, των εντοπισµένων διακυµάνσεων ή σχέσεων που είναι 
ασυνεπείς µε άλλες σχετικές πληροφορίες ή που διαφέρουν σηµαντικά από τις αναµενόµενες 
αξίες. 
 
∆ιερευνητικές ερωτήσεις. 
 
 
Ο κύριος στόχος των διερευνητικών ερωτήσεων είναι η αναζήτηση πληροφοριών, από 
πρόσωπα που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, τόσο χρηµατοοικονοµικές όσο και µη 
χρηµατοοικονοµικές, τόσο εντός όσο και εκτός της οντότητας. Οι διερευνητικές ερωτήσεις 
χρησιµοποιούνται ευρέως καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου επιπρόσθετα άλλων ελεγκτικών 
διαδικασιών. Μπορεί να κυµαίνονται από επίσηµες έγγραφες διερευνητικές ερωτήσεις έως 
ανεπίσηµες προφορικές διερευνητικές ερωτήσεις.  
 Η αξιολόγηση των απαντήσεων στις διερευνητικές ερωτήσεις είναι αναπόσπαστο 
µέρος της σειράς ενεργειών των διερευνητικών ερωτήσεων. Οι απαντήσεις σε διερευνητικές 
ερωτήσεις µπορεί να παρέχουν στον ελεγκτή πληροφορίες που δεν κατέχονταν προηγουµένως 
ή επιβεβαιωτικά ελεγκτικά τεκµήρια. Εναλλακτικά, οι απαντήσεις µπορεί να παρέχουν 
πληροφορίες που διαφέρουν σηµαντικά από άλλες πληροφορίες που ο ελεγκτής έχει 
αποκτήσει, για παράδειγµα, πληροφορίες αναφορικά µε την πιθανότητα παραβίασης των 
δικλίδων από τη διοίκηση. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι απαντήσεις στις διερευνητικές 
ερωτήσεις παρέχουν τη βάση για τον ελεγκτή να τροποποιήσει ή να εκτελέσει πρόσθετες 
ελεγκτικές διαδικασίες. Αν και η επιβεβαίωση τεκµηρίων που αποκτώνται µέσω 
διερευνητικών ερωτήσεων είναι συχνά ιδιαίτερης σηµασίας, στην περίπτωση διερευνητικών 
ερωτήσεων για την πρόθεση της διοίκησης, οι διαθέσιµες πληροφορίες που υποστηρίζουν την 
πρόθεση της διοίκησης µπορεί να είναι περιορισµένες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
κατανόηση των πεπραγµένων της διοίκησης ως προς την υλοποίηση των δηλούµενων 
προθέσεών της, οι δηλούµενοι από τη διοίκηση λόγοι για την επιλογή συγκεκριµένης πορείας 
δράσης, καθώς και η ικανότητα της διοίκησης να επιδιώκει συγκεκριµένη πορεία δράσης 
µπορεί να παρέχουν σχετικές πληροφορίες για την επιβεβαίωση των τεκµηρίων που 
αποκτήθηκαν µέσω διερευνητικών ερωτήσεων. 
  Σε σχέση µε ορισµένα θέµατα, ο ελεγκτής µπορεί να θεωρήσει απαραίτητη την 
απόκτηση έγγραφων διαβεβαιώσεων από τη διοίκηση και, όπου ενδείκνυται, από εκείνους 
που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση για να επιβεβαιώσουν τις απαντήσεις σε 
προφορικές διερευνητικές ερωτήσεις. 
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Πληροφορίες που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκµήρια. 
 
 
Συνάφεια και αξιοπιστία 
Τα ελεγκτικά τεκµήρια αποκτώνται κυρίως από τις ελεγκτικές διαδικασίες που εκτελούνται 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Μπορεί όµως επίσης να περιλαµβάνουν πληροφορίες που 
αποκτώνται από άλλες πηγές, όπως, για παράδειγµα, προηγούµενους ελέγχους, σε ορισµένες 
περιστάσεις, και οι διαδικασίες δικλίδων ποιότητας µιας λογιστικής επιχείρησης για αποδοχή 
και συνέχιση πελάτη. Η ποιότητα όλων των ελεγκτικών τεκµηρίων επηρεάζεται τόσο από τη 
σχετικότητα όσο και από την αξιοπιστία των πληροφοριών επί των οποίων βασίζεται. 
 
Σχετικότητα 
Η σχετικότητα αφορά τη λογική σύνδεση µε το σκοπό της ελεγκτικής διαδικασίας ή την 
επίδραση επ' αυτού και, όπου ενδείκνυται, µε τον υπό εξέταση ισχυρισµό. Η σχετικότητα των 
πληροφοριών που έχουν σκοπό να χρησιµοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκµήρια µπορεί να 
επηρεάζεται από την κατεύθυνση της δοκιµασίας. Για παράδειγµα, εάν ο σκοπός της 
ελεγκτικής διαδικασίας είναι η δοκιµασία για υπερεκτίµηση στην ύπαρξη ή αποτίµηση 
λογαριασµών πληρωτέων, η δοκιµασία αυτή των καταγεγραµµένων πληρωτέων λογαριασµών 
µπορεί να είναι σχετική ελεγκτική διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, όταν γίνεται δοκιµασία 
για υποεκτίµηση στην ύπαρξη ή αποτίµηση των πληρωτέων λογαριασµών, η δοκιµασία των 
καταγεγραµµένων πληρωτέων λογαριασµών δεν θα ήταν σχετική, αλλά η δοκιµασία 
πληροφοριών όπως µετέπειτα εκταµιεύσεις, ανεξόφλητα τιµολόγια, καταστάσεις 
προµηθευτών και µη αντιστοιχισµένες αναφορές παραλαβών µπορεί να είναι σχετική. Ένα 
δεδοµένο σύνολο ελεγκτικών διαδικασιών µπορεί να παρέχει ελεγκτικά τεκµήρια που είναι 
σχετικά για ορισµένους ισχυρισµούς αλλά όχι για άλλους. Για παράδειγµα, η επιθεώρηση 
εγγράφων που σχετίζονται µε την είσπραξη απαιτήσεων µετά το τέλος της περιόδου µπορεί 
να παρέχει ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε την ύπαρξη και αποτίµηση, αλλά όχι και 
απαραίτητα µε το διαχωρισµό. Οµοίως, η απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων αναφορικά µε 
συγκεκριµένο ισχυρισµό, για παράδειγµα την ύπαρξη αποθεµάτων, δεν είναι υποκατάστατο 
για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων αναφορικά µε άλλον ισχυρισµό, για παράδειγµα, 
την αποτίµηση αυτών των αποθεµάτων. Από την άλλη πλευρά, τα ελεγκτικά τεκµήρια που 
προέρχονται από διαφορετικές πηγές ή είναι διαφορετικής φύσης µπορεί κάλλιστα να είναι 
σχετικά για τον ίδιο ισχυρισµό. Η σχεδίαση των δοκιµασιών δικλίδων έχει ως σκοπό να 
αξιολογούν τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα των δικλίδων στην αποτροπή, τον εντοπισµό 
και τη διόρθωση ουσιωδών σφαλµάτων σε επίπεδο ισχυρισµού. Ο σχεδιασµός δοκιµασιών 
δικλίδων για απόκτηση σχετικών ελεγκτικών τεκµηρίων περιλαµβάνει τον εντοπισµό των 
συνθηκών τόσο χαρακτηριστικών όσο και ιδιοτήτων που υποδηλώνουν τη λειτουργία µιας 
δικλίδας, και των συνθηκών απόκλισης που υποδηλώνουν παρέκκλιση από επαρκή επίδοση. 
Η παρουσία ή η απουσία αυτών των συνθηκών µπορεί τότε να δοκιµαστεί από τον ελεγκτή. 
Οι ουσιαστικές διαδικασίες σχεδιάζονται για τον εντοπισµό ουσιωδών σφαλµάτων σε επίπεδο 
ισχυρισµού. Περιλαµβάνουν δοκιµασίες λεπτοµερειών και ουσιαστικές αναλυτικές 
διαδικασίες. Ο σχεδιασµός ουσιαστικών διαδικασιών περιλαµβάνει τον εντοπισµό συνθηκών 
σχετικών για το σκοπό της δοκιµασίας, που συνιστούν σφάλµα στο σχετικό ισχυρισµό. 
 
Αξιοπιστία 
Η αξιοπιστία των πληροφοριών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκµήρια, 
και κατά συνέπεια των ίδιων των ελεγκτικών τεκµηρίων, επηρεάζεται από την πηγή τους και 
τη φύση τους, καθώς και τις περιστάσεις υπό τις οποίες αποκτώνται, περιλαµβανοµένων των 
δικλίδων επί της κατάρτισης και της διατήρησής τους, όπου είναι σχετικό. Ως εκ τούτου, 
γενικεύσεις σχετικά µε την αξιοπιστία διαφόρων ειδών ελεγκτικών τεκµηρίων υπόκεινται σε 
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σηµαντικές εξαιρέσεις. Ακόµα και όταν οι πληροφορίες που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 
ως ελεγκτικά τεκµήρια αποκτώνται από πηγές εξωτερικές της οντότητας, µπορεί να υπάρχουν 
περιστάσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την αξιοπιστία τους. Για παράδειγµα, οι 
πληροφορίες που αποκτώνται από ανεξάρτητη εξωτερική πηγή µπορεί να µην είναι 
αξιόπιστες εάν η πηγή δεν έχει την απαραίτητη γνώση ή εάν ο ειδήµων της διοίκησης µπορεί 
να στερείται αντικειµενικότητας. Μολονότι αναγνωρίζεται ότι µπορεί να υπάρχουν 
εξαιρέσεις, οι ακόλουθες γενικεύσεις σχετικά µε την αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκµηρίων 
µπορεί να είναι χρήσιµες: 
 

• Η αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκµηρίων αυξάνεται όταν αποκτάται από ανεξάρτητες 
πηγές εκτός της οντότητας. 

• Η αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκµηρίων που δηµιουργούνται εσωτερικά αυξάνεται 
όταν οι σχετικές δικλίδες, περιλαµβανοµένων εκείνων επί της κατάρτισης και 
διατήρησής τους, που επιβάλλονται από την οντότητα είναι αποτελεσµατικές. 

• Τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται άµεσα από τον ελεγκτή (για παράδειγµα, 
παρατήρηση της εφαρµογής µιας δικλίδας) είναι πιο αξιόπιστα από τα ελεγκτικά 
τεκµήρια που αποκτώνται εµµέσως ή συµπερασµατικά (για παράδειγµα, ερευνητικές 
ερωτήσεις σχετικά µε την εφαρµογή µιας δικλίδας). 

• Τα ελεγκτικά τεκµήρια σε έγγραφη µορφή, είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική, είτε άλλου 
µέσου, είναι πιο αξιόπιστα από τα τεκµήρια που αποκτώνται προφορικά (για 
παράδειγµα, µια ταυτόχρονη γραπτή καταγραφή µιας συνάντησης είναι πιο αξιόπιστη 
από τη µεταγενέστερη προφορική περιγραφή των θεµάτων που συζητήθηκαν). 

• Τα ελεγκτικά τεκµήρια που παρέχονται από πρωτότυπα έγγραφα είναι πιο αξιόπιστα 
από τα ελεγκτικά τεκµήρια που παρέχονται από φωτοαντίγραφα ή τηλεοµοιοτυπίες, ή 
έγγραφα που έχουν φωτογραφηθεί, ψηφιοποιηθεί ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
µετατραπεί σε ηλεκτρονική µορφή, η αξιοπιστία των οποίων µπορεί να εξαρτάται από 
τις δικλίδες επί της κατάρτισης και της διατήρησής τους. 

 
 
 
Επιλογή κονδυλίων προς δοκιµασία για απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων. 
 
 
Μία αποτελεσµατική δοκιµασία παρέχει εκείνα τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια σε βαθµό 
που, λαµβανόµενα µαζί µε άλλα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν ή πρόκειται να 
αποκτηθούν, θα είναι επαρκή για τους σκοπούς του ελεγκτή. Κατά την επιλογή κονδυλίων για 
δοκιµασία, απαιτείται από τον ελεγκτή να προσδιορίσει τη σχετικότητα και την αξιοπιστία 
των πληροφοριών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκµήρια. Η άλλη πτυχή 
της αποτελεσµατικότητας, η επάρκεια, είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα κατά την επιλογή 
κονδυλίων για δοκιµασία. Τα διαθέσιµα µέσα του ελεγκτή για την επιλογή των µονάδων προς 
δοκιµασία είναι: 
 

1. Η επιλογή όλων των µονάδων (100% εξέταση). 
2. Επιλογή συγκεκριµένων µονάδων, και 
3. Ελεγκτική δειγµατοληψία 

 
 Η εφαρµογή οιουδήποτε ή συνδυασµού αυτών των µέσων µπορεί να είναι 
ενδεδειγµένη ανάλογα µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις, για παράδειγµα, τους κινδύνους 
ουσιώδους σφάλµατος που σχετίζονται µε τον υπό δοκιµασία ισχυρισµό, και την 
πρακτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των διαφορετικών επιλογών. 
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1.Επιλογή όλων των µονάδων 
Ο ελεγκτής µπορεί να αποφασίσει ότι ο πλέον κατάλληλος τρόπος θα είναι να εξετάσει το 
συνολικό πληθυσµό των µονάδων που απαρτίζουν µια κατηγορία συναλλαγών ή υπόλοιπο 
λογαριασµού. Η 100% εξέταση δεν είναι τόσο πιθανή στην περίπτωση δοκιµασιών δικλίδων. 
Ωστόσο, είναι περισσότερο σύνηθες για τις δοκιµασίες λεπτοµερειών. Η 100% εξέταση 
µπορεί να είναι ενδεδειγµένη όταν, για παράδειγµα: 
 

• Ο πληθυσµός αποτελείται από µικρό αριθµό µονάδων µεγάλης αξίας. 
• Υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος και άλλα µέσα/επιλογές/λύσεις δεν παρέχουν επαρκή 

και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια, ή 
• Η επαναληπτική φύση ενός υπολογισµού ή άλλης διαδικασίας που εκτελούνται 

αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα κάνουν την 100% εξέταση αποτελεσµατική 
από πλευράς κόστους. 

 
2.Επιλογή συγκεκριµένων µονάδων 
Ο ελεγκτής µπορεί να αποφασίσει να επιλέξει συγκεκριµένες µονάδες από έναν πληθυσµό. 
Κατά τη λήψη αυτής της απόφασης, οι παράγοντες που µπορεί να είναι σχετικοί 
περιλαµβάνουν την κατανόηση του ελεγκτή για την οντότητα, τους εκτιµώµενους κινδύνους 
ουσιώδους σφάλµατος και τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού που δοκιµάζεται. Η επιλογή 
βάσει κρίσης συγκεκριµένων µονάδων υπόκειται σε µη δειγµατοληπτικό κίνδυνο. Οι 
συγκεκριµένες µονάδες που επιλέγονται µπορεί να περιλαµβάνουν: 
 

• Μεγάλης αξίας ή βασικές µονάδες. Ο ελεγκτής µπορεί να αποφασίσει να επιλέξει 
συγκεκριµένες µονάδες εντός ενός πληθυσµού επειδή είναι µεγάλης αξίας, ή 
παρουσιάζουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά, για παράδειγµα, µονάδες που εγείρουν 
υποψίες, ασυνήθιστες, ιδιαιτέρως επιρρεπείς σε κίνδυνο ή που έχουν ιστορικό λάθους. 

• Όλες οι µονάδες πάνω από ορισµένο ποσό. Ο ελεγκτής µπορεί να αποφασίσει να 
εξετάσει µονάδες των οποίων οι εγγεγραµµένες αξίες υπερβαίνουν ορισµένο ποσό 
έτσι ώστε να επιβεβαιώσει ένα µεγάλο ποσοστό του συνολικού ποσού µιας 
κατηγορίας συναλλαγών ή υπολοίπου λογαριασµού. 

• Μονάδες για απόκτηση πληροφοριών. Ο ελεγκτής µπορεί να εξετάσει κονδύλια για 
να αποκτήσει πληροφορίες επί θεµάτων όπως η φύση της οντότητας ή η φύση των 
συναλλαγών. 

 
 Παρόλο που η επιλεκτική εξέταση συγκεκριµένων µονάδων από µια κατηγορία 
συναλλαγών ή υπόλοιπο λογαριασµού συχνά είναι αποτελεσµατικό µέσο απόκτησης 
ελεγκτικών τεκµηρίων, δεν συνιστά ελεγκτική δειγµατοληψία. Τα αποτελέσµατα των 
ελεγκτικών διαδικασιών που εφαρµόζονται σε µονάδες που έχουν επιλεγεί µε αυτόν τον 
τρόπο δεν µπορούν να προβληθούν σε ολόκληρο τον πληθυσµό. Συνεπώς, η επιλεκτική 
εξέταση συγκεκριµένων µονάδων δεν παρέχει ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε το υπόλοιπο 
µέρος του πληθυσµού. 
 
3.Ελεγκτική δειγµατοληψία 
Η ελεγκτική δειγµατοληψία σχεδιάζεται έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η εξαγωγή 
συµπερασµάτων για ολόκληρο τον πληθυσµό βάσει της δοκιµασίας δείγµατος που έχει 
ληφθεί από αυτόν. 
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9. ∆ΠΕ 520. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
 
 
Πεδίο εφαρµογής του παρόντος ∆ΠΕ. 
 
 
Το παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου ασχολείται µε τη χρήση αναλυτικών διαδικασιών από 
τον ελεγκτή ως ουσιαστικών διαδικασιών. Ασχολείται επίσης µε την ευθύνη που έχει ο 
ελεγκτής να εκτελεί αναλυτικές διαδικασίες κοντά στο τέλος του ελέγχου, οι οποίες θα τον 
βοηθήσουν αργότερα στη διαµόρφωση γενικού συµπεράσµατος για τις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. 
 
 
Το παρόν ∆ΠΕ ισχύει για ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων για περιόδους που αρχίζουν 

την 15η ∆εκεµβρίου 2009 ή αργότερα. 
 
Στόχοι. 
 
 
Οι στόχοι του ελεγκτή είναι: 
 

• Να αποκτήσει σχετικά και αξιόπιστα ελεγκτικά τεκµήρια κατά τη χρήση ουσιαστικών 
αναλυτικών διαδικασιών, και 

• Να σχεδιάσει και να εκτελέσει κοντά στο τέλος του ελέγχου αναλυτικές διαδικασίες 
που βοηθούν τον ελεγκτή στη διαµόρφωση ενός γενικού συµπεράσµατος ως προς το 
εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι συνεπείς µε την κατανόηση της οντότητας από 
τον ελεγκτή. 

 
 
Ορισµός. 
 
 
Ο όρος «αναλυτικές διαδικασίες» σηµαίνει αξιολογήσεις χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών 
µέσω ανάλυσης αληθοφανών σχέσεων µεταξύ χρηµατοοικονοµικών και µη 
χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων. Οι αναλυτικές διαδικασίες περιλαµβάνουν επίσης εκείνη τη 
διερεύνηση που είναι αναγκαία για εντοπισµένες διακυµάνσεις ή σχέσεις που είναι ασυνεπείς 
µε άλλες σχετικές πληροφορίες ή που διαφέρουν από αναµενόµενες αξίες κατά ένα 
σηµαντικό ποσό. 
 
Απαιτήσεις. 
 
 
Ουσιαστικές Αναλυτικές ∆ιαδικασίες 
Κατά το σχεδιασµό και την εκτέλεση ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών, είτε µόνων ή σε 
συνδυασµό µε δοκιµασίες λεπτοµερειών, ως ουσιαστικών διαδικασιών ο ελεγκτής πρέπει: 
 

• Να προσδιορίζει την καταλληλότητα συγκεκριµένων ουσιαστικών αναλυτικών 
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διαδικασιών για δεδοµένους ισχυρισµούς, λαµβάνοντας υπόψη τους εκτιµώµενους 
κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος και τις δοκιµασίες λεπτοµερειών, εάν υπάρχουν, για 
αυτούς τους ισχυρισµούς,  

• Να αξιολογεί την αξιοπιστία των στοιχείων βάσει των οποίων αναπτύσσεται η 
προσδοκία του ελεγκτή για καταχωρηµένα ποσά ή δείκτες, λαµβάνοντας υπόψη την 
πηγή, τη συγκρισιµότητα, τη φύση και τη σχετικότητα των διαθέσιµων πληροφοριών, 
καθώς και τις δικλίδες επί της κατάρτισης, 

• Να αναπτύσσει προσδοκία για καταχωρηµένα ποσά ή δείκτες και να αξιολογεί εάν η 
προσδοκία είναι επαρκώς ακριβής ώστε να εντοπίζεται ένα σφάλµα το οποίο, µόνο 
του ή όταν συναθροίζεται µε άλλα σφάλµατα, µπορεί να κάνει τις οικονοµικές 
καταστάσεις να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες, και  

• Να προσδιορίζει το ποσό κάθε διαφοράς καταχωρηµένων ποσών από αναµενόµενες 
αξίες που είναι αποδεκτή χωρίς περαιτέρω εξέταση. 

 
Αναλυτικές διαδικασίες που βοηθούν στη διαµόρφωση γενικού συµπεράσµατος 
Ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάζει και να εκτελεί κοντά στο τέλος του ελέγχου αναλυτικές 
διαδικασίες που τον βοηθούν στη διαµόρφωση γενικού συµπεράσµατος ως προς το εάν οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι συνεπείς µε την κατανόηση του ελεγκτή για την οντότητα. 
 
∆ιερεύνηση αποτελεσµάτων αναλυτικών διαδικασιών 
Εάν οι αναλυτικές διαδικασίες που εκτελούνται σύµφωνα µε το παρόν ∆ΠΕ εντοπίζουν 
διακυµάνσεις ή σχέσεις που είναι ασυνεπείς µε άλλες σχετικές πληροφορίες ή που διαφέρουν 
από τις αναµενόµενες αξίες κατά ένα σηµαντικό ποσό, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάζει τις 
διαφορές αυτές µέσω: 
 

• Υποβολής διερευνητικών ερωτήσεων στη διοίκηση και απόκτησης κατάλληλων 
ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικών µε τις απαντήσεις της διοίκησης, και 

• Εκτέλεσης άλλων ελεγκτικών διαδικασιών αναγκαίων στις περιστάσεις.  
 
Ορισµός αναλυτικών διαδικασιών. 
Οι αναλυτικές διαδικασίες περιλαµβάνουν την εξέταση συγκρίσεων των χρηµατοοικονοµικών 
πληροφοριών της οντότητας µε, για παράδειγµα: 
 

• Συγκριτικές πληροφορίες προηγούµενων περιόδων. 
• Αναµενόµενα αποτελέσµατα της οντότητας, όπως προϋπολογισµοί ή προβλέψεις, ή 

προσδοκίες του ελεγκτή, όπως µία εκτίµηση απόσβεσης 
• Παρόµοιες πληροφορίες του κλάδου, όπως η σύγκριση του δείκτη πωλήσεις προς 

λογαριασµοί εισπρακτέοι της οντότητας µε τους µέσους όρους του κλάδου ή άλλων 
οντοτήτων συγκρίσιµου µεγέθους στον ίδιο κλάδο. 

 
Οι αναλυτικές διαδικασίες επίσης περιλαµβάνουν την εξέταση σχέσεων, για παράδειγµα: 
 

• Μεταξύ στοιχείων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που θα αναµενόταν να 
συµµορφώνονται µε προβλέψιµο µοτίβο που βασίζεται στην εµπειρία της οντότητας, 
όπως τα ποσοστά µικτού κέρδους. 

• Μεταξύ χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και σχετικών µη χρηµατοοικονοµικών 
πληροφοριών, όπως κόστη µισθοδοσίας προς αριθµό εργαζοµένων. 

 
 ∆ιάφορες µέθοδοι µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση αναλυτικών 
διαδικασιών. Αυτές οι µέθοδοι κυµαίνονται από την εκτέλεση απλών συγκρίσεων έως την 
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εκτέλεση σύνθετων αναλύσεων µε τη χρήση προηγµένων στατιστικών τεχνικών. Αναλυτικές 
διαδικασίες µπορούν να εφαρµοστούν σε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σε 
συστατικά και επιµέρους στοιχεία πληροφοριών. 
 
Ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες 
Οι ουσιαστικές διαδικασίες του ελεγκτή σε επίπεδο ισχυρισµού µπορεί να είναι δοκιµασίες 
λεπτοµερειών, ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες, ή συνδυασµός των δύο. Η απόφαση για 
το ποιες ελεγκτικές διαδικασίες πρόκειται να εκτελεστούν, περιλαµβανοµένου του εάν θα 
χρησιµοποιηθούν ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες, βασίζεται στην κρίση του ελεγκτή για 
την προσδοκώµενη αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των διαθέσιµων ελεγκτικών 
διαδικασιών για να µειωθεί ο ελεγκτικός κίνδυνος σε επίπεδο ισχυρισµού σε αποδεκτά 
χαµηλό επίπεδο. Ο ελεγκτής µπορεί να απευθύνει διερευνητικά ερωτήµατα στη διοίκηση 
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που χρειάζονται για την 
εφαρµογή ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών, και τα αποτελέσµατα οποιωνδήποτε 
τέτοιων αναλυτικών διαδικασιών που εκτελούνται από την οντότητα. Μπορεί να είναι 
αποτελεσµατική η χρήση αναλυτικών δεδοµένων που καταρτίζονται από τη διοίκηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ελεγκτής είναι ικανοποιηµένος ότι τέτοια δεδοµένα είναι σωστά 
καταρτισµένα. 
 
Η αξιοπιστία των δεδοµένων. 
 
 
Η αξιοπιστία των δεδοµένων επηρεάζεται από την πηγή και τη φύση τους και εξαρτάται από 
τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτά αποκτώνται. Κατά συνέπεια, τα ακόλουθα είναι σχετικά 
όταν καθορίζεται εάν τα δεδοµένα είναι αξιόπιστα για σκοπούς σχεδιασµού αναλυτικών 
διαδικασιών: 

• Η πηγή των διαθέσιµων πληροφοριών. Για παράδειγµα, οι πληροφορίες µπορεί να 
είναι πιο αξιόπιστες όταν αποκτώνται από ανεξάρτητες πηγές εκτός της οντότητας. 

• Η συγκρισιµότητα των διαθέσιµων πληροφοριών. Για παράδειγµα, δεδοµένα του 
ευρύτερου κλάδου µπορεί να χρειάζεται να συµπληρωθούν ώστε να είναι συγκρίσιµα 
µε εκείνα µιας οντότητας που παράγει και πωλεί εξειδικευµένα προϊόντα. 

• Η φύση και η σχέση των διαθέσιµων πληροφοριών. Για παράδειγµα, εάν έχουν 
καταρτιστεί προϋπολογισµοί ως αναµενόµενα αποτελέσµατα παρά ως στόχοι προς 
επίτευξη, και 

• Οι δικλίδες επί της κατάρτισης των πληροφοριών που προορίζονται για την 
εξασφάλιση της πληρότητας, της ακρίβειας και της εγκυρότητας αυτών. Για 
παράδειγµα, οι δικλίδες επί της κατάρτισης, επισκόπησης και τήρησης των 
προϋπολογισµών. 

 
Αναλυτικές διαδικασίες που βοηθούν στη διαµόρφωση γενικού συµπεράσµατος. 
 
 
Τα συµπεράσµατα που εξάγονται από τα αποτελέσµατα των αναλυτικών διαδικασιών που 
σχεδιάζονται και εκτελούνται έχουν ως σκοπό το να επιβεβαιώσουν τα συµπεράσµατα που 
διαµορφώνονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου των επιµέρους συστατικών ή στοιχείων των 
οικονοµικών καταστάσεων. Αυτό βοηθά τον ελεγκτή να εξαγάγει λελογισµένα συµπεράσµατα 
επί των οποίων να βασίσει τη γνώµη του. Τα αποτελέσµατα αυτών των αναλυτικών 
διαδικασιών µπορεί να εντοπίσουν έναν µη αναγνωρισµένο προηγούµενα κίνδυνο ουσιώδους 
σφάλµατος. Σε τέτοιες περιστάσεις, απαιτείται από τον ελεγκτή να αναθεωρήσει την 
εκτίµηση κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος του ελεγκτή και να τροποποιήσει ανάλογα τις 
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περαιτέρω σχεδιασµένες ελεγκτικές διαδικασίες. Οι αναλυτικές διαδικασίες που εκτελούνται 
µπορεί να είναι παρόµοιες µε εκείνες που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως διαδικασίες 
εκτίµησης κινδύνου. 
 
∆ιερεύνηση αποτελεσµάτων αναλυτικών διαδικασιών. 
 
 
Τα ελεγκτικά τεκµήρια που σχετίζονται µε τις απαντήσεις της διοίκησης µπορεί να 
αποκτηθούν µε αξιολόγηση των εν λόγω απαντήσεων, λαµβάνοντας υπόψη την κατανόηση 
του ελεγκτή για την οντότητα και το περιβάλλον της, καθώς και µε άλλα ελεγκτικά τεκµήρια 
που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου. Η ανάγκη εκτέλεσης άλλων 
ελεγκτικών διαδικασιών µπορεί να προκύψει όταν, για παράδειγµα, η διοίκηση αδυνατεί να 
παράσχει εξήγηση ή όταν η εξήγηση, µαζί µε τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν 
σχετικά µε την απάντηση της διοίκησης, δεν θεωρείται επαρκής. 
 
 

10. ∆ΠΕ 610. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. 

 
 
Πεδίο εφαρµογής του παρόντος ∆ΠΕ. 
 
 
Το παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου ασχολείται µε τις ευθύνες του εξωτερικού ελεγκτή 
σχετικά µε την εργασία των εσωτερικών ελεγκτών όταν ο πρώτος έχει καθορίσει ότι η 
λειτουργία του δεύτερου είναι πιθανό να είναι σχετική για τον έλεγχο. ∆εν ασχολείται µε τις 
περιπτώσεις όπου µεµονωµένοι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν άµεση υποστήριξη στον 
εξωτερικό ελεγκτή κατά την εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου. 
 
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. 
 
Το παρόν ∆ΠΕ ισχύει για ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων για περιόδους που αρχίζουν 

την 15η ∆εκεµβρίου 2009 ή αργότερα. 
 
Σχέση µεταξύ της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και του εξωτερικού ελεγκτή. 
 
 
Οι στόχοι της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου καθορίζονται από τη διοίκηση και, όπου έχει 
εφαρµογή, από τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση. Παρόλο που οι σκοποί της λειτουργίας 
εσωτερικού ελέγχου και του εξωτερικού ελεγκτή είναι διαφορετικοί, µερικοί από τους 
τρόπους µε τους οποίους η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και ο εξωτερικός ελεγκτής 
επιτυγχάνουν τους αντίστοιχους στόχους τους µπορεί να είναι παρόµοιοι. Ανεξάρτητα από το 
βαθµό αυτονοµίας και αντικειµενικότητας της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, αυτή η 
λειτουργία δεν είναι ανεξάρτητη από την οντότητα όπως απαιτείται από τον εξωτερικό 
ελεγκτή κατά την έκφραση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Ο εξωτερικός 
ελεγκτής έχει αποκλειστική ευθύνη για τη γνώµη ελέγχου που εκφράζεται, και αυτή η ευθύνη 
δεν µειώνεται από τη χρήση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών από τον εξωτερικό 
ελεγκτή. 
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Στόχοι. 
 
 
Οι στόχοι του εξωτερικού ελεγκτή, όπου η οντότητα έχει λειτουργία εσωτερικού ελέγχου που 
ο εξωτερικός ελεγκτής έχει κρίνει ότι είναι πιθανό να είναι σχετική για τον έλεγχο, είναι: 
 

• Να προσδιορίσει εάν, και σε ποιο βαθµό, πρόκειται να χρησιµοποιηθεί συγκεκριµένη 
εργασία των εσωτερικών ελεγκτών, και 

• Εάν χρησιµοποιήσει τη συγκεκριµένη εργασία των εσωτερικών ελεγκτών, να 
καθορίσει εάν αυτή η εργασία είναι επαρκής για τους σκοπούς του ελέγχου. 

 
Απαιτήσεις. 
 
 
Καθορισµός του εάν και σε ποιο βαθµό πρόκειται να χρησιµοποιηθεί η εργασία των 
εσωτερικών ελεγκτών. 
Ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να καθορίσει: 
 

• Εάν η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών είναι πιθανό να είναι επαρκής για τους 
σκοπούς του ελέγχου, και 

• Εάν ναι, τη σχεδιασµένη επίδραση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών στη φύση, 
το χρόνο ή την έκταση των διαδικασιών του εξωτερικού ελεγκτή. 

 
 Κατά τον καθορισµό του εάν η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών είναι πιθανό να 
είναι επαρκής για τους σκοπούς του ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει: 
 

• Την αντικειµενικότητα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, 
• Την τεχνική ικανότητα των εσωτερικών ελεγκτών, 
• Το εάν η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών είναι πιθανό να διενεργηθεί µε τη δέουσα 

επαγγελµατική προσοχή, και 
• Το εάν είναι πιθανό να υπάρξει αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των εσωτερικών 

ελεγκτών και του εξωτερικού ελεγκτή. 
 
 Κατά τον καθορισµό της σχεδιασµένης επίδρασης της εργασίας των εσωτερικών 
ελεγκτών στη φύση, το χρόνο ή την έκταση των διαδικασιών του εξωτερικού ελεγκτή, ο 
εξωτερικός ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει: 
 

• Τη φύση και το πεδίο της συγκεκριµένης εργασίας που έχει εκτελεστεί, ή που πρέπει 
να εκτελεστεί, από τους εσωτερικούς ελεγκτές, 

• Τους εκτιµώµενους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος σε επίπεδο ισχυρισµού για 
συγκεκριµένες κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα λογαριασµών και γνωστοποιήσεις, 
και 

• Το βαθµό υποκειµενικότητας που υπεισέρχεται στην αξιολόγηση των ελεγκτικών 
τεκµηρίων που έχουν συγκεντρωθεί από τους εσωτερικούς ελεγκτές προς υποστήριξη 
των σχετικών ισχυρισµών. 

 
Χρησιµοποίηση συγκεκριµένης εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών. 
 
 
Προκειµένου να χρησιµοποιήσει συγκεκριµένη εργασία των εσωτερικών ελεγκτών, ο 
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εξωτερικός θα πρέπει να αξιολογήσει και να διενεργήσει διαδικασίες ελέγχου επί αυτής της 
εργασίας ώστε να καθορίσει την επάρκειά της για τους σκοπούς του εξωτερικού ελεγκτή. Για 
να κρίνει την επάρκεια της εργασίας που έχει διενεργηθεί από τους εσωτερικούς ελεγκτές για 
τους σκοπούς του εξωτερικού ελεγκτή, ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να αξιολογήσει εάν: 
 

• Η εργασία διενεργήθηκε από εσωτερικούς ελεγκτές που έχουν επαρκή τεχνική 
κατάρτιση και ικανότητα, 

• Η εργασία επιβλέφθηκε, επισκοπήθηκε και τεκµηριώθηκε κατάλληλα, 
• Έχουν αποκτηθεί επαρκή ελεγκτικά τεκµήρια για να επιτρέψουν τους εσωτερικούς 

ελεγκτές να συναγάγουν εύλογα συµπεράσµατα, 
• Τα συµπεράσµατα που συνάγονται είναι τα ενδεδειγµένα για τις περιστάσεις και οι 

οποιεσδήποτε εκθέσεις καταρτίζονται από τους εσωτερικούς ελεγκτές είναι συνεπείς 
µε τα ευρήµατα της εργασίας που έχει εκτελεστεί, και 

• Οι οποιεσδήποτε εξαιρέσεις ή τα ασυνήθιστα ζητήµατα που γνωστοποιούνται από 
τους εσωτερικούς ελεγκτές επιλύονται κατάλληλα. 

 
Τεκµηρίωση. 
 
 
Εάν ο εξωτερικός ελεγκτής χρησιµοποιεί συγκεκριµένη εργασία των εσωτερικών ελεγκτών, 
πρέπει να συµπεριλάβει στην τεκµηρίωση ελέγχου τα συµπεράσµατα που έχουν συναχθεί 
σχετικά µε την αξιολόγηση της επάρκειας της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών, και τις 
διαδικασίες ελέγχου που διενεργήθηκαν από τον εξωτερικό ελεγκτή επί αυτής της εργασίας, 
σύµφωνα µε την παράγραφο. 
 
Καθορισµός του εάν και σε ποιο βαθµό πρόκειται να χρησιµοποιηθεί η εργασία των 
εσωτερικών ελεγκτών. 
 
 
Επάρκεια της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών για τους σκοπούς του ελέγχου. 
Οι παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν την κρίση του εξωτερικού ελεγκτή σχετικά µε το 
εάν η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών είναι πιθανό να είναι επαρκής για τους σκοπούς του 
ελέγχου περιλαµβάνουν: 
 

1. Αντικειµενικότητα 
• Το κύρος της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου µέσα στην οντότητα και η 

επίδραση του κύρους αυτού στην ικανότητα των εσωτερικών ελεγκτών να 
είναι αντικειµενικοί. 

• To εάν η αναφορά της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου απευθύνεται προς 
εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση ή σε αξιωµατούχο µε 
κατάλληλες αρµοδιότητες, και εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν άµεση 
πρόσβαση σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση. 

• Το εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι απαλλαγµένοι από αντικρουόµενες 
ευθύνες. 

• Το εάν εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση εποπτεύουν 
αποφάσεις για απασχόληση σχετικά µε τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. 

 
• Το εάν υπάρχουν εµπόδια ή περιορισµοί που τίθενται στη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου από τη διοίκηση ή από εκείνους που είναι υπεύθυνοι για 
τη διακυβέρνηση. 
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• Το εάν, και σε ποιο βαθµό, η διοίκηση δρα επί των συστάσεων της λειτουργίας 
εσωτερικού ελέγχου, και πώς αποδεικνύεται τέτοια δράση. 

2. Τεχνική ικανότητα 
• Το εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι µέλη σχετικών επαγγελµατικών σωµάτων. 
• Το εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν επαρκή τεχνική κατάρτιση και επάρκεια 

ως εσωτερικοί ελεγκτές. 
• Το εάν υπάρχουν καθιερωµένες πολιτικές για την πρόσληψη και κατάρτιση 

εσωτερικών ελεγκτών. 
3. ∆έουσα επαγγελµατική προσοχή 

• Το εάν οι δραστηριότητες της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου σχεδιάζονται, 
επιβλέπονται, επισκοπούνται και τεκµηριώνονται κατάλληλα. 

• Η ύπαρξη και επάρκεια εγχειριδίων ελέγχου ή άλλων παρόµοιων εγγράφων, 
προγραµµάτων εργασίας και τεκµηρίωσης εσωτερικού ελέγχου. 

4. Επικοινωνία 
 
 Η επικοινωνία µεταξύ του εξωτερικού ελεγκτή και των εσωτερικών ελεγκτών µπορεί 
να είναι πλέον αποτελεσµατική όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ελεύθεροι να επικοινωνούν 
ανοιχτά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές, και: 

• Πραγµατοποιούνται συνεδριάσεις σε κατάλληλα διαστήµατα καθ' όλη τη διάρκεια της 
περιόδου, 

• Ο εξωτερικός ελεγκτής λαµβάνει γνώση και έχει πρόσβαση σε σχετικές εκθέσεις 
εσωτερικού ελέγχου και ενηµερώνεται επί σηµαντικών ζητηµάτων που υποπίπτουν 
στην αντίληψη των εσωτερικών ελεγκτών όταν τέτοια ζητήµατα µπορεί να 
επηρεάσουν την εργασία του εξωτερικού ελεγκτή, και 

• Ο εξωτερικός ελεγκτής ενηµερώνει τους εσωτερικούς ελεγκτές επί σηµαντικών 
ζητηµάτων που µπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. 

 
Χρησιµοποίηση συγκεκριµένης εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών. 
 
 
Η φύση, ο χρόνος και η έκταση των διαδικασιών ελέγχου που διενεργούνται επί 
συγκεκριµένης εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών θα εξαρτώνται από την εκτίµηση εκ 
µέρους του εξωτερικού ελεγκτή του κινδύνου ουσιώδους σφάλµατος, την αξιολόγηση της 
λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, και την αξιολόγηση της συγκεκριµένης εργασίας των 
εσωτερικών ελεγκτών. Τέτοιες διαδικασίες ελέγχου µπορεί να περιλαµβάνουν: 
 

• Εξέταση κονδυλίων που έχουν ήδη εξεταστεί από τους εσωτερικούς ελεγκτές, 
• Εξέταση άλλων παρόµοιων κονδυλίων, και 
• Παρατήρηση διαδικασιών που διενεργούνται από τους εσωτερικούς ελεγκτές. 

 
 

11. ∆ΠΕ 700. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

 
 
Πεδίο του παρόντος ∆ΠΕ. 
 
 
Το παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου πραγµατεύεται την ευθύνη που έχει ο ελεγκτής να 
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διαµορφώνει γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων. Ασχολείται επίσης µε τη µορφή και 
το περιεχόµενο της έκθεσης του ελεγκτή που εκδίδεται ως αποτέλεσµα του ελέγχου των 
οικονοµικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα τα ∆ΠΕ 705 και ∆ΠΕ 706 εξετάζουν το πώς η 
µορφή και το περιεχόµενο της έκθεσης του ελεγκτή επηρεάζονται όταν ο ελεγκτής εκφράζει 
διαφοροποιηµένη γνώµη ή περιλαµβάνει παράγραφο Έµφασης Θέµατος ή παράγραφο Άλλου 
Θέµατος στην έκθεση του ελεγκτή. Το ∆ΠΕ 700 έχει συνταχθεί στο πλαίσιο µιας πλήρους 
σειράς οικονοµικών καταστάσεων γενικού σκοπού, και για να προάγει τη συνέπεια στην 
έκθεση του ελεγκτή. Η συνέπεια στην έκθεση του ελεγκτή, όταν ο έλεγχος έχει διενεργηθεί 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, προάγει την αξιοπιστία στην παγκόσµια αγορά, καθιστώντας ευχερώς 
διακριτούς τους ελέγχους εκείνους που έχουν διενεργηθεί σύµφωνα µε παγκοσµίως 
αναγνωρισµένα πρότυπα. Βοηθά επίσης στην προαγωγή της κατανόησης του χρήστη και στον 
εντοπισµό ασυνήθιστων περιστάσεων όταν αυτές προκύπτουν. 
 
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. 
 
 
Το παρόν ∆ΠΕ ισχύει για ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων για περιόδους που αρχίζουν 

την 15η ∆εκεµβρίου 2009 ή µετά την ηµεροµηνία αυτή. 
 
Στόχοι. 
 
 
Οι στόχοι του ελεγκτή είναι: 
 

• Να διαµορφώσει γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων βάσει αξιολόγησης των 
συµπερασµάτων που εξάγονται από τα αποκτηθέντα ελεγκτικά τεκµήρια , και 

•  Να εκφράσει σαφώς τη γνώµη αυτή µέσω έγγραφης έκθεσης που επίσης περιγράφει 
τη βάση αυτής της γνώµης. 

 
 
 
 
Απαιτήσεις. 
 
 
∆ιαµόρφωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Ο ελεγκτής πρέπει να διαµορφώσει γνώµη για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
καταρτισµένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Προκειµένου να διαµορφώσει αυτή τη γνώµη, ο ελεγκτής 
πρέπει να συµπεράνει εάν ο ίδιος έχει αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το εάν οι 
οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, είτε 
οφειλοµένου σε απάτη είτε σε λάθος. Αυτό το συµπέρασµα πρέπει να λαµβάνει υπόψη: 
 

• Το συµπέρασµα του ελεγκτή για το εάν έχουν αποκτηθεί επαρκή και κατάλληλα 
ελεγκτικά τεκµήρια. 

• Το συµπέρασµα του ελεγκτή για το εάν τα µη διορθωµένα σφάλµατα είναι ουσιώδη, 
ατοµικά ή σωρευτικά, 

 
 Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι καταρτισµένες, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εφαρµοστέου πλαισίου 
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χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει την εξέταση των 
ποιοτικών πτυχών των λογιστικών πρακτικών της οντότητας, περιλαµβανοµένων των 
ενδείξεων πιθανής µεροληψίας στις κρίσεις της διοίκησης. Ειδικότερα, ο ελεγκτής πρέπει να 
αξιολογεί εάν, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του εφαρµοστέου πλαισίου 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς: 
 

• Οι οικονοµικές καταστάσεις γνωστοποιούν επαρκώς τις σηµαντικές λογιστικές 
πολιτικές που επιλέγηκαν και εφαρµόστηκαν. 

• Οι λογιστικές πολιτικές που επιλέγηκαν και εφαρµόστηκαν είναι συνεπείς µε το 
εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και είναι ενδεδειγµένες. 

• Οι λογιστικές εκτιµήσεις που έγιναν από τη διοίκηση είναι λελογισµένες. 
• Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι σχετικές, 

αξιόπιστες, συγκρίσιµες και κατανοητές. 
• Οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν επαρκείς γνωστοποιήσεις ώστε να δύνανται οι 

σκοπούµενοι χρήστες να κατανοήσουν την επίπτωση των σηµαντικών συναλλαγών 
και γεγονότων επί των πληροφοριών που µεταφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις, 
και 

• Η ορολογία που χρησιµοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις, περιλαµβανοµένου 
του τίτλου κάθε οικονοµικής κατάστασης, είναι ενδεδειγµένη. 

 
Μορφή γνώµης. 
 
 
Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει µη διαφοροποιηµένη γνώµη όταν συµπεραίνει ότι οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι καταρτισµένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το 
εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Στην περίπτωση που ο ελεγκτής: 
 

• συµπεράνει ότι, βάσει των ελεγκτικών τεκµηρίων που αποκτήθηκαν, οι οικονοµικές 
καταστάσεις ως σύνολο δεν είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, ή 

• δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για να 
συµπεράνει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδες σφάλµα,  πρέπει να διαφοροποιεί τη γνώµη στην έκθεσή του σύµφωνα µε το 
∆ΠΕ 705.  
 Εάν οι οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
ενός πλαισίου εύλογης παρουσίασης δεν επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση, ο 
ελεγκτής πρέπει να συζητήσει το θέµα µε τη διοίκηση και, ανάλογα µε τις απαιτήσεις 
του εφαρµοστέου πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς καθώς και του πώς το 
θέµα επιλύεται, πρέπει να κρίνει εάν είναι αναγκαία η διαφοροποίηση της γνώµης 
στην έκθεση του ελεγκτή.  Στην περίπτωση που οι οικονοµικές καταστάσεις 
καταρτίζονται σύµφωνα µε πλαίσιο συµµόρφωσης, δεν απαιτείται από τον ελεγκτή να 
αξιολογεί εάν οι οικονοµικές καταστάσεις επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση. Εάν, 
ωστόσο, σε εξαιρετικά σπάνιες περιστάσεις, ο ελεγκτής συµπεράνει ότι αυτές οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι παραπλανητικές, πρέπει να συζητήσει το θέµα µε τη 
διοίκηση και, ανάλογα του πώς αυτό επιλύεται, πρέπει να καθορίζει εάν και πώς 
πρόκειται να το γνωστοποιήσει στην έκθεσή του. 

 
Έκθεση του ελεγκτή. 
 
 
Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να είναι έγγραφη. 
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Τίτλος 
• Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να έχει τίτλο που δηλώνει σαφώς ότι πρόκειται για την 

έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή. 
Παραλήπτης 

• Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να απευθύνεται εκεί όπου απαιτείται από τις 
περιστάσεις της ανάθεσης. 

Εισαγωγική παράγραφος 
• Η εισαγωγική παράγραφος στην έκθεση του ελεγκτή πρέπει: 

 
◦ Να προσδιορίζει την οντότητα της οποίας οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 

ελεγχθεί. 
◦ Να δηλώνει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί. 
◦ Να προσδιορίζει τον τίτλο κάθε κατάστασης που περιλαµβάνεται στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 
◦ Να αναφέρεται στη σύνοψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών καθώς και 

άλλων επεξηγηµατικών πληροφοριών, και 
◦ Να προσδιορίζει την ηµεροµηνία ή την περίοδο που καλύπτεται από κάθε 

οικονοµική κατάσταση που εµπεριέχεται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 
Το τµήµα αυτό της έκθεσης του ελεγκτή περιγράφει τις ευθύνες εκείνων των προσώπων στον 
οργανισµό που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Η έκθεση 
του ελεγκτή δεν χρειάζεται να αναφέρεται ειδικά στη «διοίκηση», αλλά πρέπει να 
χρησιµοποιεί έναν όρο ο οποίος να είναι ενδεδειγµένος για το νοµικό πλαίσιο στη 
συγκεκριµένη δικαιοδοσία. Σε ορισµένες δικαιοδοσίες, η ενδεδειγµένη αναφορά µπορεί να 
είναι σε εκείνους που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση.  
 Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να περιλαµβάνει ένα τµήµα µε τίτλο «Ευθύνη της 
διοίκησης [ή άλλος ενδεδειγµένος όρος] για τις οικονοµικές καταστάσεις». Επίσης θα  πρέπει 
να περιγράφει την ευθύνη της διοίκησης για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. 
Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να εξηγεί ότι η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής 
αναφοράς, καθώς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που καθορίζει ως ζωτικές ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
σφάλµατα, που είτε οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Στην περίπτωση που οι 
οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε πλαίσιο εύλογης παρουσίασης, η 
επεξήγηση της ευθύνης της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις στην έκθεση του 
ελεγκτή πρέπει να αναφέρεται στην «κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων» ή στην «κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων που δίνουν 
αληθή και εύλογη εικόνα», όπως ενδείκνυται στις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη του ελεγκτή. 
 
 
Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να περιλαµβάνει και ένα ακόνη τµήµα µε τίτλο «ευθύνη του 
ελεγκτή», όπως επίσης και να αναφέρει ότι η ευθύνη του ελεγκτή είναι να εκφράσει γνώµη 
επί των οικονοµικών καταστάσεων βάσει του ελέγχου. Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να 
αναφέρει ότι ο έλεγχος διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου καθώς επίσης 
και να εξηγεί ότι αυτά τα πρότυπα απαιτούν από τον ελεγκτή να συµµορφώνεται µε 
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απαιτήσεις δεοντολογίας και ότι ο ελεγκτής σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο για να 
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα. Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να περιγράφει τον έλεγχο 
δηλώνοντας ότι: 
 

• Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εκτέλεση διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων αναφορικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 

• Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος στις 
οικονοµικές καταστάσεις, οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλίδες που είναι σχετικές για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 
οντότητας ώστε να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι ενδεδειγµένες για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας 
των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης 
την ευθύνη έκφρασης γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
σε συνδυασµό µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, ο ελεγκτής πρέπει να 
παραλείπει τη φράση ότι η εξέταση των εσωτερικών δικλίδων από τον ελεγκτή δεν 
είναι για το σκοπό έκφρασης γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 
δικλίδων, και 

• Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των λογιστικών εκτιµήσεων 
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 
 Όταν οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε πλαίσιο εύλογης 
παρουσίασης, η περιγραφή του ελέγχου στην έκθεση του ελεγκτή πρέπει να αναφέρεται στην 
«κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας» ή στην 
«κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα», 
όπως ενδείκνυται στις περιστάσεις. Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να αναφέρει εάν ο ελεγκτής 
πιστεύει ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχει αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα ώστε να 
παρέχουν τη βάση για τη γνώµη του ελεγκτή. 
 
Γνώµη του ελεγκτή. 
 
 
Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να περιλαµβάνει ένα τµήµα µε τον τίτλο «Γνώµη». Όταν 
εκφράζεται µη διαφοροποιηµένη γνώµη επί οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν 
σύµφωνα µε πλαίσιο εύλογης παρουσίασης, η γνώµη του ελεγκτή πρέπει, εκτός εάν απαιτείται 
διαφορετικά από νόµο ή κανονισµό1, να χρησιµοποιεί µια από τις ακόλουθες φράσεις, οι 
οποίες θεωρούνται ισοδύναµες: 
 

• Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη 
σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, ή 

• Οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύµφωνα µε το 
εφαρµοστέο πλαίσιο   χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. 

 
 Όταν εκφράζεται µη διαφοροποιηµένη γνώµη επί οικονοµικών καταστάσεων που 
καταρτίστηκαν σύµφωνα µε πλαίσιο συµµόρφωσης, η γνώµη του ελεγκτή πρέπει να είναι ότι 
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οι οικονοµικές καταστάσεις είναι καταρτισµένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το 
εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Εάν η αναφορά στο εφαρµοστέο 
πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς στη γνώµη του ελεγκτή δεν είναι τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που εκδίδονται από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων ή τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του ∆ηµοσίου Τοµέα που εκδίδονται από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων του ∆ηµοσίου Τοµέα, η γνώµη του ελεγκτή 
πρέπει να προσδιορίζει τη δικαιοδοσία προέλευσης του πλαισίου. 
 

Έκθεση του ελεγκτή που επιβάλλεται από νόµο ή κανονισµό. 
Εάν απαιτείται από νόµο ή κανονισµό συγκεκριµένης δικαιοδοσίας ο ελεγκτής να 
χρησιµοποιεί συγκεκριµένη µορφή ή φρασεολογία στην έκθεσή του, η έκθεση του θα πρέπει 
να αναφέρεται στα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου µόνο εάν περιλαµβάνει, κατ' ελάχιστο, κάθε ένα 
από τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

• Τίτλο. 
• Παραλήπτη, όπως απαιτείται από τις περιστάσεις της ανάθεσης. 
• Εισαγωγική παράγραφο που προσδιορίζει τις οικονοµικές καταστάσεις που 

ελέγχθηκαν. 
• Περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης, ή άλλο ενδεδειγµένο όρο, για την κατάρτιση 

των οικονοµικών καταστάσεων. 
• Περιγραφή της ευθύνης του ελεγκτή να εκφράζει γνώµη επί των οικονοµικών 

καταστάσεων καθώς και του πεδίου του ελέγχου, που περιλαµβάνει: 
◦ Αναφορά στα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και στο νόµο ή στον κανονισµό, και 
◦ Περιγραφή του ελέγχου σύµφωνα µε αυτά τα πρότυπα. 

• Παράγραφο γνώµης που περιλαµβάνει έκφραση γνώµης επί των οικονοµικών 
καταστάσεων και αναφορά στο εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 
που χρησιµοποιήθηκε για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων 
(περιλαµβανοµένου του προσδιορισµού της δικαιοδοσίας προέλευσης του πλαισίου 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς που δεν είναι τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ή τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του ∆ηµοσίου 
Τοµέα, 

• Υπογραφή του ελεγκτή 
• Ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή, και 
• ∆ιεύθυνση ελεγκτή. 

 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες που παρουσιάζονται µαζί µε τις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
 
Στην περίπτωση που, µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, παρουσιάζονται 
συµπληρωµατικές πληροφορίες που δεν απαιτούνται από το εφαρµοστέο πλαίσιο 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς , ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί εάν αυτές οι 
συµπληρωµατικές πληροφορίες είναι σαφώς διαφοροποιηµένες από τις ελεγµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. Εάν αυτές οι συµπληρωµατικές πληροφορίες δεν είναι σαφώς 
διαφοροποιηµένες από τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, ο ελεγκτής πρέπει να ζητήσει 
από τη διοίκηση να αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται οι µη ελεγµένες 
συµπληρωµατικές πληροφορίες . Εάν η διοίκηση αρνηθεί να το κάνει, ο ελεγκτής πρέπει να 
εξηγήσει στην έκθεσή του ότι αυτές οι συµπληρωµατικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί. 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες που δεν απαιτούνται από το εφαρµοστέο πλαίσιο 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς αλλά παρ' όλα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
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οικονοµικών καταστάσεων επειδή δεν µπορούν σαφώς να διαφοροποιηθούν από τις 
ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις λόγω της φύσης τους και του πως παρουσιάζονται πρέπει 
να καλύπτονται από τη γνώµη του ελεγκτή. Για την καλύτερη κατανόηση της δοµής της 
έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή υπάρχουν παραθεµένα παραδείγµατα έκθεσης του ελεγκτή 
επί των οικονοµικών καταστάσεων στο παράρτηµα.  
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
 

 Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής των όσων αναλύσαµε ώστε να καταλήξουµε 
στην έκδοση της έκθεσης ελέγχου, θα χρησιµοποιήσω δύο εικονικές εταιρίες. Θα παραθέσω 
τις ελεγκτικές διαδικασίες που αναλαµβάνει ο ορκωτός ελεγκτής που έχουν ως σκοπό την 
ορθή και αξιόπιστη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας. Στην συνέχεια θα 
συντάξω την έκθεση ελέγχου που θα έχει ως βάση τις προαναφερθείσες οικονοµικές 
καταστάσεις. Στο παράρτηµα που ακολουθεί υπάρχουν όλες οι οικονοµικές καταστάσεις των 
εταιριών που χρησιµοποιήθηκαν. Πρώτα θα αναλύσουµε αυτές της ΧΨΖ Α.Ε. Οι ελεγκτικές 
διαδικασίες που ανέλαβε ο ορκωτός ελεγκτής βρίσκονται στην πρώτη ενότητα του 
παραρτήµατος στη σελίδα 69 . Αυτές χρησιµοποιούνται από τους ελεγκτές µε την µορφή 
ερωτηµατολογίου σε συγκεκριµένες ερωτήσεις. Περιλαµβάνουν όµως και κάποιες 
παρατηρήσεις που τυχόν προκύψουν, την ηµεροµηνία και τον ελεγκτή που θα κάνει τον 
έλεγχο. Για την εταιρία ΧΨΖ Α.Ε. ο έλεγχος έγινε στους λογαριασµούς: 

• 30: Πελάτες 
• 33: Χρεώστες 
• 33.09: Επιταγές εισπρακτέες 
• 54: Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 
• 44: Προβλέψεις 

 
 Στην συνέχεια, στην πρώτη ενότητα του παραρτήµατος, καταρτίζονται οι οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρίας βασισµένοι πάντα στον έλεγχο που έχουµε κάνει στους 
λογαριασµούς. Αφού ολοκληρωθεί και η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, ο 
ορκωτός συντάσσει την έκθεση ελέγχου της εταιρίας. Στην προκειµένη η έκθεση ελέγχου της 
ΧΨΖ Α.Ε. παραθέτεται παρακάτω.  

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΧΨΖ Α.Ε." 

 
 Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας "ΧΨΖ Α.Ε.", που 
αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, την κατάσταση 
αποτελεσµάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το Προσάρτηµα. 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
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Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από 
την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.  
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς 
και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, 
ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.  
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που 
προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηµατίζεται 
πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2009, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 
ευρώ115.000,00 µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά 115.000,00 
ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 115.000,00 ευρώ και τα 
αποτελέσµατά της χρήσης αυξηµένα κατά 19.000,00 ευρώ. 2) Στους λογαριασµούς του 
Ενεργητικού ∆ΙΙ "Απαιτήσεις" περιλαµβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την 
προηγούµενη χρήση συνολικού ποσού 850.000,00 ευρώ περίπου. Κατά παρέκκλιση των 
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και 
ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη 
ζηµιών από τη πιθανή µη ρευστοποίηση µέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει 
σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού 700.000,00 ευρώ. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης 
αυτής, η αξία των Απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό 
των 850.000,00 ευρώ και τα αποτελέσµατα της χρήσης να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το 
ποσό των 50.000,00 ευρώ. 3) ∆εν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και 
προσαυξήσεις σε σχέση µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008 έως και 2009.  
Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην 
παράγραφο 'Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά 
την31 ∆εκεµβρίου 2009 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
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ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την 
Ελληνική Νοµοθεσία.  
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 
1) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 2) Ο λογαριασµός του 
Κυκλοφοριακού Ενεργητικού ∆.ΙΙ.12. "Λογαριασµοί ∆ιαχειρίσεως Προκαταβολών και 
Πιστώσεων" αφορά ποσά που διαχειρίζονται µέλη του ∆.Σ. σε αντίθεση µε τις διατάξεις του 
άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 
ΑΘΗΝΑ 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
∆εληγιαννίδης Σταύρος 

 
 Όσον αφορά την δεύτερη εταιρία, την ΑΒΓ Α.Ε., υπάρχουν επίσης στο παράρτηµα, 
στη δεύτερη ενότητα του παραρτήµατος στη σελίδα 77. Οι ελεγκτικές διαδικασίες που 
ακολούθησε ο ελεγκτής σε µορφή ερωτηµατολογίων. Σε αυτή την εταιρία χρειάστηκε να 
ελέγξουµε τους λογαριασµούς: 

• 30: Πελάτες 
• 31: Γραµµάτια εισπρακτέα 
• 32: Παραγγελίες στο εξωτερικό 
• 33.90: Επιταγές εισπρακτέες 
• 33: Χρεώστες 
• 34: Χρεόγραφα 
• 35: Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 
• 38: Ταµείο 
• 38.03 – 06: Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 
• 36: Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 
• 44: Προβλέψεις 
• 55: Ασφαλιστικοί οργανισµοί 

 
 Στην συνέχεια, και δίνοντας βάρος στους ελέγχους που έχουν προηγηθεί, 
συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΒΓ Α.Ε. οι οποίες επίσης παραθέτονται στη 
δεύτερη ενότητα του παραρτήµατος. Με τον ίδιο τρόπο, όπως και έγινε και µε την ΧΨΖ Α.Ε., 
µετά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων συντάσσεται η έκθεση ελέγχου του 
ορκωτού ελεγκτή. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, για την ΑΒΓ Α.Ε., η έκθεση ελέγχου 
παραθέτεται στην συνέχεια. 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΑΒΓ Α.Ε " 

 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας "ΑΒΓ Α.Ε." που 
αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, τις Καταστάσεις 
αποτελεσµάτων, τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα.  
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από 
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την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.  
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς 
και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, 
ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.  
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Η Εταιρία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη, για τις 
ζηµίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την ρευστοποίηση απαιτήσεων που παρουσιάζουν 
σχετική καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 575.000,00 περίπου. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε 
την απαιτούµενη κατά τη γνώµη µας πρόβλεψη ύψους 400.000,00 ευρώ περίπου, τότε οι 
Προβλέψεις θα εµφανίζονταν αυξηµένες κατά ποσό ευρώ 400.000,00 περίπου, και η Καθαρή 
της θέση θα εµφανίζονταν µειωµένη κατά 400.000,00 ευρώ περίπου. 2) Η εταιρία βασιζόµενη 
στην υπ' αρ. 205/1988 απόφαση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως καθώς 
και στο άρθρο 31 παρ.1. του Ν.2238/94, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του 
συνόλου του προσωπικού της λόγου εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2009, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 
ευρώ 152.000,00 µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά 152.00,00 
ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 152.00,00κ αι τα 
αποτελέσµατα της χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 85.000,00. 3) ∆εν έχει σχηµατιστεί 
πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε τις ανέλεγκτες 
φορολογικάχρήσεις2007 έως και2010.  
Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην 
παράγραφο 'Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά 
την 31 ∆εκεµβρίου 2010, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την 
Ελληνική Νοµοθεσία.  
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 
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Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43ακαι 37 τουΚ.Ν.2190/1920. 

 
Θεσσαλονίκη, 2ΧΧΧ  

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
∆εληγιαννίδης Σταύρος 

 
 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΨΖ Α.Ε. 

 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

30.ΠΕΛΑΤΕΣ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

-Έλεγχος συµφωνίας υπολοίπου 
πελατών γενικής λογιστικής µε 
εµπορική διαχείριση. 

    

-Επισκόπηση λογαριασµών 
πελατών, διερεύνηση 
παλαιότητας υπολοίπων, 
επισήµανση των ακίνητων 
υπολοίπων. 

    

-Επιλογή δείγµατος για 
επαλήθευση υπολοίπων µε 
αλληλογραφία-Κατάρτιση 
σχετικού πίνακα (διερεύνηση 
των διαφορών). 

    

-Αποτίµηση απαιτήσεων σε 
Ξένο Νόµισµα. 

    

-Έλεγχος ιδιαίτερης εµφάνισης 
των επισφαλών πελατών. 

    

-Έλεγχος ιδιαίτερης εµφάνισης 
των πιστωτικών υπολοίπων 
στον ισολογισµό. 
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-Έλεγχος επάρκειας της 
πρόβλεψης για επισφαλείς 
απαιτήσεις. 

    

-Έλεγχος τήρησης των 
προβλεπόµενων από το Ε.Γ.Λ.Σ. 
λογαριασµών. 

    

-Έλεγχος ύπαρξης οριστικών 
αποφάσεων σύµφωνα µε την 
φορολογική νοµοθεσία για τις 
διαγραφές των επισφαλών 
πελατών. 

    

- Έλεγχος συµφωνίας των 
υπολοίπων έναρξης µε τα 
υπόλοιπα τέλους χρήσης βάσει 
των Φ.Ε της προηγούµενης 
χρήσης. 

    

- Συσχέτιση λογ/µών πελατών 
µε πωλήσεις. 

    

 

 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

          -Αποτίµηση χρεωστών σε Ξένο 
Νόµισµα. 

    

-Έλεγχος ιδιαίτερης εµφάνισης των 
επισφαλών χρεωστών. 

    

-Έλεγχος ιδιαίτερης εµφάνισης των 
πιστωτικών υπολοίπων στον 
ισολογισµό. 

    

-Έλεγχος επάρκειας της πρόβλεψης για 
επισφαλείς απαιτήσεις. 

    

-Έλεγχος τήρησης των προβλεπόµενων 
από το Ε.Γ.Λ.Σ. λογαριασµών. 

    

-Έλεγχος ύπαρξης οριστικών 
αποφάσεων σύµφωνα µε την 
φορολογική νοµοθεσία για τις 
διαγραφές των επισφαλών χρεωστών. 

    

- Έλεγχος ύπαρξης απαιτήσεων από 
µέλη του ∆.Σ. και µετόχους καθώς και 
από χορήγηση δανείων. 
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- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων 
έναρξης µε τα υπόλοιπα τέλους χρήσης 
βάσει των Φ.Ε της προηγούµενης 
χρήσης. 

    

 

 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 33.90 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

-Συµφωνία αναλυτικής κατάστασης 
των επιταγών µε υπόλοιπο γενικής 
λογιστικής. 

    

-∆ιενέργεια καταµέτρησης επιταγών 
εισπρακτέων στο χαρτοφυλάκιο της 
εταιρείας. 

    

-Έλεγχος ύπαρξης επιταγών που έχουν 
λήξει και δεν έχουν εισπραχθεί. 

    

-Έλεγχος είσπραξης ληγόντων 
επιταγών µετά το τέλος της χρήσης 
βάσει extrait τραπεζών ή Α/Κ 

    

-Συµφωνία υπολοίπου µε επιστολές 
τραπεζών. 

    

-Έλεγχος αν οι καθυστερηµένες και 
ανείσπρακτες επιταγές 
συµπεριλήφθηκαν στους επισφαλείς 
πελάτες. 

    

- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων 
έναρξης µε τα υπόλοιπα τέλους χρήσης 
βάσει των Φ.Ε της προηγούµενης 
χρήσης. 

    

-Έλεγχος ύπαρξης επιταγών 
µακροπρόθεσµης λήξης για ιδιαίτερη 
εµφάνιση στον ισολογισµό. 

    

 

 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
44.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
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- Έλεγχος ανάπτυξης των λογαριασµών 
της Γενικής Λογιστικής σύµφωνα µε το 
Ε.Γ.Λ.Σ. 

    

- Έλεγχος αν τα λογιστικά βιβλία για την 
ελεγχόµενη χρήση περιέχουν τα σωστά 
υπόλοιπα ενάρξεως. 

    

- Συµφωνία των υπολοίπων ενάρξεως µε 
τα φύλλα εργασίας της προηγούµενης 
χρήσης. 

    

- Έλεγχος τρόπου υπολογισµού 
πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού 
σύµφωνα µε τον Ν.2190/1920. 

    

- Έλεγχος τρόπου υπολογισµού 
πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις 
σύµφωνα µε τον Ν.2238/94. 

    

- Έλεγχος ορθής επιβάρυνσης των 
αποτελεσµάτων της χρήσεως µε τις 
σχηµατισθείσες προβλέψεις. 

    

- Έλεγχος και αιτιολογία τυχόν µειώσεων 
των ήδη σχηµατισµένων προβλέψεων. 

    

- Έλεγχος ορθής επιβάρυνσης των 
αποτελεσµάτων της χρήσεως µε 
πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 
που προέκυψαν στην προηγούµενη 
χρήση και ορθής λογιστικοποίησης των 
πιστωτικών συν/κών διαφορών που 
προέκυψαν στην χρήση κατά νόµισµα.  

    

 

 

 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 54. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

     -Έλεγχος συµφωνίας του Φ.Π.Α. βάσει 
περιοδικών δηλώσεων (και µε Οριστική 
δήλωση) µε λογιστικά βιβλία. 

    

- Έλεγχος κανονικής απόδοσης στην 
χρήση, όλων των παρακρατούµενων 
φόρων (ΦΜΥ, ελευθέρων 
επαγγελµατιών, λοιπών τρίτων, 
εργολάβων, κ.λ.π.) βάσει δηλώσεων. 
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-Έλεγχος ιδιαίτερης εµφάνισης των 
χρεωστικών υπολοίπων στον 
ισολογισµό. 

    

-Έλεγχος τήρησης των προβλεπόµενων 
από το Ε.Γ.Λ.Σ. λογαριασµών. 

    

- Συσχετισµός µε Φ.Ε. µισθοδοσίας για 
την πίστωση του λογ/µού του Φ.Μ.Υ. 

    

- Συσχετισµός µε Φ.Ε. αµοιβών τρίτων 
για την πίστωση των λογ/µών των 
παρακρατούµενων φόρων ( ελευθέρων 
επαγγελµατιών , λοιπών τρίτων, 
εργολάβων κ.λπ.) 

    

- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων 
έναρξης µε τα υπόλοιπα τέλους χρήσης 
βάσει των Φ.Ε της προηγούµενης 
χρήσης. 

    

- Έλεγχος ύπαρξης ληξιπρόθεσµων 
οφειλών φόρων στο τέλος της χρήσης.     

 

 

 

 

 

ΧΨΖ Α.Ε. 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: ΧΧΧΧΧ/ΧΧ/Χ/ΧΧ/ΧΧΧ 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2010 

 
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2009 

 
Αξία 

   
Αναπόσβεστη 

 
Αξία 

   
Αναπόσβεστη 

 
κτήσεως 

 
Αποσβέσεις 

 
αξία 

 
κτήσεως 

 
Αποσβέσεις 

 
αξία 

Β. ΕΞΟ∆Α 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ            
4.Λοιπά έξοδα 
εγκαταστάσεως 126.526,80 

 
8.037,51 

 
118.489,29 

 
362.408,21 

 
96.554,29 

 
265.853,92 

            
Γ. ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            
ΙΙ. Ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις            
3.Κτίρια και τεχνικά έργα 197.066,67 

 
124.415,64 

 
72.651,03 

 
158.366,67 

 
62.774,88 

 
95.591,79 

4.Μηχανήµατα-τεχνικές 
εγκαταστάσεις            
και λοιπός 
µηχανολογικός 
εξοπλισµός 

5.197.855,62 
 
4.383.021,03 

 
814.834,59 

 
4.971.705,62 

 
3.945.632,98 

 
1.026.072,64 
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5.Μεταφορικά µέσα 449.727,62 
 

152.930,84 
 

296.796,78 
 

225.204,62 
 

133.880,39 
 

91.324,23 
6.Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 

909.142,75 
 

573.635,04 
 

335.507,71 
 

686.029,99 
 

521.448,54 
 

164.581,45 

7.Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση             
και προκαταβολές 250.000,00 

 
- 

 
250.000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

Σύνολο ακινητοποιήσεων 
(ΓΙ) 

7.003.792,66 
 
5.234.002,55 

 
1.769.790,11 

 
6.041.306,90 

 
4.663.736,79 

 
1.377.570,11 

            

            
            
ΙΙΙ. Συµµετοχές και 
άλλες µακροπρόθεσµες            
χρηµατοοικονοµικές 
απαιτήσεις            
7.Λοιπές 
µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις     

65.000,00 
     

65.000,00 

Σύνολο πάγιου 
ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)     

1.834.790,11 
     

1.442.570,11 

            
            
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            
Ι. Αποθέµατα 

           
1.Εµπορεύµατα 

    
235.000,00 

     
125.000,00 

2.Προϊόντα έτοιµα και 
ηµιτελή -            
Υποπροϊόντα και 
Υπολείµµατα     

633.022,00 
     

619.000,00 

4.Πρώτες & βοηθητικές 
ύλες - Αναλώσιµα            
υλικά - Ανταλλ/κά & 
είδη συσκευασίας     

845.000,00 
     

558.000,00 

5.Προκαταβολές για 
αγορές αποθεµάτων     

112.000,00 
     

82.000,00 

     
1.825.022,00 

     
1.384.000,00 

ΙΙ. Απαιτήσεις 
           

1.Πελάτες 
  

4.775.000,00 
     

1.861.154,02 
  

Μείον: Προβλέψεις 
  

48.500,00 
 

4.726.500,00 
   

- 
 

1.861.154,02 

2.Γραµµάτια εισπρακτέα 
    

93.000,00 
     

92.389,00 
3α.Επιταγές εισπρακτέες 
(µεταχρονολογηµένες)            
- Χαρτοφυλακίου 

  
4.358.000,00 

     
4.975.000,00 

  
- Στις Τράπεζες σε 
εγγύηση   

2.641.500,00 
 

6.999.500,00 
   

1.920.000,00 
 

6.895.000,00 

3β.Επιταγές σε 
καθυστέρηση     

637.000,00 
     

635.000,00 

11.Χρεώστες διάφοροι 
    

269.000,00 
     

275.000,00 
12.Λογαριασµοί 
διαχειρίσεως            
προκαταβολών και 
πιστώσεων     

360.000,00 
     

3.435.000,00 
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13.085.000,00 

     
13.193.543,02 

IV. ∆ιαθέσιµα 
           

1.Ταµείο 
    

225.622,00 
     

27.000,00 
3.Καταθέσεις όψεως και 
προθεσµίας     

98.000,00 
     

425.000,00 

     
325.000,00 

     
452.000,00 

Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 
(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)     

15.235.022,00 
     

15.029.543,02 

            
            
            
            
            
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
(Β+Γ+∆+Ε) 

    
17.188.301,40 

     
16.737.967,05 

            
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΤΑΞΕΩΣ 
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 

           

1.Αλλότρια περιουσιακά 
στοιχεία     

450,00 
     

450,00 

4.Λοιποί λογαριασµοί 
τάξεως     

75.000,00 
     

75.000,00 

     
75.450,00 

     
75.450,00 

 
 
 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

   

 
Ποσά 

 
Ποσά 

 
κλειόµενης 

 
προηγούµενης 

 
χρήσεως 

2010  
χρήσεως 2009 

    
I.  Μετοχικό Κεφάλαιο 

   
(112.223 µετοχές των 29,35 Ευρώ εκάστη) 

   
1. Καταβληµένο 3.293.745,05 

 
3.293.745,05 

    
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπρο/γής - επιχορ/σεις επενδύσεων 

   
3.Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 1.300.000,00 

 
950.000,00 

    
IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 

   
1.Τακτικό αποθεµατικό  406.005,00 

 
324.000,00 

3. Ειδικά αποθεµατικά 795.000,00 
 

780.000,00 

5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών 
   

διατάξεων νόµων 6.130.505,00 
 

4.205.000,00 

 
7.331.510,00 

 
5.309.000,00 
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) 
11.925.255,0

5  
9.552.745,05 

    

    

    
    

    
    

    

    
    

    
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

   
1.Προµηθευτές 775.814,35 

 
1.475.000,00 

2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 1.620.490,00 
 

1.775.000,00 

3.Τράπεζες λογ. Βραχυπ/σµων υποχρεώσεων 2.005.000,00 
 

2.765.000,00 
4.Προκαταβολές πελατών 7.742,00 

 
40.000,00 

5.Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 500.000,00 
 

470.000,00 

6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 67.000,00 
 

62.100,00 
10.Μερίσµατα πληρωτέα - 

 
553.122,00 

11.Πιστωτές διάφοροι 287.000,00 
 

45.000,00 

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ) 5.263.046,35 
 

7.185.222,00 

    

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 17.188.301,40 

 
16.737.967,05 

    
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

   
1.∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 450,00 

 
450,00 

4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 75.000,00 
 

75.000,00 

 
75.450,00 

 
75.450,00 

    
    

ΧΨΖ Α.Ε.    
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 
 
 

 
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2010 

 
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2009 

Ι. Αποτελέσµατα 
εκµεταλλεύσεως            
Κύκλος Εργασιών 
(πωλήσεις)     

9.700.000 
    

10.000.200,0 
 

ΜΕΙΟΝ: Κόστος 
πωληθέντων     

5.722.500 
    

6.250.000,00 
 

Μικτά αποτελέσµατα 
(κέρδη) εκµεταλλεύσεως     

3.977.500 
    

3.750.200,00 
 

ΠΛΕΟΝ: 1.Άλλα έσοδα 
εκµεταλλεύσεως     

75.000,00 
    

125.000,00 
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Σύνολο 
    

4.052.500 
    

3.875.200,00 
 

ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα 
διοικητικής λειτουργίας   

1.960.000,0 
    

1.855.000,0 
   

2. Έξοδα λειτουργίας 
ερευνών - αναπτύξεως   

65.000,00 
    

65.000,00 
   

3.Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως   

1.588.600,0 
 

3.613.600 
  

1.365.000,0 
 

3.285.000,00 
 

Μερικά αποτελέσµατα 
(κέρδη) εκµεταλλεύσεως     

438.900,00 
    

590.200,00 
 

ΠΛΕΟΝ: 
           

4.Πιστωτικοί τόκοι & 
συναφή έσοδα    

12.500,00 
    

75.000,00 
   

Μείον: 
           

3.Χρεωστικοί τόκοι & 
συναφή έξοδα   

250.000,00 
 

-
237.500,00   

325.000,00 
 

-250.000,00 
 

Ολικά αποτελέσµατα 
(κέρδη) εκµεταλλεύσεως     

201.400,00 
    

340.200,00 
 

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα 
αποτελέσµατα            
1.Έκτακτα & ανόργανα 
έσοδα   

56.660,00 
    

67.000,00 
   

2.Έκτακτα κέρδη 
  

2.214.000,0 
    

3.366.000,0 
   

   
2.270.660,0 

    
3.433.000,0 

   
ΜΕΙΟΝ: 

           
1.Έκτακτα & ανόργανα 
έξοδα 

42.000,0 
     

631.000,0 
    

3.Έξοδα προηγούµενων 
χρήσεων 

- 
     

- 
    

4.Προβλέψεις για 
έκτακτους κινδύνους 

45.000,0 
 

87.000,00 
 

2.183.660 
 

51.297,39 682.297,39 
 

2.750.702,61 
 

Οργανικά & έκτακτα 
αποτελέσµατα (κέρδη)     

2.385.060 
    

3.090.902,61 
 

ΜΕΙΟΝ: 
           

Σύνολο αποσβέσεων 
πάγιων στοιχείων   

539.780,62 
    

831.821,95 
   

ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές 
ενσωµατωµένες            
στο λειτουργικό κόστος 

  
539.780,62 

 
- 

  
831.821,95 

 
- 

 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ 
φόρων 

    
2.385.060 

    
3.090.902,61 

 

 
 

 
2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΒΓ Α.Ε. 
 
 

   

  

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
30. ΠΕΛΑΤΕΣ    
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

-Έλεγχος συµφωνίας υπολοίπου 
πελατών γενικής λογιστικής µε 
εµπορική διαχείριση. 

   

 

-Επισκόπηση λογαριασµών 
πελατών, διερεύνηση παλαιότητας 
υπολοίπων, επισήµανση των 
ακίνητων υπολοίπων. 

    

-Επιλογή δείγµατος για επαλήθευση 
υπολοίπων µε αλληλογραφία-
Κατάρτιση σχετικού πίνακα 
(διερεύνηση των διαφορών). 

    

-Αποτίµηση απαιτήσεων σε Ξένο 
Νόµισµα. 

    

-Έλεγχος ιδιαίτερης εµφάνισης των 
επισφαλών πελατών. 

    

-Έλεγχος ιδιαίτερης εµφάνισης των 
πιστωτικών υπολοίπων στον 
ισολογισµό. 

    

-Έλεγχος επάρκειας της πρόβλεψης 
για επισφαλείς απαιτήσεις. 

    

-Έλεγχος τήρησης των 
προβλεπόµενων από το Ε.Γ.Λ.Σ. 
λογαριασµών. 

    

-Έλεγχος ύπαρξης οριστικών 
αποφάσεων σύµφωνα µε την 
φορολογική νοµοθεσία για τις 
διαγραφές των επισφαλών πελατών. 

    

- Έλεγχος συµφωνίας των 
υπολοίπων έναρξης µε τα υπόλοιπα 
τέλους χρήσης βάσει των Φ.Ε της 
προηγούµενης χρήσης. 

    

- Συσχέτιση λογ/µών πελατών µε 
πωλήσεις. 
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
31. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

-Συµφωνία αναλυτικής κατάστασης των 
γραµµατίων µε υπόλοιπο γενικής 
λογιστικής. 

    

-∆ιενέργεια καταµέτρησης γραµµατίων 
στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και 
συµφωνία µε το υπόλοιπο της Γενικής 
Λογιστικής. 

    

-Έλεγχος ύπαρξης γραµµατίων που 
έχουν λήξει και δεν έχουν εισπραχθεί. 
Άθροιση του ποσού αυτών. 

    

-Έλεγχος είσπραξης ληγόντων 
γραµµατίων µετά το τέλος της χρήσης 
βάσει extrait τραπεζών ή Α/Κ. 

    

-Συµφωνία υπολοίπου µε επιστολές 
τραπεζών. 

    

-'Έλεγχος αν τα καθυστερηµένα και 
ανείσπρακτα γραµµάτια 
συµπεριλήφθηκαν στους επισφαλείς 
πελάτες. 

    

- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων 
έναρξης µε τα υπόλοιπα τέλους χρήσης 
βάσει των Φ.Ε της προηγούµενης 
χρήσης. 

    

-Έλεγχος ύπαρξης γραµµατίων 
µακροπρόθεσµης λήξης για ιδιαίτερη 
εµφάνιση στον ισολογισµό. 

    

- Έλεγχος διαχωρισµού των χρεωστικών 
υπολοίπων για ιδιαίτερη εµφάνιση στον 
ισολογισµό. 

    

- Έλεγχος ορθού λογιστικού χειρισµού 
των ενεχυριασµένων, µεταβιβασθέντων 
και προεξοφληµένων γραµµατίων. 
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

-Επισκόπηση λογαριασµών πελατών, 
διερεύνηση παλαιότητας υπολοίπων, 
επισήµανση των ακίνητων υπολοίπων. 

    

-Έλεγχος ιδιαίτερης εµφάνισης στον 
ισολογισµό 

    

- Έλεγχος ορθής λογιστικοποίησης των 
παραστατικών .     

- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων 
έναρξης µε τα υπόλοιπα τέλους χρήσης 
βάσει των Φ.Ε της προηγούµενης 
χρήσης. 

    

 
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
33.90 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

-Συµφωνία αναλυτικής κατάστασης των 
επιταγών µε υπόλοιπο γενικής 
λογιστικής. 

    

-∆ιενέργεια καταµέτρησης επιταγών 
εισπρακτέων στο χαρτοφυλάκιο της 
εταιρείας. 

    

-Έλεγχος ύπαρξης επιταγών που έχουν 
λήξει και δεν έχουν εισπραχθεί. 

    

-Έλεγχος είσπραξης ληγόντων επιταγών 
µετά το τέλος της χρήσης βάσει extrait 
τραπεζών ή Α/Κ 

    

-Συµφωνία υπολοίπου µε επιστολές 
τραπεζών. 

    

-Έλεγχος αν οι καθυστερηµένες και 
ανείσπρακτες επιταγές 
συµπεριλήφθηκαν στους επισφαλείς 
πελάτες. 

    



81 
 

- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων 
έναρξης µε τα υπόλοιπα τέλους χρήσης 
βάσει των Φ.Ε της προηγούµενης 
χρήσης. 

    

-Έλεγχος ύπαρξης επιταγών 
µακροπρόθεσµης λήξης για ιδιαίτερη 
εµφάνιση στον ισολογισµό. 

    

 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

-Επισκόπηση λογαριασµών πελατών, 
διερεύνηση παλαιότητας υπολοίπων, 
επισήµανση των ακίνητων υπολοίπων 

    

-Επιλογή δείγµατος για επαλήθευση 
υπολοίπων µε αλληλογραφία-
Κατάρτιση σχετικού πίνακα 

    

-Αποτίµηση χρεωστών σε Ξένο 
Νόµισµα. 

    

-Έλεγχος ιδιαίτερης εµφάνισης των 
επισφαλών χρεωστών. 

    

-Έλεγχος ιδιαίτερης εµφάνισης των 
πιστωτικών υπολοίπων στον 
ισολογισµό. 

    

-Έλεγχος επάρκειας της πρόβλεψης για 
επισφαλείς απαιτήσεις. 

    

-Έλεγχος τήρησης των προβλεπόµενων 
από το Ε.Γ.Λ.Σ. λογαριασµών. 

    

-Έλεγχος ύπαρξης οριστικών 
αποφάσεων σύµφωνα µε την 
φορολογική νοµοθεσία για τις 
διαγραφές των επισφαλών χρεωστών. 

    

- Έλεγχος ύπαρξης απαιτήσεων από 
µέλη του ∆.Σ. και µετόχους καθώς και 
από χορήγηση δανείων. 

    

- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων 
έναρξης µε τα υπόλοιπα τέλους χρήσης 
βάσει των Φ.Ε της προηγούµενης 
χρήσης. 

    

 



82 
 

 
 
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
34. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

- Έλεγχος ανάπτυξης των λογαριασµών 
της Γενικής Λογιστικής σύµφωνα µε το 
Ε.Γ.Λ.Σ. 

    

- Κατάρτιση πίνακα κατά κατηγορία και 
είδος χρεογράφων. ( Αξία προηγ. χρήσης- 
αγορές- πωλήσεις - υπόλοιπο κατά 
ποσότητα και αξία.) 

    

- Έλεγχος των αγορών και πωλήσεων 
βάσει δικαιολογητικών και συµφωνία του 
αποτελέσµατος από την πώληση των 
συµµετοχών.(Αν ο αριθµός των 
αυξοµειώσεων είναι µεγάλος περιορισµός 
σε ένα επαρκές δείγµα.) 

    

- Έλεγχος τήρησης των διαδικασιών 
αγοράς και πώλησης, βάσει των 
αποφάσεων του ∆.Σ. ή άλλου 
εξουσιοδοτηµένου οργάνου. 

    

- έλεγχος αποτίµησης χρεογράφων κατά 
το τέλος της χρήσης σύµφωνα µε το Ν. 
2190/1920 και τις σχετικές φορολογικές 
διατάξεις. Σύννοµη εµφάνιση της 
πρόβλεψης υποτίµησης στον ισολογισµό. 

    

- Έλεγχος µη τροποποίησης της µεθόδου 
αποτίµησης σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση. 

    

- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων στο 
τέλος της χρήσης µε επιστολές τραπεζών 
ή Α.Χ.Ε. 

    

- Έλεγχος ύπαρξης νοµικών βαρών 
(ενέχυρα κ.λ.π. ) και προσδιορισµός του 
ποσού αυτών. 

    

- Έλεγχος µη ύπαρξης των προϋποθέσεων 
χαρακτηρισµού των µετοχών και 
µεριδίων ως συµµετοχές, βάσει του Ν. 
2190/1920. 
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- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων 
έναρξης µε τα υπόλοιπα τέλους χρήσης 
βάσει των Φ.Ε της προηγούµενης χρήσης. 

    

 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
35. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων 
έναρξης µε τα υπόλοιπα τέλους χρήσης 
βάσει των Φ.Ε της προηγούµενης 
χρήσης. 

    

-Έλεγχος ιδιαίτερης εµφάνισης στον 
ισολογισµό 

    

- Έλεγχος ύπαρξης απαιτήσεων από 
µέλη του ∆.Σ. και µετόχους καθώς και 
από χορήγηση δανείων. 

    

- Επισκόπηση λογαριασµών, έλεγχος 
παράξενων εγγραφών, συναλλαγών 
εκτός του σκοπού της εταιρίας. 

    

 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
38.00. ΤΑΜΕΙΟ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων 
έναρξης µε τα υπόλοιπα τέλους χρήσης 
βάσει των Φ.Ε της προηγούµενης χρήσης. 

    

- Καταµέτρηση των µετρητών που έχει 
στο χρηµατοκιβώτιο της η εταιρία, και 
συµφωνία του υπολοίπου της 
καταµέτρησης µε αυτό του αναλυτικού 
καθολικού. 

    

- Επιλογή δείγµατος ( χρονική περίοδος 
αναλόγως όγκου συναλλαγών και της 
επάρκειας ή µη του εσωτερικού ελέγχου.) 
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- Έλεγχος ταµιακών εγγραφών δείγµατος 
(εισπράξεις - πληρωµές, αιτιολογία, ποσό, 
χρεωπιστούµενος λογαριασµός, έγκριση, 
υπογραφές, αριθµητική σειρά 
παραστατικών, νόµιµα και πλήρη 
δικαιολογητικά, ακύρωση 
δικαιολογητικών. 

    

 
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
38.03-06. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων 
έναρξης µε τα υπόλοιπα τέλους χρήσης 
βάσει των Φ.Ε της προηγούµενης 
χρήσης. 

    

- Κατάρτιση αναλυτικού πίνακα ανά 
τηρούµενο λογαριασµό και συµφωνία 
υπολοίπων Γενικής Λογιστικής µε 
υπόλοιπα τράπεζας. (Extrait & επιστολή) 

    

- Έλεγχος ορθής λογιστικοποίησης των 
πιστωτικών τόκων και του 
παρακρατούµενου φόρου από τον 
ανωτέρω πίνακα. ( προσοχή στους 
λογ/µούς που άνοιξαν και έκλεισαν µέσα 
στην χρήση ). 

    

- Έλεγχος αποτίµησης, στο τέλος της 
χρήσεως, των καταθέσεων σε ξένο 
νόµισµα . 

    

-Έλεγχος λογιστικοποίησης όλων των 
τόκων εισπρακτέων στο τέλος της 
χρήσης. 

    

-Έλεγχος τήρησης των προβλεπόµενων 
από το Ε.Γ.Λ.Σ. λογαριασµών. 

    

 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
36. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

-Έλεγχος της φύσης των εξόδων που 
συµπεριλήφθηκαν στους 
λογαριασµούς. 

    

-∆ιερεύνηση της ορθότητας της 
ένταξης των εξόδων αυτών στα έξοδα 
επόµενων χρήσεων. 

    

-∆ιερεύνηση της ορθότητας της 
ένταξης των εσόδων αυτών στα έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα. 

    

- Έλεγχος των εκπτώσεων επί αγορών 
χρήσεως υπό διακανονισµό, 
παράλληλα µε τα Φ.Ε αγορών. 

    

- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων 
έναρξης µε τα υπόλοιπα τέλους 
χρήσης βάσει των Φ.Ε της 
προηγούµενης χρήσης. 

    

- Έλεγχος λογιστικής τακτοποίησης, 
στην παρούσα χρήση, των υπολοίπων 
της προηγούµενης χρήσης. 

    

-Έλεγχος τήρησης των 
προβλεπόµενων από το Ε.Γ.Λ.Σ. 
λογαριασµών. 

    

 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
44.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

               - Έλεγχος τρόπου υπολογισµού 
πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού 
σύµφωνα µε τον Ν.2190/1920. 

    

- Έλεγχος τρόπου υπολογισµού 
πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις 
σύµφωνα µε τον Ν.2238/94. 

    

- Έλεγχος ορθής επιβάρυνσης των 
αποτελεσµάτων της χρήσεως µε τις 
σχηµατισθείσες προβλέψεις. 

    

- Έλεγχος και αιτιολογία τυχόν µειώσεων 
των ήδη σχηµατισµένων προβλέψεων. 
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- Έλεγχος ορθής επιβάρυνσης των 
αποτελεσµάτων της χρήσεως µε 
πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 
που προέκυψαν στην προηγούµενη χρήση 
και ορθής λογιστικοποίησης των 
πιστωτικών συν/κών διαφορών που 
προέκυψαν στην χρήση κατά νόµισµα.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
55. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ     

     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

     - Έλεγχος κανονικής απόδοσης στην 
χρήση, όλων των ασφαλιστικών 
εισφορών βάσει δικαιολογητικών. 

    

-Έλεγχος ιδιαίτερης εµφάνισης των 
χρεωστικών υπολοίπων στον 
ισολογισµό. 

    

-Έλεγχος τήρησης των προβλεπόµενων 
από το Ε.Γ.Λ.Σ. λογαριασµών. 

    

- Συσχετισµός µε Φ.Ε. µισθοδοσίας για 
την πίστωση των λογ/µών εισφορών. 

    

- Έλεγχος συµφωνίας των υπολοίπων 
έναρξης µε τα υπόλοιπα τέλους χρήσης 
βάσει των Φ.Ε της προηγούµενης 
χρήσης. 

    

- Έλεγχος ύπαρξης ληξιπρόθεσµων 
οφειλών εισφορών στο τέλος της 
χρήσης. 

    

 
 
 

ΑΒΓ Α.Ε. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: ΧΧΧΧΧ/ΧΧ/Χ/Χ 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
(ποσά σε Ευρώ) 

  Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2010  Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2009 

  Αξία    Αναπόσβεστη  Αξία    Αναπόσβεστη 

  κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία  Κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία 

Β.ΕΞΟ∆Α 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ             
1.Έξοδα ιδρύσεως & 
πρώτης 
εγκαταστάσεως 

 
26.828,74 

 
23.241,34 

 
3.587,40 

 
26.831,57 

 
20.818,42 

 
6.013,15 

4.Λοιπά έξοδα 
εγκαταστάσεως  

580.550,70 
 

533.954,00 
 

46.596,70 
 

500.550,70 
 

416.669,77 
 

83.880,93 

  
607.379,44 

 
557.195,34 

 
50.184,10 

 
527.382,27 

 
437.488,19 

 
89.894,08 

             
Γ. ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             
Ι. Ασώµατες 
ακινητοποιήσεις             
2.Παραχωρήσεις και 
δικαιώµατα             
βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας  

123.308,01 
 

112.405,40 
 

10.902,61 
 

121.075,00 
 

118.078,75 
 

2.996,25 

5.Λοιπές ασώµατες 
ακινητοποιήσεις  

125.361,57 
 

111.898,88 
 

13.462,69 
 

124.144,57 
 

101.759,99 
 

22.384,58 

  
248.669,58 

 
224.304,28 

 
24.365,30 

 
245.219,57 

 
219.838,74 

 
25.380,83 

             

             

             
ΙΙ. Ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις             

1.Γήπεδα - Οικόπεδα 
 

2.410.816,59 
 

-  
 

2.410.816,59 
 

2.410.816,59 
 -  

2.410.816,59 

3.Κτίρια και τεχνικά 
έργα  

8.496.025,45 
 

3.928.740,89 
 

4.567.284,56 
 

8.213.919,48 
 
3.175.078,92 

 
5.038.840,56 

4.Μηχανήµατα-
τεχνικές 
εγκαταστάσεις 

            

και λοιπός 
µηχανολογικός 
εξοπλισµός 

 
10.443.788,89 

 
6.583.991,11 

 
3.859.797,78 

 
10.263.479,19 

 
5.669.365,67 

 
4.594.113,52 

5.Μεταφορικά µέσα 
 

277.262,98 
 

270.955,10 
 

6.307,88 
 

417.903,94 
 

338.484,55 
 

79.419,39 

6.Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός  

566.903,37 
 

458.396,87 
 

108.506,50 
 

678.225,60 
 

485.641,92 
 

192.583,68 

7.Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση             

και προκαταβολές 
 

408.816,11 
 

-  
 

408.816,11 
 

283.851,66 
 -  

283.851,66 

  
22.603.613,39 

 
11.242.083,97 

 
11.361.529,42 

 
22.268.196,46 

 
9.668.571,06 

 
12.599.625,40 

Σύνολο 
ακινητοποιήσεων 
(ΓΙ+ΓΙΙ) 

 
22.852.282,97 

 
11.466.388,25 

 
11.385.894,72 

 
22.513.416,03 

 
9.888.409,80 

 
12.625.006,23 
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ΙΙΙ. Συµµετοχές και 
άλλες 
µακροπρόθεσµες 

            

χρηµατοοικονοµικές 
απαιτήσεις             
1.Συµµετοχές σε 
συνδεµένες 
επιχειρήσεις 

     
-  

     
250.000,00 

7.Λοιπές 
µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις 

     
35.000,00 

     
40.853,86 

      
35.000,00 

     
290.853,86 

Σύνολο πάγιου 
ενεργητικού 
(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 

     
11.420.894,72 

     
12.915.860,09 

             
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

Ι. Αποθέµατα             
1.Εµπορεύµατα 

     
1.156.257,77 

     
1.400.000,00 

2.Προϊόντα έτοιµα και 
ηµιτελή -              
Υποπροϊόντα και 
Υπολείµµατα      

2.500.000,00 
     

2.420.000,00 

3. Παραγωγή σε 
εξέλιξη      

35.320,22 
     

33.225,00 

4.Πρώτες & 
βοηθητικές ύλες - 
Αναλώσιµα 

            

υλικά - Ανταλλακτικά 
& είδη συσκευασίας      

1.086.931,47 
     

1.325.000,00 

5.Προκαταβολές για 
αγορές αποθεµάτων      

251.835,82 
     

- 

      
5.030.345,28 

     
5.178.225,00 

             
ΙΙ. Απαιτήσεις              
1.Πελάτες 

     
3.820.000,00 

     
2.458.932,09 

2.Γραµµάτια 
εισπρακτέα 
(χαρτοφυλακίου) 

     
1.214.875,78 

     
3.000,00 

3α.Επιταγές 
εισπρακτέες 
χαρτοφυλακίου 

   
2.650.919,19 

     
1.562.009,04 

  

Επιταγές εισπρακτέες 
στις Τράπεζες για 
εγγύηση 

   
2.272.297,48 

 
4.923.216,67 

   
2.618.578,23 

 
4.180.587,27 

5. Βραχ/σµες 
απαιτήσεις κατά συνδ. 
επιχ/σεων 

           
265.400,00 

7. Απαιτήσεις κατά 
οργάνων διοικήσεως      

- 
     

255.000,00 

10. Επισφαλείς - 
επίδικοι πελάτες &      

90.529,20 
     

88.029,20 
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χρεώστες 

11.Χρεώστες διάφοροι 
     

909.991,73 
     

1.885.704,63 

12.Λογ/µος διαχ/σεως 
προκ/λων και 
πιστώσεων 

     
80.727,34 

     
759.000,00 

      
11.039.340,72 

     
9.895.653,19 

             

             

             
IV. ∆ιαθέσιµα             
1.Ταµείο 

     
31.452,45 

     
21.400,00 

3.Καταθέσεις όψεως 
και προθεσµίας      

804.383,68 
     

2.018.000,00 

      
835.836,13 

     
2.039.400,00 

Σύνολο 
κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 
(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 

     
16.905.522,13 

     
17.113.278,19 

             
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

            

1.Έξοδα επόµενων 
χρήσεων      

7.796,70 
     

9.014,10 

2.Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα      

539.030,79 
     

575.600,74 

3.Λοιποί µεταβατικοί 
λογαριασµοί 
ενεργητικού 

     
18.432,62 

     
18.674,74 

      
565.260,11 

     
603.289,58 

             

             
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
(Β+Γ+∆+Ε) 

     28.941.861,06      30.722.321,94 

             
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΤΑΞΕΩΣ 
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 

            

1.Αλλότρια 
περιουσιακά στοιχεία      

2,00 
     

2,00 

2.Χρεωστικοί 
λογαριασµοί 
εγγυήσεων 

            

και εµπράγµατων 
ασφαλειών      

800.000,00 
     

800.000,00 

      
800.002,00 

     
800.002,00 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

  Ποσά  Ποσά 

  κλειόµενης  προηγούµενης 

  χρήσεως 2010  χρήσεως 2009 

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο       
(3.265.253,00 µετοχές των 1,34 € εκάστη) 

      
1.Καταβληµένο 

 
4.357.000,00 

 
3.250.000,00 

  

       
ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  

8.333,00 
 

8.330,00 
  

       
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής -Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων       

2.∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας 
      

λοιπών περιουσιακών στοιχείων 
 

-  
 

1.125.663,00 
  

3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 
      

ενεργητικού 
 

1.390.000,00 
 

1.282.556,00 
  

  
1.390.000,00 

 
2.408.219,00 

  

       
ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια       
1.Τακτικό αποθεµατικό 

 
320.000,00 

 
320.000,00 

  
5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών 

      
διατάξεων νόµων 

 
3.395.000,00 

 
3.393.225,00 

  

  
3.715.000,00 

 
3.713.225,00 

  

       
V. Αποτελέσµατα εις νέο       
Υπόλοιπο ζηµιών/κερδών χρήσεως εις νέο 

 
-102.180,94 

 
7.172,43 

  

       
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) 

 
9.368.152,06 

 
9.386.946,43 

  
 
 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
1. Οµολογιακά δάνεια 

 
14.500.000,00 

 
15.200.000,00 

     
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
1.Προµηθευτές 

 
529.800,00 

 
1.694.856,73 

2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 
 

540.000,00 
 

1.465.000,00 

3.Τράπεζες λογαριασµοί  
    

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 
 

2.350.000,00 
 

1.045.000,00 

4.Προκαταβολές πελατών 
 

62.000,00 
 

94.963,78 

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
 

451.000,00 
 

235.000,00 



91 
 

6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί 
 

106.588,00 
 

121.000,00 

7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
    

πληρωτέες στην επόµενη χρήση 
 

713.985,00 
 

971.000,00 

10.Μερίσµατα πληρωτέα 
 

- 
 

12.555,00 

11.Πιστωτές διάφοροι 
 

320.336,00 
 

496.000,00 

  
5.073.709,00 

 
6.135.375,51 

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 
 

19.573.709,00 
 

21.335.375,51 

 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)  28.941.861,06  30.722.321,94 

     
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ     
1.∆ιακαιούχοι αλλότριων περιουσ. Στοιχείων 

 
2,00 

 
2,00 

2.Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων 
    

και εµπράγµατων ασφαλειών 
 

800.000,00 
 

800.000,00 

  
800.002,00 

 
800.002,00 

      

 
 
 

ΑΒΓ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 
 
 
 

  Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2010  Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2009 

Ι. Αποτελέσµατα 
εκµεταλλεύσεως             

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 
     

15.710.000,00 
     

16.400.000,00 

ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 
     

11.478.666,00 
     

12.005.550,00 

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) 
εκµεταλλεύσεως      

4.231.334,00 
     

4.394.450,00 

ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα 
εκµεταλλεύσεως      

221.455,00 
     

229.114,00 

Σύνολο 
     

4.452.789,00 
     

4.623.564,00 

ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας    

1.008.000,00 
     

895.000,00 
  

3.́ Εξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως    

2.686.000,00 
 

3.694.000,00 
   

2.458.999,00 
 

3.353.999,00 

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) 
εκµεταλλεύσεως      

758.789,00 
     

1.269.565,00 

ΠΛΕΟΝ:  
            

4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή 
έσοδα    

63.000,00 
     

14.566,00 
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ΜΕΙΟΝ:  
            

3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή 
έξοδα    

974.000,00 
 

-911.000,00 
   

1.112.000,00 
 
-1.097.434,00 

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) 
εκµεταλλεύσεως      

-152.211,00 
     

172.131,00 

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα 
αποτελέσµατα             
1.Έκτακτα και ανόργανα 
έσοδα    

180.000,00 
     

55.000,00 
  

2.Έκτακτα κέρδη 
   

177.000,00 
     

- 
  

    
357.000,00 

     
55.000,00 

  
ΜΕΙΟΝ : 

            
1.Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα  

22.000,00 
     

22.000,00 
    

2. Έκτακτες ζηµίες  
 
18.000,00 

     
36.000,00 

    
3.Έξοδα προηγούµενων 
χρήσεων  

3.000,00 
     

625 
    

4. Προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους  

- 
 

42.000,00 
 

315.000,00 
 

- 
 

57.000,00 
 

-2.000,00 

Οργανικά & έκτακτα 
αποτελέσµατα (κέρδη)      

162.789,00 
     

170.131,00 

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων 
πάγιων στοιχείων    

1.699.060,88 
     

1.726.603,57 
  

ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές 
ενσωµατωµένες             

στο λειτουργικό κόστος 
   

1.699.060,88 
 -    

1.726.603,57 
 - 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) 
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 

     162.789,00      170.131,00 

 
 
 

3. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

 
 

A. Παράδειγµα 1: Έκθεση του ελεγκτή επί οικονοµικών καταστάσεων που 
καταρτίστηκαν σύµφωνα µε πλαίσιο εύλογης παρουσίασης, σχεδιασµένο να 
ανταποκρίνεται στις κοινές ανάγκες χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης ενός ευρέως 
φάσµατος χρηστών (για παράδειγµα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς). 

 
 
Οι περιστάσεις περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
 

• Έλεγχο µιας πλήρους σειράς οικονοµικών καταστάσεων. 
• Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται για γενικό σκοπό, από τη διοίκηση της 

οντότητας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
• Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης 

για τις οικονοµικές καταστάσεις. 
• Εκτός από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, ο ελεγκτής έχει και άλλες 
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ευθύνες αναφοράς που απαιτούνται από την τοπική νοµοθεσία. 
 
ΕΚΘΕΣΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
 
[Κατάλληλος αποδέκτης] 
 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ, οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης ή τον ισολογισµό της 31ης 
∆εκεµβρίου 20ΧΧ, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος ή αποτελεσµάτων και συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών του έτους που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες 
σφάλµα, οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
 
Ευθύνη του ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε   τα   ∆ιεθνή   Πρότυπα   
Ελέγχου. Τα   πρότυπα   αυτά   απαιτούν   να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, 
καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 
λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδες σφάλµα. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 
ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των οικονοµικών 
καταστάσεων, είτε οφειλοµένου σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας, µε σκοπό 
το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό 
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των λογιστικών εκτιµήσεων που 
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΒΓ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 20ΧΧ, 
και τη  χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις  ταµειακές ροές της για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
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[Η µορφή και το περιεχόµενο αυτού του τµήµατος της έκθεσης ελεγκτή θα ποικίλλουν ανάλογα 
µε τη φύση των άλλων αρµοδιοτήτων αναφοράς του ελεγκτή]. 
 
[Υπογραφή του ελεγκτή] 
 
[Ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή]  
 
[∆ιεύθυνση του ελεγκτή] 
 
 

B. Παράδειγµα 2: Έκθεση του ελεγκτή επί οικονοµικών καταστάσεων που 
καταρτίστηκαν σύµφωνα µε πλαίσιο συµµόρφωσης, σχεδιασµένο να ανταποκρίνεται 
στις κοινές ανάγκες χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης ενός ευρέως φάσµατος 
χρηστών. 

 
Οι περιστάσεις περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
 

• Έλεγχο µιας πλήρους σειράς οικονοµικών καταστάσεων που απαιτούνται από νόµο ή 
κανονισµό. 

• Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται για γενικό σκοπό, από τη διοίκηση της 
οντότητας, σύµφωνα µε το Πλαίσιο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Νόµος ΧΨΩ) 
της ∆ικαιοδοσίας Χ (δηλαδή, πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, που 
περιλαµβάνει νόµο ή κανονισµό, σχεδιασµένο να καλύπτει τις κοινές ανάγκες 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης ενός ευρέως φάσµατος χρηστών, αλλά το οποίο 
δεν αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης). 

• Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνη της διοίκησης 
για τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
ΕΚΘΕΣΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
 
[Κατάλληλος αποδέκτης] 
 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ, οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης ή τον ισολογισµό)της 31 ης 
∆εκεµβρίου 20ΧΧ, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος ή αποτελεσµάτων και συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών του έτους που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε το Νόµο ΧΨΩ της ∆ικαιοδοσίας Χ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 
 
Ευθύνη του ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
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Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς 
και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης 
διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες 
σφάλµα. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των οικονοµικών καταστάσεων, οφειλοµένου 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση των οικονοµικών 
καταστάσεων της οντότητας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων 
για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας 
των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των 
λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ για τη χρήση που έληξε 
την 31 η ∆εκεµβρίου 20ΧΙ, είναι καταρτισµένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το 
Νόµο ΧΨΩ της ∆ικαιοδοσίας Χ. 
 
[Υπογραφή του ελεγκτή] 
 
[Ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή] 
[∆ιεύθυνση του ελεγκτή] 
 
 

4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 
I. Οδηγίες χρηµατοοικονοµικού ελέγχου 

i. Υπάρχει κατάλογος ενεργού λογιστικού ελέγχου; Αν ναι παραθέστε τον στο 
παρόν ερωτηµατολόγιο. 

ii. Αν όχι, µπορεί να διασφαλιστεί ο έλεγχος; Μπορούν οι έλεγχοι να 
εντοπιστούν; 

iii. Αν όχι, µπορούν να εντοπιστούν τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη ελέγχου; 
iv. Κάθε αναγνωρισµένος έλεγχος έχει έναν αρµόδιο; 
v. Λειτουργούν οι µέθοδοι ελέγχου που καθιερώνονται βάσει της 

διαφοροποίησης στη δραστηριότητα που ελέγχεται; 
vi.  Αν ναι, είναι βιώσιµες και δραστικές; Σε ποιο βαθµό; 

vii. Έχουν τεκµηριωθεί οι υφιστάµενες µέθοδοι ελέγχου στις διαδικασίες; Με ποιο 
τρόπο; 

viii. Αν όχι, υπάρχει κάποιος ικανοποιητικός λόγος για τον οποίο δεν έγινε αυτό; 
ix. Υπόκεινται οι έλεγχοι σε ανάλυση αξίας; 
x. Η ευθύνη για τυπική, περιοδική αναθεώρηση των µεθόδων ελέγχου έχει 

ανατεθεί σε οποιονδήποτε; 
xi. Κατά την επισκόπηση των σηµαντικών χρηµατικών κατανοµών της εταιρείας, 

υπάρχουν έλεγχοι που προστατεύουν από µία κακή χρήση των κονδυλίων της 



96 
 

εταιρείας; 
 

II. Οδηγίες ελέγχου προσωπικού 
i. Η ευθύνη για το βασικό σχηµατισµό του προγράµµατος προσωπικού 

αναγνωρίζεται σαν λειτουργία του Management της εταιρείας; 
ii. Είναι αυτή η ευθύνη πλήρως αναγνωρισµένη και προσδιορισµένη; 

iii. Οι ευθύνες και οι εξουσίες µέσα στο τµήµα προσωπικού έχουν προσδιοριστεί 
και περιγραφεί πλήρως και εγγράφως; 

iv. Είναι το τµήµα προσωπικού ικανοποιητικά επανδρωµένο για να ανταπεξέλθει 
τις υποχρεώσεις που του έχουν ανατεθεί; 

v. Οι σχέσεις του τµήµατος µε τα άλλα τµήµατα της οργανωτικής δοµής είναι 
ξεκάθαρες σε όλους; 

vi. Υπάρχει γραπτό πλάνο ανθρώπινου δυναµικού, το οποίο να προβλέπει πιθανή 
αντικατάσταση αλλά και πρόσληψη εργαζοµένων ανάλογα µε την εκάστοτε 
περίπτωση; 

vii. Υπάρχει ένα πρόγραµµα για τον εντοπισµό των δυνατοτήτων εξέλιξης και 
ανάπτυξης αντικαταστατών; 

viii. Υπάρχει ικανοποιητικός αριθµός νέων στελεχών που να πληρούν τα προσόντα 
ώστε να αντικαταστήσουν ανώτατα διοικητικά στελέχη; 

ix. Έχει η εταιρεία ένα τυπικό πρόγραµµα για την αξιολόγηση της απόδοσης; 
x. Βάσει ποιον προτύπων γίνεται η µέτρηση της αποδοτικότητας; 

xi. Γίνεται µέτρηση απόδοσης και των ανωτάτων στελεχών; 
xii. Αυτές οι µετρήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα; 

xiii. Γίνονται συναντήσεις τουλάχιστον µία φορά το χρόνο µε τους εργαζοµένους, 
µε σκοπό να αναφερθούν τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων και να δοθούν 
συµβουλές για το πώς θα βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους; 

xiv. Προάγεται το προσωπικό µε βάση την απόδοσή του ή µε κάποιο άλλο τρόπο; 
xv. Υπάρχει ένα βασικό, τουλάχιστον, εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τα οργανωτικά 

επίπεδα, κάτω από την ανώτατη διοίκηση; 
xvi. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα υποστηρίζεται από την ανώτατη διοίκηση; 

xvii. Υπάρχει η ανάγκη εκπαιδευτικού προγράµµατος για µαθητευόµενους; 
xviii. Παίρνουν οι καινούριοι υπάλληλοι µία βασική εκπαίδευση µέσα στις πρώτες 

ηµέρες µετά την πρόσληψή τους; 
xix. Υπάρχει διαδικασία έγκρισης αιτήσεων για νέους υπαλλήλους; 
xx. Χρησιµοποιεί η εταιρεία κάποιο είδος δοκιµασίας των ικανοτήτων, των 

υποψηφίων υπαλλήλων, για τον εντοπισµό των απαραιτήτων προσόντων; 
 

III. Οδηγίες γενικού λογιστικού ελέγχου 
i. Χρησιµοποιούνται λογιστικά βιβλία; 

ii. Είναι τα λογιστικά βιβλία κατάλληλα για την επιχείρηση 
iii. Η λειτουργία του λογιστικού τµήµατος είναι εντελώς διαχωρισµένη από τις 

πωλήσεις, την παραγωγή, τις αγορές, τις εισπράξεις µετρητών, τις πληρωµές 
και τις ασφάλειες; 

iv. ∆ιαθέτει η εταιρεία ένα συντονιστή των οικονοµικών θεµάτων; 
v. ∆ιαθέτει η εταιρεία ένα εσωτερικό ορκωτό λογιστή; 

vi. Ο εσωτερικός ορκωτός λογιστής δίνει αναφορά στον ελεγκτή-συντονιστή των 
οικονοµικών θεµάτων; 

vii. Είναι τα καθήκοντα των υπαλλήλων εναλλασσόµενα; 
viii. Ενηµερώνονται καθηµερινά και συντάσσονται οι µηνιαίοι ισολογισµοί; 

ix. Τα υψηλά έξοδα και κόστη υπόκεινται σε χρηµατοοικονοµικό έλεγχο; 
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x. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος ο οποίος περιοδικά ελέγχει τους φακέλους; 
xi. Οι ηµερολογιακές αποδείξεις των συναλλαγών επικυρώνονται από κάποιον 

υπεύθυνο υπάλληλο; 
xii. Είναι αυτές οι αποδείξεις, όπως επίσης και οι ηµερολογιακές εγγραφές, 

αρκούντως επεξηγηµατικές; 
xiii. Ασκείται λογιστικός έλεγχος πάνω στις λειτουργίες των διαφόρων τµηµάτων; 
xiv. Είναι άξιοι εµπιστοσύνης οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε υπεύθυνες 

λογιστικές θέσεις; 
 

IV. Οδηγίες ελέγχου Management µετρητών 
i. Υπάρχει κατάσταση των λαµβανοµένων χρηµάτων και επιταγών; 

ii. Το άτοµο που ετοιµάζει τις καταστάσεις καταθέσεων ασχολείται και µε τους 
λογαριασµούς των πελατών; 

iii. Οι καταθέσεις γίνονται ταχυδροµικώς; 
iv. Κατατίθενται οι εισπράξεις στην τράπεζα και καταγράφονται στο βιβλίο 

εισπράξεων καθηµερινά; 
v. Αν οι καταθέσεις και η εγγραφή τους δεν γίνεται καθηµερινά, είναι η 

συχνότητα λογική; 
vi. Κατατίθενται οι εισπράξεις αµέσως και χωρίς καθυστέρηση; 

vii. Η εταιρεία λαµβάνει διπλότυπα εντύπων αφού έχουν πρώτα επικυρωθεί από 
την τράπεζα; 

viii. Τα επικυρωµένα αντίγραφα καταθέσεων συγκρίνονται µε τις καταγραφές των 
εµβασµάτων και του βιβλίου καταθέσεων; 

ix. Οι καταθέσεις που επιστρέφονται από την τράπεζα παραδίδονται απευθείας σε 
άλλο εργαζόµενο, εκτός του ταµία; 

x. Οι αποδείξεις πωλήσεων είναι από πριν αριθµηµένες και γράφονται σε 
διπλότυπα; 

xi. Αν χρησιµοποιούνται κατάλογοι µετρητών έχει ο κάθε πωλητής τη δική του 
µηχανή, και ελέγχεται αυτή από κάποιο υπεύθυνο; 

xii. Είναι υπεύθυνος ο ταµίας για τις εισπράξεις µετρητών από την στιγµή που τις 
λαµβάνει στο γραφείο του ώσπου να κατατεθούν στην τράπεζα; 

xiii. Οι εισπράξεις των υποκαταστηµάτων κατατίθενται σε λογαριασµό τοπικής 
τράπεζας; 

xiv. Τα χρήµατα αυτά µπορούν να αποσυρθούν µόνο µετά από εντολή της 
κεντρικής διοίκησης; 

xv. Υπάρχουν καθολικά πελατών; 
xvi. Αν ναι, είναι αυτά και οι µηνιαίες καταστάσεις απρόσιτες στον ταµία; 

xvii. Γίνεται τουλάχιστον µηνιαία το κλείσιµο των λογαριασµών στο βιβλίο 
επιταγών; 

xviii. Οι τραπεζικές καταθέσεις εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο της 
εταιρείας; 

xix. Η εταιρεία χρησιµοποιεί περισσότερους από ένα τραπεζικό λογαριασµό; 
xx. Αν ναι, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης των άλλων; 

xxi. Απαιτείται η προσυπογραφή στις επιταγές; 
xxii. Η προσυπογραφή εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριµένο σκοπό; 

xxiii. Υπάρχουν διαφορετικοί υπογράφοντες για διαφορετικούς λογαριασµούς; 
xxiv. Οι ταµίες απαγορεύεται να εξαργυρώνουν επιταγές ή να δίνουν προκαταβολές 

από τα µετρητά στους υπαλλήλους; 
xxv. Παρέχει η εταιρεία οδηγίες σχετικά µε την εξαργύρωση των επιταγών της; 

xxvi. Οι τραπεζικές συναλλαγές γίνονται από κάποιον που δεν έχει καµία σχέση µε 
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τις ταµειακές διαδικασίες; 
xxvii. Το ίδιο πρόσωπο παραλαµβάνει τους τραπεζικούς λογαριασµούς κατευθείαν 

από την τράπεζα; 
xxviii. Απαγορεύεται η πρακτική της έκδοσης επιταγών <<εις πληρωµήν>>; 

xxix. Γίνεται ικανοποιητικός έλεγχος σε παλιές εκπρόθεσµες επιταγές; 
xxx. Είναι τα λογιστικά βιβλία απρόσιτα στον επίτροπο-χειριστή των τραπεζικών 

λογαριασµών; 
xxxi. Χρειάζεται έγκριση πριν γίνει οποιαδήποτε πληρωµή; 

 

 
 
 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Καθώς η οικονοµία εξελίσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς και ο ανταγωνισµός γίνεται πιο 
έντονος και πιο απαιτητικός, η ελεγκτική προσέγγιση του κινδύνου από τους ανεξάρτητους 
ορκωτούς ελεγκτές έχει γίνει πιο διεξοδική και πιο σηµαντική για την σωστή λειτουργία των 
εταιριών. Η Ελεγκτική διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη σηµασία σήµερα, που γίνονται τεράστιες 
προσπάθειες για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την αναζωογόνηση του χρηµατιστηρίου, την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 
Αυτό σηµαίνει ότι και οι ίδιες οι εταιρείες αποζητούν των έλεγχο, είτε αυτός είναι εσωτερικός 
είτε είναι εξωτερικός, ώστε να διορθώσουν τα ΄΄ κακώς κείµενα ΄΄ της λειτουργίας τους και 
να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, µε απώτερο σκοπό το µεγαλύτερο κέρδος. 
 Η έλλειψη ρευστότητας που διακρίνει το περιβάλλον των περισσοτέρων εταιρειών τις 
οδηγεί τόσο στην είσοδο στο χρηµατιστήριο όσο και στην δηµιουργία πολυµετοχικότητας. 
Με την είσοδο πολλών µετόχων σε µία εταιρεία η λειτουργία της γίνεται πιο πολύπλοκη. 
Αυτό αναγκάζει τους ίδιους τους µετόχους να προσλαµβάνουν εξωτερικούς ορκωτούς 
λογιστές ώστε να προστατεύσουν τα κεφάλαια που επένδυσαν από τυχόν εσωτερική 
κατασπατάλησή τους.  
 Επίσης µε τον έλεγχο δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, χρησιµοποιώντας τα 
εκάστοτε κατάλληλα εργαλεία, να λειτουργήσουν µε χαµηλότερο κόστος λειτουργίας, 
κρατώντας παράλληλα σταθερό το επίπεδο ποιότητας. Οι ελεγκτές έχουν ως πρωταρχικό 
σκοπό να ελέγξουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ώστε να προστατεύσουν τις 
επενδύσεις των µετόχων. Στην συνέχεια προτείνουν λύσεις επί των προβληµάτων που θα 
προκύψουν  αλλά δεν πιέζουν και δεν απαιτούν την υλοποίησή τους. Στα πλαίσια όµως των 
διοικητικών υπηρεσιών που µπορεί να προσφέρει ένας ορκωτός ελεγκτής, η δουλεία δεν 
σταµατάει στην πρόταση επίλυσης του προβλήµατος, αλλά συνεχίζει και παρακάτω ώσπου να 
επέλθει η οριστική εξάλειψή του. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία µπορεί να επωφεληθεί στο 
µέγιστο από τις υπηρεσίες του ορκωτού ώστε να µειώσει το κόστος της και να διατηρήσει την 
ποιότητά της.  
 Η Ελεγκτική είναι ένας από τους δυναµικούς κλάδους της Οικονοµικής επιστήµης και 
της λογιστικής ειδικότερα και αναµένεται, παρά τα προβλήµατα που αντιµετώπισε και 
συνεχίζει να αντιµετωπίζει τα τελευταία χρόνια, να συντελέσει στην ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων, της Κεφαλαιαγοράς και της Ελληνικής Οικονοµίας. 
 

 



99 
 

 



100 
 

 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. K. H. Spencer Pickett (2003), “The Internal Auditing Handbook”. 
2. K. Καραµάνης. (2002), «Εισαγωγή στη θεωρία και πρακτική της σύγχρονης 

ελεγκτικής», Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. 
3. Άγγελος Α. Τσακλάγκανος. (2005), ‹‹Ελεγκτική›› 
4. Αλαµάνος Χ., (2007), ‘Η ελληνική και παγκόσµια οικονοµία σε συνδυασµό µε την 

εταιρική διακυβέρνηση και την εφαρµογή των ∆ΛΠ και ∆ΕΠ’, Οικονοµικά Χρονικά, 
τεύχος Ιανουάριου-Φεβρουάριου 2007. 

5. http://www.hcmc.gr 
6. Σώµα Ορκωτών Λογιστών(1989), «Ελεγκτικές Οδηγίες Νο 1-12 της Ευρωπαϊκής 

Οµοσπονδίας Ελεγκτών» 
7. Κωνσταντίνος Κάντζος (1995), «Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική» 
8. www.taxheaven.gr 
9. www.capital.gr 
10. www.wikipedia.org 

 
 
 


