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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αρχικά να τονισθεί ο εξέχων ρόλος του 

εξωτερικού ελέγχου στις οικονοµικές καταστάσεις των εισηγµένων εταιρειών καθώς 

και η ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή σε περιπτώσεις απάτης, είτε αυτή προέρχεται από 

δόλο του ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας είτε από αµέλεια αυτού/αυτής 

αντίστοιχα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του/της. Στη συνέχεια 

γίνεται αναφορά σε ελεγκτικά σκάνδαλα τα οποία συγκλόνισαν την υφήλιο την 

τελευταία δεκαετία και επηρέασαν εν πολλοίς την παγκόσµια οικονοµία οδηγώντας 

αυτή αρχικά σε ύφεση, και εν συνεχεία στην οικονοµική κρίση που το παγκόσµιο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αντιµετωπίζει σήµερα. Τέλος γίνεται µια προσπάθεια να 

αναλυθούν, για την τριετία 2007 - 2010 οι εκθέσεις ελέγχου των εισηγµένων 

εταιρειών, οι οποίες βρίσκονται στις κατηγορίες «υπό επιτήρηση» και σε «αναστολή» 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ώστε να προκύψουν κάποια συµπεράσµατα 

σχετικά µε τις σηµειώσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις εταιρείες που 

βρίσκονται στις ανωτέρω κατηγορίες. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο κύρια µέρη: στο πρώτο µέρος γίνεται η επισκόπηση 

της απαραίτητης βιβλιογραφίας και στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η έρευνα που 

διενεργήθηκε. Το πρώτο µέρος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.  

Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στο ελεγκτικό έργο και παρουσιάζεται η 

ιστορική εξέλιξη της οργάνωσης και λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλµατος 

καθώς και ορισµένα στοιχεία για τις ελεγκτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Επίσης γίνεται αναφορά στις συνέπειες που 

είχαν τα κατά καιρούς ελεγκτικά σκάνδαλα, όσον αφορά τα µέτρα που ελήφθησαν 

από τις αρµόδιες αρχές για την αποφυγή παρόµοιων ζητηµάτων στο µέλλον. 

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η νοµική ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή τόσο 

απέναντι στη διοίκηση της ελεγχόµενης εταιρείας όσο και έναντι τρίτων, καθώς και 

ορισµένες περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων που απασχόλησαν το εγχώριο 

ελεγκτικό σύστηµα. 

Στο 3ο κεφάλαιο, τέλος, γίνεται µια παρουσίαση των µεγαλύτερων παγκόσµιων 

ελεγκτικών σκανδάλων και οι οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτών. 

Στο δεύτερο µέρος το οποίο αποτελείται από τρία κεφάλαια παρουσιάζεται η 

έρευνα που διενεργήσαµε.  
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Πιο συγκεκριµένα, στο 4ο κεφάλαιο αναλύονται τόσο η µεθοδολογία που 

ακολουθήσαµε κατά τη διενέργεια της έρευνας, όσο και κάποιοι βασικοί ορισµοί 

όσον αφορά τις µεταβλητές και τα δεδοµένα αυτής.  

Στο 5ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η έρευνα και τα αποτελέσµατα αυτής αναλυτικά. 

Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα  τελικά συµπεράσµατα που προέκυψαν 

από την έρευνα καθώς και διάφορες προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του 

θέµατος.        
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20. 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 

(ΚΟ) 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

21. 
ΠΗΓΑΣΟΣ 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 
ΠΗΓΑΣΟΣ 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ (ΚΟ) 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

22. 
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 

Α.Ε.Β.Ε. 

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ 
(ΚΟ) 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
∆ΙΑΡΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ 
ΑΓΑΘΑ 

23. 
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Χ.Κ. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

Α.Ε. 

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Χ.Κ. (ΚΟ) 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

24. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

25. 
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 

Α.Ε. 
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 

(ΚΟ) 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

26. 
ALTEC  

ΣΥΜΜΕΟΧΙΚΗ 
A.B.E.E. 

ALTEC (KO) ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ 

27. 
COMPUCON 

Α.Β.Ε.Ε. 
COMPUCON 

(KO) 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

28. 
FASHION BOX 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

FASHION BOX 
(KO) 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

29. 
HELLAS ONLINE 

Α.Ε. 
HELLAS ONLINE 

(KO) 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

30. 
NUTRIART 
Α.Β.Ε.Ε. 

NUTRIART (KO) ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 

31. 
OLYMPIC 

CATERING Α.Ε. 
OLYMPIC 

CATERING (KO) 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 

32. 
RIDENCO 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. 

RIDENCO (KO) ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 

33. SATO Α.Ε. SATO (KO) ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΑ 

34. 
YALCO -

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Α.Ε. 

YALCO –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

(KA) 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

∆ΙΑΡΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ 

ΑΓΑΘΑ 

35. 
ΑΤΕΡΜΩΝ 
Α.∆.Ε.Κ.Ε. 

ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 

36. 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
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37. 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 

∆ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
∆ΕΣΜΟΣ (ΚΟ) 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
∆ΕΣΜΟΣ (ΠΟ) 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
∆ΙΑΡΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ 
ΑΓΑΘΑ 

38. 
ΚΑΡ∆ΑΣΙΛΑΡΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε. 
ΚΑΡ∆ΑΣΙΛΑΡΗΣ 

(ΚΟ) 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 

39. ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Ε. 
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) 
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ) 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

40. 
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ 

Α.Ε. 
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ 

(ΚΟ) 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 
ΧΗΜΙΚΑ 

41. 
ΣΑΟΣ ΦΕΡΡΥΣ 

Α.Ν.Ε. 
ΣΑΟΣ ΦΕΡΡΥΣ 

(ΚΟ) 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

42. ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

43. 
MICROLAND 
COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε. 

MICROLAND 
COMPUTERS 

(ΚΟ) 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 
 
Πίνακας 2: Συνοπτικός πίνακας µε τα τελικά αποτελέσµατα της 
ανάλυσης και τα ποσοστά (%) εµφάνισης των διαφόρων τύπων εκθέσεων 

 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ  
ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΟ- 
ΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

1. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΓΝΩΜΗ 

_ 57 44,2 % _ 

      

2.1.1 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΑΒΕΒΑΙΗ ΕΚΒΑΣΗ 
ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 
ΕΞΕΛΙΞΗ 

12 9,3 % 17,1 % 

2.1.2 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΑΒΕΒΑΙΗ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

43 33,3 % 61,4 % 

2.1.3 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΑΒΕΒΑΙΗ ΕΚΒΑΣΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

(ανέλεγκτες 
φορολογικές χρήσεις) 

6 4,6 % 8,6 % 



 12 

2.1.4 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΑΛΛΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

8 6,2 % 11,4 % 

2.1.5 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ & 

Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
ΑΡΘΡΩΝ 47 & 48 

ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 

22 17 % 31,4 % 

      

2.2.1 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

5 3,9 % 7,1 % 

2.2.2 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΛΑΘΟΣ 

 
7 5,4 % 10 % 

2.2.3 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 

 
0 0 % 0 % 

2.2.4 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΆΛΛΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ 

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

6 4,6 % 8,6 % 

      

3. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ  1 0,75 % _ 

      

4. ΑΡΝΗΣΗ ΓΝΩΜΗΣ  1 0,75 % _ 
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Πίνακας 3: Ελεγκτικές εταιρείες και τύπος πιστοποιητικού ανά έτος 

 
  2008 2009 2010 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

1. ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 
BDO Πρότυπος 

Ελληνική 
Ελεγκτική 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

2. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ 
Α.Ε. 

BDO Πρότυπος 
Ελληνική 
Ελεγκτική 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

3. ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 
BDO Πρότυπος 

Ελληνική 
Ελεγκτική 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

4. ΒΑΡΑΓΚΗΣ 
Α.Β.Ε.Π.Ε. 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΓΝΩΜΗ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΓΝΩΜΗ 

5. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.  Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΓΝΩΜΗ 

6. ∆.Ο.Λ. Α.Ε. Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΓΝΩΜΗ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΓΝΩΜΗ 

7. ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 
P.K.F. 

Ευρωελεγκτική 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

P.K.F. 
Ευρωελεγκτική 

Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

P.K.F. 
Ευρωελεγκτική 

Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

8. Ε∆ΡΑΣΗ-Χ. 
ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε. 

BDO Πρότυπος 
Ελληνική 
Ελεγκτική 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

9. ΕΙΚΟΝΑ – ΗΧΟΣ 
Α.Ε.Ε. 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

10. ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΓΝΩΜΗ 

11. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Ωρίων Ορκωτοί 
Ελεγκτές 

Λογιστές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. 

Grant Thornton 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Grant Thornton 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

Grant Thornton 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

13. ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. 
Μούρ Στήβενς 

Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Μούρ Στήβενς 
Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Μούρ Στήβενς 
Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

14. ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

BDO Πρότυπος 
Ελληνική 
Ελεγκτική 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

P.K.F. 
Ευρωελεγκτική 

Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Grant Thornton 
Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

15. ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι. 
Α.Ε.Β.Ε. 

PriceWater 
HouseCoopers 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

PriceWater 
HouseCoopers 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

PriceWater 
HouseCoopers 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

16. 
ΜΑΡΑΚ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
Α.Β.Ε.Ε. 

Baker Tilly 
Hellas 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Baker Tilly 
Hellas 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Baker Tilly 
Hellas 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

17. ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΕΚΘΕΣΗ 
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 
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 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

18. ΝΕΛ Α.Ε. 
Nexia 

Eurostatus Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

19. ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Κων. Σιγάλας & 
Σία Ορκωτοί 
Ελεγκτές 

Λογιστές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Κων. Σιγάλας & 
Σία Ορκωτοί 
Ελεγκτές 

Λογιστές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Κων. Σιγάλας & 
Σία Ορκωτοί 
Ελεγκτές 

Λογιστές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

20. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

PriceWater 
HouseCoopers 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

21. ΠΗΓΑΣΟΣ 
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

Μούρ Στήβενς 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Μούρ Στήβενς 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

Μούρ Στήβενς 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

22. 
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 

Α.Ε.Β.Ε. 

BDO Πρότυπος 
Ελληνική 
Ελεγκτική 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

23. 
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Χ.Κ. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

Α.Ε. 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΓΝΩΜΗ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

24. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΓΝΩΜΗ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΓΝΩΜΗ 

25. ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 
Μούρ Στήβενς 

Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Μούρ Στήβενς 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

Μούρ Στήβενς 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

26. 
ALTEC  

ΣΥΜΜΕΟΧΙΚΗ 
A.B.E.E. 

BDO Πρότυπος 
Ελληνική 
Ελεγκτική 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

27. COMPUCON 
Α.Β.Ε.Ε. 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

P.K.F. 
Ευρωελεγκτική 

Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

P.K.F. 
Ευρωελεγκτική 

Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

28. FASHION BOX 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Grant Thornton 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Grant Thornton 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

29. HELLAS ONLINE 
Α.Ε. 

PriceWater 
HouseCoopers 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

PriceWater 
HouseCoopers 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

PriceWater 
HouseCoopers 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

30. NUTRIART 
Α.Β.Ε.Ε. 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

31. OLYMPIC 
CATERING Α.Ε. 

BDO Πρότυπος 
Ελληνική 
Ελεγκτική 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

Grant Thornton 
Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

32. 
RIDENCO 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. 

Grant Thornton 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Grant Thornton 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

Grant Thornton 
Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

33. SATO Α.Ε. 
PriceWater 

HouseCoopers 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

PriceWater 
HouseCoopers 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

PriceWater 
HouseCoopers 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

34. 
YALCO -

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Α.Ε. 

Deloitte, 
Χατζηπαύλου, 
Σοφιανός & 

Καµπάνης Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Deloitte, 
Χατζηπαύλου, 
Σοφιανός & 

Καµπάνης Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

Deloitte, 
Χατζηπαύλου, 
Σοφιανός & 

Καµπάνης Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

35. ΑΤΕΡΜΩΝ 
Α.∆.Ε.Κ.Ε. 

FRS Global 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

FRS Global 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

FRS Global 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΓΝΩΜΗ 

36. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

PriceWater 
HouseCoopers 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

PriceWater 
HouseCoopers 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

PriceWater 
HouseCoopers 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 
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37. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
∆ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 

ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕ 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

38. ΚΑΡ∆ΑΣΙΛΑΡΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε. 

BDO Πρότυπος 
Ελληνική 
Ελεγκτική 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΑΡΝΗΣΗ ΓΝΩΜΗΣ 

39. ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Ε. Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

40. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. 
Μούρ Στήβενς 

Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Μούρ Στήβενς 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

41. ΣΑΟΣ ΦΕΡΡΥΣ 
Α.Ν.Ε. 

FRS Global 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

RSM Στυλιανού 
Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

42. ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 
Baker Tilly 

Hellas 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

Baker Tilly 
Hellas 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 

Baker Tilly 
Hellas 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

43. 
MICROLAND 
COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε. 

BDO Πρότυπος 
Ελληνική 
Ελεγκτική 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 
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Πρόλογος 

 
1Τα µεγάλα εταιρικά σκάνδαλα που έχουν εµφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες στην 

παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, έχουν έλθει να προσθέσουν µια νέα µορφή κινδύνου 

στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα: την παραποίηση λογιστικών καταστάσεων. Το 

έντονα ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον σε συνδυασµό µε τις πιέσεις που 

υφίστανται τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων να πετύχουν όλο και 

µεγαλύτερους στόχους ωθεί πολλές φορές στην αλλοίωση των λογιστικών 

καταστάσεων. Η παραποίηση λογιστικών καταστάσεων έχει κλονίσει την 

εµπιστοσύνη όλων των εµπλεκοµένων φορέων στη λειτουργία της αγοράς στις ΗΠΑ 

κυρίως, αλλά και στην Ευρώπη. Μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα όπως αυτά των: Lucent, 

Xerox, Enron, Global Crossing, Wold.com, κόστισαν σε επενδυτές, πιστωτές, 

εργαζόµενους κ.ά. πάνω από 500 δισ. δολάρια κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

ετών. 
2Ο Ian Griffiths (1986) στη λεγόµενη βίβλο του επιχειρηµατικού κόσµου 

αναφέρει ότι: «η ∆ηµιουργική Λογιστική είναι το µεγαλύτερο κόλπο µετά το ∆ούρειο 

Ίππο». 3Σε έρευνα του Berry et al. όπου εξετάστηκε ποιες πληροφορίες ενδιαφέρουν 

τους τραπεζίτες να έχουν, ανεξάρτητα από το µέγεθος της εταιρείας, προκειµένου να 

αποφασίσουν για τη χορήγηση ενός δανείου ή όχι, το 91% απάντησε ότι µια από τις 

σηµαντικότερες πληροφορίες είναι η ελεγκτική αναφορά, την οποία µελετούν 

µάλιστα µε ιδιαίτερη προσοχή.  

Τα µεγάλα ωστόσο, εταιρικά σκάνδαλα έδειξαν ότι στην αλλοίωση των 

λογιστικών καταστάσεων δεν εµπλέκονται µόνο τα στελέχη διαφορετικού επιπέδου 

ιεραρχίας µέσα στην επιχείρηση και συνεργαζόµενοι χρηµατοπιστωτικοί οίκοι, αλλά 

και οι ίδιες οι εταιρείες ελεγκτών όπου µε τα λάθη και τις παραλήψεις δεν αξιολογούν 

πολλές φορές αποτελεσµατικά την ακρίβεια και την καθαρότητα των λογιστικών 

καταστάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το τελευταίο µεγάλο εταιρικό 

σκάνδαλό του ιταλικού οµίλου τροφίµων «Parmalat» που παρουσιάζοντας ψευδή 

συµφωνία µε αξιωµατούχο της Bank of America Corp. ανέβασε σε επτά µήνες την 

                                                 
1 http://simatoros.wordpress.com/2010/01/28 
2 Griffiths I., (1986), ‘ Creative Accounting’, London: Sidgwick & Jackson.  
3 Berry L. et al., (1994), ‘Improving Service Quality in America; Lessons learned’, Academy of 
Management Executive, Vol.8. 
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τιµή της µετοχής περισσότερο από τα 2/3 της συνολικής χρηµατιστηριακής αξίας της, 

σε 1,35 δισ. δολάρια. 

Το ελεγκτικό έργο στην ελληνική οικονοµική σκηνή καταγράφεται µε το Ν.∆. 

226/1992, το οποίο καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι ελεγκτικές εταιρείες 

εξετάζουν το κατά πόσο οι ελεγχθέντες λογιστικές καταστάσεις εµφανίζουν 

«ακριβοδίκαια» (fairly) την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. 

Αν και ο σκοπός της ελεγκτικής εργασίας έχει µετατοπιστεί σήµερα από τον 

εντοπισµό της απάτης στη διαπίστωση της ορθής διατύπωσης των λογιστικών 

εγγραφών, η ύπαρξη απάτης, δόλου και αµέλειας δεν µπορεί να µην κατέχουν 

κυρίαρχη θέση στην ελεγκτική εργασία.  

Το Αµερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (American Institute of Certified 

Public Accountants – AICPA) στο πρότυπο 4Statement on Auditing Standards (SAS) 

No 99, διαχωρίζει το λάθος που προέρχεται από αµέλεια από το λάθος που έχει ως 

στόχο την απάτη (fraud), αναφέροντας ότι απάτη είναι: «η σκόπιµη παράβλεψη 

ποσών ή παραποίηση στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις εταιρειών». Η απάτη 

µπορεί να διαπραχθεί από έναν ή περισσότερους εργαζόµενους οι οποίοι µπορεί να 

δρουν εν αγνοία της επιχείρησης για προσωπικό όφελος (υπεξαίρεση χρηµάτων ή 

λοιπών περιουσιακών στοιχείων). Επίσης, η απάτη µπορεί να συµπραχθεί σε 

συνδυασµό µερικών από τους εργαζόµενους της επιχείρησης µε τους εργαζόµενους 

µιας άλλης επιχείρησης που είναι προµηθευτές ή πελάτες. Βέβαια, η απάτη µπορεί να 

διαπράττεται υπό την καθοδήγηση της διοίκησης, µε την αλλοίωση των στοιχείων 

του ισολογισµού, µε στόχο τη συγκάλυψη δυσµενών ή µη φανερών αποτελεσµάτων. 

Τα στοιχεία του ισολογισµού µπορούν να υπερεκτιµώνται ή να υποεκτιµώνται 

ανάλογα κάθε φορά µε το στόχο που θέλουν να επιτύχουν όπως, παροχή πίστωσης, 

επίτευξη εξαγοράς ή συγχώνευσης, πληρωµή ή µη µερισµάτων, µεταβολή της τιµής 

της µετοχής, δόλια πτώχευση, παραπλάνηση των ανταγωνιστών, φοροδιαφυγή κ.ά.  

Οι απάτες τις περισσότερες φορές συνοδεύονται από πλαστά δικαιολογητικά 

(τιµολόγια, φορτωτικές, δελτία αποστολής, µισθοδοσίες, τραπεζικές συναλλαγές 

κ.ά.), νόθευση των λογιστικών βιβλίων µε τη χρήση λογιστικών τεχνασµάτων 

(αριθµητικά λάθη, παράληψη µεταφοράς ποσών, µη λογιστικοποίηση δεδουλευµένων 

εσόδων ή εξόδων κ.ά.), αυξοµείωση της απογραφής, ή συνεχούς αλλαγής λογιστικής 

                                                 
4 AICPA (1997,2002), Statement on Auditing Standards (SAS) No 99: ‘Consideration of Fraud in a 
Financial Statement Audit’.  
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µεθόδου αποτίµησης των αποθεµάτων, παρουσίαση αλλότριων περιουσιακών 

στοιχείων ως δικά τους, λογιστικοποίηση εικονικών πράξεων και εγγραφών.  
5Στο ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο No 240, που αναφέρεται στις παραποιήσεις και 

στα λάθη των λογιστικών καταστάσεων, ο όρος παραποίηση αναφέρεται ως η 

εκούσια, εσκεµµένη ενέργεια από ένα ή περισσότερα άτοµα της διοίκησης, των 

εργαζοµένων ή τρίτου µέρους που έχουν ως αποτέλεσµα τη ψεύτικη παρουσίαση 

(misrepresentation) των λογιστικών καταστάσεων. Επίσης, στο ∆ιεθνές Ελεγκτικό 

Πρότυπο No 240 ο όρος απάτη (fraud) αποδίδεται µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Νόθευση ή αλλοίωση των λογιστικών εγγραφών ή των παραστατικών. 

2. Αλλοίωση των στοιχείων του ενεργητικού. 

3. Απόκρυψη ή παράλειψη αναφοράς των επιπτώσεων των παραπάνω καταχωρήσεων 

ή των αποδεικτικών στοιχείων. 

4. Καταχώρηση εικονικών συναλλαγών. 

5. Λανθασµένη εφαρµογή των λογιστικών προτύπων και αρχών. 
6Ο Σπάθης (2002) αναφέρει ότι στις ΗΠΑ στις οποίες έχουν καταγραφεί και οι 

µεγαλύτερες παραποιήσεις λογιστικών καταστάσεων (σε µεγάλες επιχειρήσεις) ο 

όρος που χρησιµοποιείται κυρίως είναι «απάτη» (fraud) και ερµηνεύεται ως σκόπιµη 

αλλοίωση των οικονοµικών καταστάσεων. Ενώ, ως µέσα για την πραγµατοποίηση 

των παραποιήσεων χρησιµοποιούνται διάφοροι µέθοδοι που περιλαµβάνονται στον 

όρο δηµιουργική ή επινοητική λογιστική (creative accounting). Επίσης, για την 

ερµηνεία παραποιήσεων που αφορούν τα αποτελέσµατα χρήσης αναφέρονται οι όροι 

«εξοµάλυνσή» τους (income smoothing), «ωραιοποίησή» τους και «διαχείρισή» τους 

(managing earnings).  

Το λεξικό 7Oxford English αποδίδει την έννοια της παραποίησης λογιστικών 

καταστάσεων ως εγκληµατική εξαπάτηση και παραποίηση της αλήθειας µε σκοπό την 

αποκόµιση µελλοντικών ωφελειών. 
8Το Merriam Webster Unabridged (2002), αναφέρει ότι η παραποίηση λογιστικών 

καταστάσεων αποτελεί την εσκεµµένη αλλοίωση της πραγµατικότητας µε σκοπό να 

                                                 
5 ∆ΕΠ 240, (The auditor’s responsibility to consider fraud in an audit of Financial Statements), Βιβλίο 
Ανακοινωθέντων ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, Προτύπων Πιστοποίησης και ∆εοντολογίας σελ. 
273-317.  
6 Spathis, C. (2002). Detecting False Financial Statements using Published Data: Some Evidence from 
Greece. Managerial  Audi t ing Journal  
7 Oxford English Dictionary, http://oxforddictionaries.com/ 
8 Meriam-Webster Dictionary,www.Merriam-WebsterUnabridged.com 
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παρασυρθεί κάποιος να συµµετέχει σε κάτι που δεν έχει αξία ή να παραιτηθεί από 

νόµιµο δικαίωµα του οποίου η εξάσκηση θα του επέφερε προσωπικό όφελος. 

Το Αµερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών, αποδίδει στο πρότυπο SAS No 

99 (2002) την παραποίηση λογιστικών καταστάσεων ως «απάτη» µέσα από τη 

σκόπιµη παράβλεψη λογαριασµών ή παραποίηση αυτών. 

Οι 9Rezaee et al., (2003) αναφέρουν ότι η λογιστική απάτη συµπεριλαµβάνει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1.Νόθευση, παραποίηση ή αθέµιτη τροποποίηση οικονοµικών µεγεθών, 

υποστηρικτικών εγγράφων, ή επιχειρηµατικών συναλλαγών. 

2.Σκόπιµα εσφαλµένες δηλώσεις, παραλείψεις ή διαστρεβλώσεις γεγονότων, 

εµπορικών συναλλαγών, λογαριασµών και άλλων σηµαντικών πληροφοριών από τις 

λογιστικές καταστάσεις.  

3.Σκόπιµα κακή εφαρµογή, ερµηνεία και εκτέλεση των λογιστικών προτύπων, αρχών 

και των πρακτικών που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση και αναφορά 

οικονοµικών και επιχειρησιακών συναλλαγών. 

4.Εσκεµµένη παράβλεψη και αποκάλυψη ή παρουσίαση ανακριβών λογιστικών 

προτύπων, αρχών και πρακτικών. 

5.Χρήση λογιστικών τεχνασµάτων για τη διαχείριση παράνοµων κερδών. 

6.Μεθοδεύσεις λογιστικών τεχνικών που βρίσκονται µέσα στα όρια των νόµων, αλλά 

είναι εύκολο να µεταβληθούν µέσα από τα «παραθυράκια» αυτών. 

Τα ελεγκτικά πρότυπα 10SAS No 47 και No 82, αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια 

του ελέγχου ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιµήσει τους παράγοντες 

εκείνους που ενέχουν αυξηµένο κίνδυνο και να εντοπίσει πιθανά προειδοποιητικά 

σηµεία (red flags) στα οποία θα δώσει αυξηµένη βαρύτητα. 
11Επίσης, το ελεγκτικό πρότυπο SAS No 82 (παράγραφος 16-17) επισηµαίνει 

τρεις βασικές κατηγορίες κινδύνου για την παραποίηση λογιστικών καταστάσεων: 

1. Χαρακτηριστικά ∆ιοίκησης. Περιλαµβάνουν διοικητικές ικανότητες, πιέσεις, 

στυλ, διαθέσεις και στάσεις ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τις διαδικασίες 

έκδοσης των οικονοµικών καταστάσεων. Ύπαρξη τυχόν στενών σχέσεων µεταξύ 

διοίκησης και ελεγκτών. Παράδειγµα κινδύνου της κατηγορίας αυτής είναι το 

                                                 
9 Rezaee Z., ‘Causes consequences, and deterrence of financial statement fraud 
10 AICPA (1984,2002), ‘Audit risk and materiality in conducting an audit’  
11 AICPA (1997,2002), Statement on Auditing Standards (SAS) No 82: ‘Consideration of Fraud in a 
Financial Statement Audit’.  
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κίνητρο της διοίκησης να αυξήσει την τιµή της µετοχής ή η πίεση της διοίκησης να 

δείξει περισσότερα κέρδη στη συνέλευση των µετόχων. 

2. Συνθήκες Κλάδου. Περιλαµβάνουν το οικονοµικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθώς και νέες θεσµικές απαιτήσεις στη φορολογία ή 

στους λογιστικούς κανόνες. Για παράδειγµα η πρόσφατη αλλαγή που υποχρεώνει τις 

εισηγµένες επιχειρήσεις να συντάσσουν τις λογιστικές καταστάσεις τους µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα µπορεί να µεταβάλει σηµαντικά τις καταστάσεις αυτές (π.χ. 

τρόπος αποτίµησης παγίων περιουσιακών στοιχείων). 

3. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά. Περιλαµβάνουν τη φύση και την πολυπλοκότητα 

των συναλλαγών της επιχείρησης µε άλλες επιχειρήσεις και την οικονοµική της 

κατάσταση όπως, για παράδειγµα ταµειακή στενότητα, χαµηλή κερδοφορία, ύπαρξη 

συσσωρευµένων ζηµιών ή η πίεση να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια ώστε να 

διατηρήσει τη χρηµατοοικονοµική θέση της. 

Ο κίνδυνος που υπάρχει οι ελεγκτές να µην εντοπίσουν παραποιήσεις λογιστικών 

καταστάσεων ελλοχεύει πάντοτε κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ο κίνδυνος αυτός 

µπορεί να αναλυθεί σε τρεις βασικές συνιστώσες καθώς και να µοντελοποιηθεί στη 

συνέχεια: 

1. Στον εγγενή κίνδυνο (inherent risk). Ο κίνδυνος αυτός έχει να κάνει µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης (κλάδος, µέγεθος, κ.ά.) που ελέγχεται. 

2. Τον κίνδυνο εσωτερικού ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος έχει να κάνει 

µε την εκτίµηση από τον εξωτερικό ελεγκτή του επιπέδου και της αποτελεσµατικής 

οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου. 

3. Τον κίνδυνο εκλεκτικών τεκµηρίων. Ο κίνδυνος της µορφής αυτής συνίσταται 

στην επάρκεια και αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκµηρίων που ελήφθησαν υπόψη κατά 

τη διάρκεια του ελέγχου. 

Οι τρεις παραπάνω συνιστώσες µπορούν να µοντελοποιηθούν σε ένα υπόδειγµα 

ελέγχου που θα έχει την παρακάτω µορφή: 

Ελεγκτικός Κίνδυνος = Εγγενή Κίνδυνος Χ Κίνδυνος Εσωτερικού Ελέγχου Χ 

 Κίνδυνος Εκλεκτικών Τεκµηρίων 
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12Οι Montgomery et al. αναφέρονται στο «τρίγωνο» της απάτης προκειµένου να 

σκιαγραφήσουν τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου. Το τρίγωνο της απάτης 

περιλαµβάνει τρία σηµεία: 

1. Τις πιέσεις /κίνητρα (Pressure/Incentives) για τη δηµιουργία παραποιήσεων των 

λογιστικών καταστάσεων. 

2. Ευκαιρίες (Opportunities) που ωθούν περισσότερο στην παραποίηση όπως για 

παράδειγµα ανύπαρκτος εσωτερικός έλεγχος. 

3. Συµπεριφορά, αιτιολόγηση (Attitude /Rationalization) δηλαδή, ένα σύνολο ηθικών 

αξιών που δίνει τη δυνατότητα στα άτοµα που εµπλέκονται µε την παραποίηση να 

την αιτιολογήσουν. 

Στην Ελλάδα έχουν εµφανιστεί περιπτώσεις παραπλάνησης του επενδυτικού 

κοινού µέσω δηµοσίευσης ανακριβών στοιχείων από εταιρείες εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών, όπου τέθηκαν «υπό επιτήρηση». Στόχος τους ήταν κυρίως η 

µείωση των κερδών και της αντίστοιχης φορολογίας, µέσω διόγκωσης των εξόδων ή 

της αύξησης των εσόδων η οποία θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής της 

µετοχής.  

Αποκαλύψεις περιπτώσεων παραποίησης λογιστικών καταστάσεων θα 

εµφανιστούν και µελλοντικά αν αναλογιστούµε παρά την εισαγωγή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις. 

Σε άρθρο της Ελευθεροτυπίας (2005) αναφέρεται ότι δύο στις τρεις εισηγµένες 

εµφανίζουν πλασµατικούς ισολογισµούς. 

Το θέµα της παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων είναι σοβαρό και οι 

προσεγγίσεις που θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν είναι αρκετές, τόσο από 

πλευράς επιχειρηµατικής – λογιστικής προσέγγισης, αλλά και από µακρο-

οικονοµικής και κοινωνικής άποψης, όσον αφορά τα αίτια και τις επιπτώσεις τους. Η 

παραποίηση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί 

µια παράνοµη επιχειρηµατική συµπεριφορά, απειλεί και την αξιοπιστία της 

οικονοµικής πληροφόρησης στοιχίζοντας στις επιχειρήσεις σηµαντικότατα ποσά. Η 

πιθανότητα να εµπλακεί η επιχείρηση σε παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων 

της αυξάνεται όταν ο έλεγχος (εσωτερικός και εξωτερικός) είναι χαλαρός. 

Στην αύξηση του φαινοµένου της παραποίησης λογιστικών καταστάσεων 

σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η αδυναµία εντοπισµού, των παραποιηµένων οικονοµικών 

                                                 
12 Montgomery D., M. Beasley, S. Menelaides and Z. Palmrose, (2002), ‘Auditors’ new procedures for 
detecting fraud’, Journal of Accountancy May 2002, p.63-66.   
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στοιχείων, από τις ελεγκτικές εταιρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα έλλειψης 

γνώσεων σχετικά µε οικονοµικές ατασθαλίες, βρίσκουµε στην υπόθεση της Enron 

όπου η διεθνής ελεγκτική Arthur Andersen ήταν υπεύθυνη για τον οικονοµικό έλεγχο 

της εταιρείας. Αυτή η υπόθεση έφερε στο φως την αδυναµία των διαδικασιών και των 

µεθόδων που χρησιµοποιούνται κατά τον έλεγχο.  

Γενικότερα, σε περιπτώσεις πτώχευσης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εξαιτίας του 

φαινοµένου της παραποίησης, οι αντιδράσεις της κοινής γνώµης επικεντρώνονται όχι 

µόνο στα στελέχη της εταιρίας άλλα και στους ελεγκτές και στην αδυναµία 

εντοπισµού κάποιου λάθους ή απάτης. Τα µεγάλα εταιρικά σκάνδαλα όπως, στην 

υπόθεση της Enron όπου η διεθνής ελεγκτική Arthur Andersen βρέθηκε αδύναµη να 

εντοπίσει τις παραποιήσεις κατά τη διάρκεια του ελέγχου ενδυναµώνουν την άποψη 

ότι οι ελεγκτές είναι απαραίτητο να βελτιώνουν τις πρακτικές τους προκειµένου να 

εντοπίζουν οποιοδήποτε πρόβληµα πριν αυτό συµβεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

 

1.1  Γενικά 

 
13Οι εξελίξεις που παρατηρούνται στον σύγχρονο οικονοµικό τοµέα είναι συνεχείς. Η 

αύξηση του αριθµού των µεγάλων επιχειρήσεων και των πολύπλοκων οικονοµικών 

οργανισµών, ο συνεχώς διευρυνόµενος και ισχυροποιούµενος θεµιτός και αθέµιτος 

ανταγωνισµός, η έντονη ανάπτυξη των οργανωµένων αγορών χρήµατος και 

κεφαλαίου και η συνεχής διεύρυνση της τάξεως των επαγγελµατιών στελεχών 

επιχειρήσεων είναι µερικά από τα πιο αξιοσηµείωτα δείγµατα των σύγχρονων 

οικονοµικών εξελίξεων. 

Οι εξελίξεις αυτές είναι προϊόν της εφαρµογής σύνθετων οικονοµικών πολιτικών, 

της παρουσίας ευνοϊκών κοινωνικών και πολιτικών συγκυριών, της παρέµβασης του 

Κράτους στην οικονοµική ζωή της χώρας και της ικανότητας των φορέων των 

οικονοµικών οργανισµών του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα να διαχειρίζονται 

αποτελεσµατικά τους οικονοµικούς πόρους που κατέχουν. Αυτή η ικανότητα 

ταυτίζεται µε τη δυνατότητά τους να λαµβάνουν ορθολογικές αποφάσεις. 

Η πιο σηµαντική από τις προϋποθέσεις για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων 

είναι η έγκαιρη εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών. Η παροχή των πληροφοριών αυτών προς τους ενδιαφερόµενους για 

την επιχειρηµατική οντότητα, αποτελεί το έργο της Λογιστικής. Συγκεκριµένα, η 

Λογιστική ασχολείται µε τη µέτρηση, τη συλλογή, την καταχώρηση, την ταξινόµηση, 

τη συσχέτιση και την παρουσίαση όλων των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που 

αφορούν την επιχειρηµατική οντότητα. 

Οι χρηµατοοικονοµικές ή λογιστικές πληροφορίες είναι χρήσιµες µόνον όταν 

είναι αξιόπιστες, σχετικές και ουσιώδεις. Είναι έργο λοιπόν της Ελεγκτικής, η 

εξακρίβωση και η επαλήθευση της αξιοπιστίας και της σηµαντικότητάς της. 

 

 

                                                 
13 Αντώνης Α. Παππάς, «Εισαγωγή στην Ελεγκτική» 
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1.2  Αντικείµενο Ελέγχου 

 
14Αντικείµενο του ελέγχου είναι, κατά κανόνα η οικονοµική διαχείριση ξένης 

περιουσίας, όπως µπορεί να θεωρηθεί η έννοια περιουσία οποιουδήποτε φυσικού ή 

νοµικού προσώπου από τους τρίτους που τη διαχειρίζονται. Η περιουσία π.χ. 

ανώνυµης εταιρείας είναι ξένη περιουσία για όλους όσους τη διαχειρίζονται ενώ η 

περιουσία ατοµικής επιχείρησης είναι κατ’ αρχήν ιδιωτική όσον αφορά τον ιδιοκτήτη 

επιχειρηµατία, ξένη όµως για όλους τους υπαλλήλους µε τη διευκρίνιση όµως ότι και 

ο επιχειρηµατίας αποτελεί διαχειριστή ξένης περιουσίας απέναντι στις υποχρεώσεις 

της επιχείρησής  του. 

Για την πραγµατοποίηση όµως του ελέγχου απαιτείται η λογιστική απεικόνιση 

της οικονοµικής διαχείρισης. Κατά συνέπεια ο έλεγχος είναι συνυφασµένος µε την 

ύπαρξη οικονοµικής διαχείρισης ξένης περιουσίας, απεικονιζόµενης λογιστικώς. 

Συµπερασµατικά λοιπόν η λογιστική καταγράφει και παρακολουθεί τις πράξεις της 

οικονοµικής διαχείρισης και η ελεγκτική ελέγχει αυτές. 

Ο έλεγχος στην οικονοµική διαχείριση ξένης περιουσίας είναι αναγκαίος για να 

αποφευχθούν λάθη και απάτες και θεωρείται απαραίτητο συµπλήρωµα κάθε 

οικονοµικής διαχείρισης, δηλαδή ένα είδος ασφάλισης για τα λάθη, την κλοπή και 

την απάτη, ενώ η αµοιβή του ελεγκτή αποτελεί το ασφάλιστρο. 

 

1.3  Υποκείµενο Του Ελέγχου 

 

Υποκείµενο του ελέγχου είναι ο ελεγκτής, δηλαδή το πρόσωπο που διενεργεί τον 

έλεγχο. Ο ελεγκτής είναι το απαραίτητο όργανο για να εξασφαλιστεί ορθολογική 

οργάνωση, λειτουργία καθώς και οµαλή οικονοµική διαχείριση στη δηµόσια και 

ιδιωτική οικονοµία, γι’ αυτό και ο θεσµός του ελέγχου και το λειτούργηµα του 

ελεγκτή έχουν καθιερωθεί από αρχαιοτάτους χρόνους. 

Ο ελεγκτής ανάλογα µε την εξάρτησή του, οικονοµική ή άλλη, από την 

ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα και τον ειδικότερο σκοπό που αποβλέπει το έργο του, 

διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό ελεγκτή. 

 

                                                 
14 Walter B. Meighs - E. John Larsen – Robert F. Meighs, Μετάφραση Θ. ∆ιαµαντόπουλος – Ι. 
Ταλαρούγκας, «Ελεγκτική» 
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1.3.1 Εσωτερικός Ελεγκτής 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής βρίσκεται σε σχέση µίσθωσης εργασίας µε την οικονοµική 

µονάδα όπου προσφέρει την υπηρεσία του, δηλαδή είναι υπάλληλός της, το δε έργο 

του έχει κύρια προληπτικό χαρακτήρα και συνίσταται στο να παρακολουθεί και να 

ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις και τις λογιστικές καταχωρίσεις, µε σκοπό την 

άµεση επισήµανση ηθεληµένων ή αθέλητων σφαλµάτων ή αντικανονικών και 

παράνοµων ενεργειών. Ο εσωτερικός ελεγκτής µε βασική αποστολή την πρόληψη 

ακούσιων ή εκούσιων λαθών και γενικά επιζήµιων ενεργειών ασκεί τα καθήκοντά 

του πριν ή στη διάρκεια της πράξης της οικονοµικής διαχείρισης καθώς και της 

λογιστικής καταχώρισης, χωρίς όµως να αποκλείεται και ο έλεγχος ειδικών θεµάτων 

µεταγενέστερα (π.χ. επιθεώρηση επαρχιακών καταστηµάτων κ.τ.λ.). 

Η ιδιότητα του εσωτερικού ελεγκτή µπορεί να είναι µε σαφήνεια καθορισµένη 

όπως γίνεται συνήθως στις µεγάλες επιχειρήσεις όπου υπάρχει ειδική υπηρεσία (που 

ονοµάζεται π.χ. Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεωρήσεως) και όπως συµβαίνει στο 

∆ηµόσιο και τους µεγάλους ∆ηµόσιους Οργανισµούς (Ελεγκτικό Συνέδριο, 

Επιθεωρητές δηµοσίων υπολόγων κ.τ.λ.). Είναι δυνατόν όµως το ρόλο του 

εσωτερικού ελεγκτή να µην παίζει ιδιαίτερο πρόσωπο αλλά οι προϊστάµενοι 

διαφόρων υπηρεσιών, παράλληλα µε τα υπόλοιπα καθήκοντά τους (π.χ. έλεγχος και 

θεώρηση ενταλµάτων πληρωµής από τον προϊστάµενο του λογιστηρίου κ.τ.λ.). 

Χωρίς να παραγνωρίζεται ή να υποτιµάται η σπουδαιότητα του έργου του 

εσωτερικού ελεγκτή πρέπει παράλληλα να τονιστούν και τα σοβαρά µειονεκτήµατα 

που οφείλονται στο γεγονός ότι αυτός είναι υπάλληλος στην οικονοµική µονάδα όπου 

ασκεί τα καθήκοντά του και από αυτό το γεγονός είναι φυσικό ο έλεγχός του να 

αποτελεί αντικείµενο αµφισβήτησης όσον αφορά την αξιοπιστία του. 

 

1.3.2. Εξωτερικός Ελεγκτής 

 

Αντίθετα προς τον εσωτερικό, ο εξωτερικός ελεγκτής δεν έχει καµιά υπαλληλική ή 

άλλη εξάρτηση προς την επιχείρηση που καλείται να ελέγξει. Είναι λοιπόν εντελώς 

ανεξάρτητος και αδέσµευτος προς την οικονοµική µονάδα που ελέγχει και κατά 

συνέπεια καθόλου δεν επηρεάζεται από τη διοίκησή της µε αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει το µειονέκτηµα της υπαλληλικής σχέσης που βαρύνει τον εσωτερικό 
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ελεγκτή. Αυτό το γεγονός είναι εγγύηση για τη διενέργεια αντικειµενικού και 

ανεπηρέαστου ελέγχου, µε αποτέλεσµα να αποκτάει ιδιαίτερο κύρος το έργο του 

εξωτερικού ελεγκτή και τα πορίσµατά του να είναι ευρύτατα χρήσιµα. 

Αντίθετα από τον εσωτερικό ελεγκτή που η δράση του περιορίζεται µέσα στην 

επιχείρηση όπου είναι υπάλληλος, ο εξωτερικός ελεγκτής έχει πολλά και ποικίλα 

πεδία δράσης (πιστοποίηση για την αλήθεια και την ακρίβεια των οικονοµικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων, για την πιστοληπτική ικανότητά τους, εκπόνηση 

λογιστικο–οικονοµικής  οργάνωσης κ.τ.λ.), και από το γεγονός αυτό ξεκινάει η 

ανάγκη οργάνωσης του εξωτερικού ελέγχου σε ανεξάρτητο λειτούργηµα που έχει 

αποκτήσει θεσµικό χαρακτήρα σε όλες τις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες. Τέτοιου 

είδους  θεσµική αναγνώριση του λειτουργήµατος έγινε και στη χώρα µας, το 1955, µε 

το Ν.∆. 3329/1955 «περί συστάσεως Σώµατος Ελλήνων Ορκωτών Λογιστών» που η 

λειτουργία του άρχισε το Νοέµβρη του 1956. 

  

1.4  Λογιστικές Πληροφορίες 

 

Αξιόπιστες λογιστικές πληροφορίες ζητούν όσοι: α) βρίσκονται έξω από την 

επιχείρηση και δεν µπορούν να έχουν άµεση γνώση των εργασιών της, της 

οικονοµικής κατάστασής της και των αποτελεσµάτων που επέτυχε σε µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο και β) έχουν άµεση σχέση µε τη διοίκηση της 

επιχείρησης. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι δύο αυτές οµάδες ενδιαφεροµένων 

παρουσιάζουν, ορισµένες φορές, αντικρουόµενα ενδιαφέροντα και συµφέροντα. 

Στην πρώτη οµάδα ανήκουν οι µέτοχοι και οι πιστωτές της επιχείρησης, οι 

µελλοντικοί επενδυτές, το ∆ηµόσιο, οι ασφαλιστικοί οργανισµοί κ.α., ενώ στη 

δεύτερη οµάδα εντάσσονται τα µέλη της διοίκησης της επιχείρησης. 

Οι ζητούµενες πληροφορίες παρέχονται έγκαιρα και επαρκώς µόνον όταν 

λειτουργεί αποτελεσµατικά ένα άρτια οργανωµένο λογιστικό σύστηµα. Περιέχονται 

δε, αυτές οι πληροφορίες, σε εκθέσεις, αναφορές και βασικά στις λογιστικές 

καταστάσεις που καταρτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και οπωσδήποτε στο 

τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης. 

Κάθε λογιστικό σύστηµα αποτελείται από τα δικαιολογητικά έγγραφα 

(παραστατικά), τα αναλυτικά και συγκεντρωτικά ηµερολόγια, τα αναλυτικά 

καθολικά, το γενικό καθολικό, τα ισοζύγια, τις λογιστικές καταστάσεις και τα 
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διάφορα βοηθητικά λογιστικά βιβλία. Η τήρηση των στοιχείων αυτών και η συµβολή 

τους στο µετασχηµατισµό των λογιστικών γεγονότων σε λογιστικές πληροφορίες 

εξαρτώνται από την αποτελεσµατικότητα των λογιστικών διαδικασιών που ακολουθεί 

η οικονοµική µονάδα. 

Οι λογιστικές διαδικασίες είναι το σύνολο των ενεργειών των υπεύθυνων του 

λογιστικού συστήµατος που αποβλέπουν: 

α) Στη σαφή και πλήρη αποτύπωση των λογιστικών γεγονότων στα κατάλληλα 

δικαιολογητικά έγγραφα, 

β) Στη σωστή µεταφορά των πληροφοριών από τα δικαιολογητικά έγγραφα στα 

ηµερολόγια και στην παράλληλη ταξινόµησή τους, 

γ) Στην καταχώρηση των ταξινοµηµένων πληροφοριών στους αναλυτικούς και 

περιληπτικούς λογαριασµούς κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η πληρότητα των 

λογαριασµών και η λειτουργία τους ως µονάδων αποθήκευσης και άντλησης 

λογιστικών πληροφοριών. 

δ) Στην απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της 

οικονοµικής µονάδας. 

ε) Στη συνοπτική παρουσίαση του συνόλου των λογιστικών πληροφοριών στις 

λογιστικές καταστάσεις. 

Η λειτουργία ενός λογιστικού συστήµατος θεωρείται αποτελεσµατική εάν 

διέπεται από τις γενικά παραδεκτές ή νοµοθετηµένες λογιστικές αρχές. Οι αρχές 

αυτές είναι ενσωµατωµένες στο νόµο 2190 του 1920, στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

και σε άλλα νοµοθετήµατα. Επισηµαίνεται εδώ ότι οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων 

και Στοιχείων δεν ισοδυναµούν µε λογιστικές αρχές. 

Η πλήρης εφαρµογή των λογιστικών αρχών εξασφαλίζει την παροχή λογιστικών 

πληροφοριών που είναι σε µεγάλο βαθµό αξιόπιστες. Είναι όµως, η εφαρµογή των 

λογιστικών αρχών από τις οικονοµικές µονάδες πλήρης, ικανοποιητική και συνεχής ; 

Κατά κανόνα η διοίκηση αυτών των µονάδων ισχυρίζεται ότι είναι. 

Ειδικότερα, η διοίκηση κάθε οικονοµικής µονάδας διαβεβαιώνει τους 

ενδιαφερόµενους ότι οι λογιστικές αρχές έχουν εφαρµοστεί πλήρως κατά την τήρηση 

των βιβλίων και την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων. Συγκεκριµένα 

ισχυρίζεται ότι: 

α) Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια, που εµφανίζονται 

στον ισολογισµό, υπήρχαν κατά την ηµέρα της κατάρτισης του ισολογισµού και ότι 
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τα έσοδα και τα έξοδα που παρουσιάζονται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων 

χρήσης πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

β) Οι λογιστικές καταστάσεις είναι πλήρεις, εµφανίζουν δηλαδή, όλα τα λογιστικά 

γεγονότα που αφορούν την επιχείρηση και αναφέρονται στη συγκεκριµένη λογιστική 

χρήση. 

γ) Τα στοιχεία του ενεργητικού ανήκουν στην κυριότητα της επιχείρησης και τα 

στοιχεία του παθητικού συνιστούν υποχρεώσεις της κατά την ηµέρα της κατάρτισης 

του ισολογισµού. 

δ) Τα στοιχεία του ισολογισµού έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε όσα επιβάλλουν οι 

λογιστικές αρχές και οι σχετικοί νόµοι. 

ε) Οι λογαριασµοί παρουσιάζονται στις λογιστικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις 

λογιστικές αρχές και τις διατάξεις των νόµων ( Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο). 

Η θεµελίωση τώρα της αξιοπιστίας όλων των παραπάνω αποτελεί το κύριο έργο 

της Ελεγκτικής. 

 

1.5  Ορισµός και ∆ιαίρεση της Ελεγκτικής 

 

Η Ελεγκτική είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς κλάδους της Λογιστικής. 

Ασχολείται µε τη διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν τη διεξαγωγή 

οικονοµικών ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην επαλήθευση της 

ειλικρίνειας των ισχυρισµών και των διαβεβαιώσεων τρίτων. Οι ισχυρισµοί αυτοί 

αφορούν κατά κανόνα οικονοµικά ζητήµατα. 

Η σύγχρονη Ελεγκτική είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις πιο βασικές επιστήµες 

της διοίκησης οικονοµικών µονάδων, όπως την Οικονοµική, Στατιστική, Νοµική και 

Πληροφορική. Από τις επιστήµες αυτές, η Ελεγκτική αντλεί τη σύγχρονη 

µεθοδολογία για την ικανοποιητική επίλυση θεµάτων που αναφέρονται στο 

υποκείµενο και το αντικείµενο των ελέγχων, και στην ελεγκτική εργασία. 

Η Ελεγκτική διακρίνεται σε ∆ηµόσια και Ιδιωτική. Η πρώτη αποτελεί κλάδο της 

∆ηµόσιας Λογιστικής και ασχολείται µε τον έλεγχο των οργανισµών του ∆ηµοσίου, 

των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των µη κερδοσκοπικών οργανισµών 

γενικά. Στη χώρα µας, ο έλεγχος αυτός διενεργείται από τα µέλη του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Η Ιδιωτική Ελεγκτική αποτελεί κλάδο της Ιδιωτικής Λογιστικής και έχει 
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ως αντικείµενο τον έλεγχο, κυρίως, των κερδοσκοπικών οικονοµικών µονάδων. Η 

διεξαγωγή του είναι έργο των εξωτερικών ελεγκτών. 

 

1.6   Ιστορική Επισκόπηση 

 
15Η αρχική θεσµοθέτηση του ελέγχου, των βασικών κανόνων και των πρακτικών της 

ελεγκτικής φαίνεται να χρονολογείται από παλαιότατων χρόνων της ιστορίας του 

οικονοµικού βίου και του πολιτισµού του ανθρώπου και ιδιαίτερα από το χρόνο της 

εµφάνισης των πρώτων ανταλλαγών αγαθών µεταξύ ατόµων και κοινωνικών οµάδων. 

Η εισαγωγή του χρήµατος ως µονάδας µέτρησης των αξιών και ως µέσου διεξαγωγής 

των οικονοµικών συναλλαγών, δηµιούργησε την ανάγκη εξέλεγξης των οικονοµικών 

συναλλαγών και ελέγχου της χρηστής διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών, 

προκειµένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια πράξεων και ενεργειών . 

Οι πρώτες γραπτές µαρτυρίες για την ύπαρξη λογιστικών εκθέσεων µε στοιχεία 

ελεγκτικών µαρτυριών εµφανίζονται στην αρχαία Βαβυλώνα το 3000 π.Χ. Στην 

αρχαία Αίγυπτο θεσπίζεται το αξίωµα των «Επιστατών» για το στοιχειώδη έλεγχο της 

συγκοµιδής των σιτηρών και της απόδοσης των φόρων. Στην αρχαία Ελλάδα, στην 

περίοδο 500-300 π.Χ., απαντάται ο θεσµός του ελεγκτή για την εξέταση της 

διαχείρισης των Οικονοµικών του Κράτους. Πιο συγκεκριµένα στην Αθήνα 

δηµιουργήθηκε ο θεσµός των «Λογιστών» και των «Ευθυνών» οι οποίοι µε 

προκαθορισµένη οργανωτική ιεραρχία και συγκρότηση, είχαν ως κύριο έργο, τον 

έλεγχο της χρηστής διαχείρισης του  πλούτου των πόλεων, των ναών και των 

Λογαριασµών ∆ιαχείρισης των αξιωµατούχων που αποχωρούσαν από τα δηµόσια 

αξιώµατα. 

Στην ευθύνη των λογιστών ελεγκτών εκείνης της εποχής ανήκε το έργο της 

δηµοσιοποίησης των ελεγκτικών τους πορισµάτων και η καταδίκη ή απαλλαγή των 

διαχειριστών για απάτη, παραλείψεις και παραβατική  συµπεριφορά. Με ελεγκτικές 

αρµοδιότητες ήταν επιφορτισµένοι στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα οι «Εξεταστές», 

«Συνήγοροι» και «∆οκιµαστήριοι» στην Αχαϊκή Συµπολιτεία,  οι «Απόλογοι» στη 

Θάσο και οι «Αρχησκόποι» στη Φθιώτιδα. Στην εποχή της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας 

υπήρχαν οι «Ύπατοι», οι «Κήνσορες», οι «Τιµητές» και οι «Ταµίες», µε 

                                                 
15 Καζαντζής Χ., «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Αθήνα 2006  ickett (2003), “The Internal 
Auditing Handbook”. 
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αρµοδιότητες και πρακτικές ανάλογες των ελεγκτών της  αρχαίας Ελλάδας και µε 

υποχρέωση να υποβάλλουν τις εκθέσεις των ελέγχων τους στη ρωµαϊκή Σύγκλητο για 

τη διαχείριση του ∆ηµόσιου Χρήµατος.  

Στο Βυζάντιο, λόγω της σηµαντικής παρέµβασης του κρατικού µηχανισµού στην 

οικονοµική ζωή, ο θεσµός των λογιστών ελεγκτών ισχυροποιείται, µε κύρια 

υπευθυνότητα τον έλεγχο και την εξακρίβωση της ακρίβειας των λογαριασµών του 

∆ηµοσίου και τη σωστή διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών. Στη ∆υτική Ευρώπη, 

κατά τα πρώτα χρόνια του Μεσαίωνα, δεν παρατηρούνται αξιοσηµείωτες εξελίξεις 

στον τοµέα της ελεγκτικής. Στις αρχές της Αναγέννησης, η οικονοµική και εµπορική 

άνθιση των πόλεων της Ιταλίας δίνει νέα ώθηση στο θεσµό του ελέγχου. Στις αρχές 

του 16ου  αιώνα η πόλη της Πίζας είχε τον επίσηµο ελεγκτή των οικονοµικών της 

στοιχείων, ενώ το 1581 εµφανίζεται στη Βενετία η «Ένωση Επαγγελµατιών 

Ελεγκτών». Η σηµαντική γεωγραφική διεύρυνση της επιχειρηµατικής δράσης πολλών 

εµπορικών επιχειρήσεων προκάλεσε την ανάγκη ανάθεσης µέρους του εµπορικού 

έργου σε τρίτους, µε συνέπεια τη δηµιουργία µιας γενικευµένης ανάγκης για 

επισκόπηση και έλεγχο των οικονοµικών συναλλαγών και των αποφάσεων τους.  

Ο όρος Ελεγκτές (Auditors) πρωτοεµφανίζεται στη Μεγάλη Βρετανία το 1285 σε 

σχετικό διάταγµα του Εδουάρδου του Α', το οποίο όριζε ότι όλοι οι διαχειριστές του 

δηµοσίου χρήµατος θα ελέγχονται από τους ‘Auditors’. Στην ίδια χώρα µε τον 

εταιρικό νόµο του 1862 αναγνωρίζεται η ανάγκη για ακριβοδίκαιη 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση µαζί µε την ανάγκη για ανεξάρτητο έλεγχο των 

λογιστικών καταστάσεων µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων. Από τις αρχές του 20ου 

αιώνα την πρωτοπορία των εξελίξεων της Ελεγκτικής ανέλαβαν και φαίνεται να 

διατηρούν οι Η.Π.Α. µε αρκετές χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, αργότερα να 

ακολουθούν τις εξελίξεις.  
16Στην Ελλάδα, το πρώτο ουσιαστικό βήµα για την καθιέρωση εξωτερικού 

ελέγχου έγινε µε το Νόµο 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών και τραπεζών», 

όπου προβλεπόταν η δηµιουργία του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ). Ωστόσο, 

ο θεσµός αυτός δε λειτούργησε και τελικά η υλοποίηση των παραπάνω εξαγγελιών 

έγινε το 1955, όπου µε το Ν.∆. 3329/1955 ιδρύθηκε το “Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών” 

(ΣΟΕ). Μέχρι εκείνη τη στιγµή ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 

των ανωνύµων εταιρειών ήταν εντελώς τυπικός, µιας και δεν υπήρχε οργανωµένο 

                                                 
16 http://www.soel.gr 
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ελεγκτικό επάγγελµα. Από το 1957 έως και το 1992 οργανώθηκε και λειτούργησε 

ελεγκτικό επάγγελµα στην Ελλάδα, µε τη µορφή υποχρεωτικής ενώσεως προσώπων 

(επαγγελµατιών ελεγκτών) σε ένα Νοµικό Πρόσωπο, του οποίου τα µέλη ασκούσαν 

δηµόσιο λειτούργηµα και είχαν κατοχυρωµένη την ελευθερία έκφρασης της 

επαγγελµατικής τους γνώµης. Το ελεγκτικό επάγγελµα εκσυγχρονίστηκε από το 1993 

και έπειτα, οπότε καταργήθηκε η έως τότε µορφή οργανώσεως του Σώµατος 

Ορκωτών Λογιστών και προωθήθηκε η δηµιουργία ελεγκτικών εταιρειών. 

 

1.7  Μεγάλες Πολυεθνικές Ελεγκτικές Εταιρείες και Λογιστική 

Απάτη 

 

Οι τέσσερις µεγαλύτερες πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες, γνωστές και ως Big Four 

και παλαιότερα ως Big Five, διενεργούν την πλειονότητα των ελέγχων των 

εισηγµένων και µη εταιρειών παγκοσµίως. Η οµάδα αυτή ήταν γνωστή και ως Big 

Eight µέχρι το 1989, αλλά µετά από µια σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων, 

«µετατράπηκαν» σε Big Five. Τις Big Five αποτελούσαν µέχρι πριν από µερικά 

χρόνια οι παρακάτω εταιρείες: PricewaterhouseCoopers (PWC), Deloitte Touche 

Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG, Arthur Andersen. Μετά το σκάνδαλο Enron το 

2001 και την κατάρρευση της Arthur Andersen, η οποία ήταν η ελεγκτική εταιρεία 

της Enron, οι Big Five «έγιναν» Big Four. 

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1), παρουσιάζονται ορισµένα στοιχεία για τις 

τέσσερις αυτές πολυεθνικές ελεγκτικές – λογιστικές εταιρείες.17  

Πίνακας 1 

Εταιρεία Έσοδα Υπάλληλοι 
Οικονοµικό 

Έτος 
Έδρα εταιρείας 

PricewaterhouseCoopers $ 29.2 bn 169.000 2011 Ηνωµένο Βασίλειο 

Deloitte Touch Tohmatsu $ 28.8 bn 182.000 2011 Η.Π.Α. 

Ernst & Young $ 22.9 bn 152.000 2011 Ηνωµένο Βασίλειο 

KPMG $ 20.6 bn 138.000 2010 Ολλανδία 

 

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Four_(audit_firms)   

                                                 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Four_(audit_firms)  
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Μετά τα οικονοµικά σκάνδαλα του 2001 (Enron, World.com κ.τ.λ.) πολλές 

έρευνες ασχολήθηκαν µε τις Big Five και την ποιότητα του ελέγχου που 

διενεργούσαν, τις σχέσεις τους µε τις ελεγχόµενες εταιρείες – πελάτες τους καθώς και 

µε τη «συµβολή» τους στην παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων. 
18,19Εµπειρικές έρευνες όπως των Francis (2004) και Watkins (2004) παρέχουν 

στοιχεία ότι εταιρείες που ελέγχονται από τις Big Five παρέχουν υψηλότερης 

ποιότητας οικονοµικές καταστάσεις. Όµως τα πρόσφατα σκάνδαλα που έπληξαν τις 

κεφαλαιαγορές µε εµπλεκόµενες εταιρείες «πέραν πάσης υποψίας» ήρθαν να 

εγείρουν αµφιβολίες για την παραπάνω διαπίστωση.  

Το παραπάνω παράδοξο, ίσως, έχει µια εξήγηση σύµφωνα µε τους Lennox & 

Pittman (2008), στο ότι πολλές δικαστικές αρχές έτειναν τελευταία να επιδεικνύουν 

αυξηµένη επιείκεια προς τις Big Five, κάτι το οποίο σε συνδυασµό µε τις συνθήκες 

της αγοράς συνετέλεσε στο να οδηγηθούν οι εν λόγω εταιρείες σε ένα συνεχές κυνήγι 

επικερδών συµβολαίων (lucrative consulting contracts), εις βάρος της ανεξαρτησίας 

τους προς τους λογιστικούς ελέγχους. 

Οι Lennox & Pittman στη συγκεκριµένη έρευνα εξετάζουν τρεις υποθέσεις: 

1. Εταιρείες που ελέγχονται από τις Big Five έχουν µικρότερη πιθανότητα να 

εµπλακούν σε λογιστική απάτη. 

2. Η αρνητική σχέση µεταξύ της παρουσίας των Big Five και της πιθανότητας απάτης 

είναι σταθερή διαχρονικά. 

3. Η παραπάνω αρνητική σχέση οφείλεται στους υψηλότερης ποιότητας ελέγχους ή 

στη δυνατότητα των ελεγκτών να επιλέγουν την εταιρεία-πελάτη που θα ελέγξουν και 

των εταιρειών-πελατών να επιλέγουν τους ελεγκτές που θα τους ελέγξουν. (the 

endogenous effects of screening by auditors and selection by their clients) 

Οι συγγραφείς συνέλλεξαν από την “Accounting and Auditing Enforcement 

Releases’ (AAERs) της Αµερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), τις 

λογιστικές απάτες εταιρειών για το χρονικό διάστηµα από το 1981 έως το 2001, το 

οποίο παρείχε ένα δείγµα της τάξεως των 1.111 εταιρειών. 

Τα αποτελέσµατα των Lennox & Pittman (2008) επαληθεύουν την πρώτη 

υπόθεση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρέχουν για όλη την περίοδο εξέτασης (1981 

                                                 
18 Francis, J. R. 2004. “What do we know about audit quality?” The British Accounting Review 36: 
p.345-368 
19 Lennox Cl., Pittman J.(2008), “Big Five Audits and Accounting Fraud”, Working paper series, 
Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1137829    
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– 2001), η συχνότητα εµφάνισης λογιστικής απάτης από εταιρείες που ελέγχονται 

από τις Big Five είναι 0,61% ενώ για εταιρείες µη ελεγχόµενες από τις Big Five είναι 

0,92%. Η διαφορά ανάµεσα σ’ αυτές τις δύο συχνότητες βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντική (t–statistic = -6,11) και συµφωνεί µε τις προηγούµενες έρευνες των 

Francis (2004) και Watkins (2004). Συγκεκριµένα οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η 

πρόσληψη ενός εκ των Big Five, δίνει στην εταιρεία που τους προσλαµβάνει τέσσερις 

φορές µικρότερη πιθανότητα για διάπραξη απάτης. 

Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση σχετικά µε τη σχέση των Big Five και της 

απάτης διαχρονικά, αυτή έχει ως εξής: από το 1981 έως και το 1995 η σχέση είναι 

αρνητική και µάλιστα στα 12 από τα 15 χρόνια είναι και στατιστικά σηµαντική. 

∆ηλαδή η ύπαρξη των Big Five στις οικονοµικές καταστάσεις των ελεγχόµενων 

εταιρειών, συνιστά µικρότερη πιθανότητα απάτης από το 1981 έως το 1995. Όµως 

από το 1995 και έπειτα εµφανίζεται µια σηµαντική αλλαγή στην παραπάνω σχέση. 

Πιο συγκεκριµένα από το 1996 έως το 2000 η σχέση τείνει προς το µηδέν, και από το 

2000 και έπειτα εµφανίζεται σηµαντικά θετική, δείχνοντας ότι οι πελάτες των Big 

Five και ιδιαίτερα οι µεγάλες εταιρείες, είναι περισσότερο πιθανό να διαπράξουν 

κάποια λογιστική απάτη. Κατά τη γνώµη µας, τα αποτελέσµατα αυτά αντανακλούν 

τον αντίκτυπο των οικονοµικών σκανδάλων της περιόδου 2000-2001, σε όλους τους 

τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα και καταδεικνύουν πόσο αυτά 

κλόνισαν την εµπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού ως προς τις µεγάλες ελεγκτικές 

εταιρείες. 

Όσον αφορά την τρίτη υπόθεση, οι Lennox & Pittman προσπαθούν να εξηγήσουν 

τους λόγους της αρνητικής σχέσης µεταξύ Big Five και απάτης. Πολλοί 

υποστηρίζουν ότι οι µεγάλες αυτές ελεγκτικές εταιρείες µπορούν να «διαβάσουν» 

από πριν αν µια εταιρεία «ρέπει» προς την απάτη και έτσι δεν θα την επιλέξουν για 

πελάτη, για να µην αµφισβητηθεί το κύρος τους. Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες 

που σχεδιάζουν κάποια απάτη δεν θα προσλάβουν ως ελεγκτή κάποια από τις Big 

Five. Τα αποτελέσµατα των Lennox & Pittman (2008) δεν επαληθεύουν ούτε τη µία 

ούτε την άλλη άποψη. 

Συµπερασµατικά, η παραπάνω έρευνα δείχνει ότι διαχρονικά η ύπαρξη µιας εκ 

των µεγάλων ελεγκτικών εταιρειών (Big Five) συνδυάζεται µε µικρότερη πιθανότητα 

εµφάνισης παραποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις ελεγχόµενες από αυτές 

εταιρείες. 
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1.8  Επιτροπές Ελέγχου και Λογιστική Απάτη 

 
20Οι Abbot, Park και Parker στο έργο τους “The effects of Audit Committee Activity 

and Independence on Corporate Fraud”,αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά µιας 

επιτροπής εσωτερικού ελέγχου (audit committee), επικαλούµενοι προηγούµενες 

έρευνες. Αυτά είναι η δραστηριότητα (activity), η ανεξαρτησία (independence), η 

εµπειρία (experience), η θητεία (tenure) και η χρηµατοοικονοµική γνώση (financial 

knowledge). 

Η έρευνα των Abbot, Park και Parker (2000) εξετάζει αν ο συνδυασµός δύο εκ 

των παραπάνω χαρακτηριστικών (δραστηριότητα και ανεξαρτησία), µειώνει την 

πιθανότητα παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. Ανεξαρτησία θεωρείται η 

ύπαρξη στην επιτροπή ελέγχου ενός ανεξάρτητου µέλους που δεν είναι υπάλληλος 

της εταιρείας, ενώ η δραστηριότητα αναφέρεται στο πόσο συχνά συνεδριάζει η 

επιτροπή ελέγχου. 

Το δείγµα της έρευνας αποτελούνταν από 156 εισηγµένες εταιρείες. Οι 78 από 

αυτές τις εταιρείες είχαν εµφανίσει παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις κατά το 

παρελθόν (ήταν υποκείµενες στη SEC), και οι υπόλοιπες 78 ήταν «καθαρές» και ίδιες 

σε µέγεθος, κλάδο δραστηριότητας, καθώς και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι εταιρείες µε επιτροπές ελέγχου 

(audit committees) που καλύπτουν τα ελάχιστα κατώτατα όρια δραστηριότητας και 

ανεξαρτησίας, είναι λιγότερο πιθανό να έχουν κυρώσεις από τη SEC. Συγκεκριµένα 

αναφέρουν πως αν οι επιτροπές ελέγχου των εταιρειών αποτελούνται από ανεξάρτητα 

µέλη και συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, τότε είναι λιγότερο πιθανό 

να εµφανίσουν παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

Τέλος, αναφέρουν ακόµη ότι το 62% των εταιρειών µε παραποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις και το 33% των «υγιών» εταιρειών, που έχουν επιτροπές 

ελέγχου, δεν καλύπτουν τα ελάχιστα επίπεδα δραστηριότητας και ανεξαρτησίας. 

Αυτό, σύµφωνα µε τους συγγραφείς, δείχνει ότι η επιβολή ενός µέτριου επιπέδου 

κανονισµών στις εταιρείες, µπορεί ενδεχοµένως να τις βοηθήσει να επιτύχουν τους 

στόχους που θέτει η Αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), όσον αφορά τη 

σωστή παρουσίαση των οικονοµικών τους καταστάσεων. Το παραπάνω συµπέρασµα 

των Abbot, Park και Parker (2000) αποδείχθηκε σωστό αφού εν συνέχεια και 
                                                 
20 Abbot J. Lawrence, Young Park and Susan Parker (2000), “The effects of Audit Committee Activity 
and Independence on Corporate Fraud”, Managerial Finance, Vol. 26, No.11   
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συγκεκριµένα το 2002 ο νόµος Sarbanes – Oxley ήρθε να δώσει εξέχων ρόλο στις 

επιτροπές ελέγχου µιας επιχείρησης. 

 

1.9  Μέτρα από την AICPA  για την Υφιστάµενη Οικονοµική Κρίση   

 

Η υφιστάµενη οικονοµική κρίση δεν άφησε αµέτοχους τις διάφορες λογιστικές και 

ελεγκτικές αρχές. Στις Η.Π.Α. το AICPA (American Institute of Certified Public 

Accountants) µε αφορµή την οικονοµική κρίση εξέδωσε τον Μάιο του 2008 έναν 

οδηγό, µε σκοπό να βοηθήσει  τόσο τις διοικήσεις των εταιρειών όσο και τις 

επιτροπές ελέγχου αυτών να αξιολογήσουν καλύτερα τους νέους κινδύνους. Η 

έκδοση αυτή ονοµάζεται 21“Financial Reporting Alert, Strengthening Financial 

Management and Reporting”, και περιλαµβάνει ερωτήσεις για την επιτροπή ελέγχου 

και το εκτελεστικό µάνατζµεντ, ώστε να λάβουν γνώση για επιπλέον θέµατα σχετικά 

µε την αξιολόγηση ενός οργανισµού καθώς και του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος αυτού στις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται (αλλαγές σε πελάτες, 

προµηθευτές, ανταγωνιστές, µορφές δανεισµού κ.τ.λ.) 

Το AICPA εξέδωσε επίσης το κείµενο 22“The AICPA Audit Committee Toolkit – 

Public Companies, 2nd Edition”, το οποίο περιέχει εργαλεία που βοηθούν τις 

επιτροπές ελέγχου να λειτουργούν στο συνεχώς µεταβαλλόµενο σηµερινό οικονοµικό 

περιβάλλον. Τα κυριότερα σηµεία του οδηγού είναι: 

� Επιτήρηση της ακρίβειας των κοινοποιήσεων που βρίσκονται στις υποσηµειώσεις 

(notes) των οικονοµικών καταστάσεων. Για παράδειγµα θέµατα σχετικά µε το FASB 

157 – Εκτίµηση της εύλογης αξίας (Fair Value Measurement) ή ζητήµατα αναφορικά 

µε επενδυτικές ή πιστωτικές απώλειες και εκτιµήσεις διαφόρων επενδυτικών οίκων, 

καθώς και θέµατα σχετικά µε την κατανόηση των «εκθέσεων» των ισολογισµών. 

� Εκτίµηση των ελέγχων της επιχείρησης σε θέµατα ρευστότητας και κινδύνου και 

συζήτηση αυτών µε τη διοίκηση. 

� Εκτίµηση για το αν η οικονοµική κάµψη, η χρεοκοπία τραπεζών και άλλα 

παρόµοια γεγονότα επηρεάζουν τη βιωσιµότητα της επιχείρησης.23    

 

                                                 
21 AICPA, “Financial Reporting Alert, Strengthening Financial Management and Reporting”, May 

2008 
22 AICPA, “The AICPA Audit Committee Toolkit – Public Companies, 2nd Edition”, May 2008 
23 AICPA, Current Accounting Issues and Risks: An alert for Audit Committees, Oct.2008 
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1.10  Νόµος Sarbanes – Oxley 

 
24Ο νόµος Sarbanes – Oxley επικυρώθηκε στις 30 Ιουλίου του 2002 από την 

Αµερικανική Βουλή, ως συνέπεια των σκανδάλων που έπληξαν τη χώρα στις αρχές 

της δεκαετίας του 2000 και αποτελεί τη σηµαντικότερη αλλαγή στη νοµοθεσία περί 

τίτλων, των Η.Π.Α. από τη δεκαετία του 1930. Μία από τις σηµαντικότερες 

βελτιώσεις που εισήγαγε η νοµοθεσία αυτή ήταν η ισχυροποίηση µιας ανεξάρτητης 

ελεγκτικής επιτροπής (internal audit committee), η οποία αποτελούµενη από 

ανεξάρτητα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έχει ως στόχο την συλλογή 

πληροφοριών από τη διεύθυνση της επιχείρησης, την υποστήριξη των εσωτερικών 

ελέγχων και τη συνεργασία µε τους εξωτερικούς ελεγκτές, µε γνώµονα το συµφέρον 

των µετόχων. Η επιτροπή ουσιαστικά έχει αρµοδιότητες επίβλεψης, δίνοντας έτσι την 

αίσθηση ότι η εταιρεία ανεξαρτητοποιείται από τη διοίκηση και δεν χειραγωγείται 

από αυτή. 

 Με βάση τη συγκεκριµένη νοµοθεσία, οι εταιρείες πλέον οφείλουν να 

ακολουθούν τις νέες οδηγίες όσον αφορά στις πληροφορίες που υποχρεούνται να 

δηµοσιοποιήσουν, όµως οι επενδυτές στερούνται του δικαιώµατός τους να 

προσλαµβάνουν οι ίδιοι δικηγόρους για να µηνύσουν τις εταιρείες, όταν τίθεται 

ζήτηµα παρανοµίας ή απάτης. Αντίθετα, πρέπει να περιµένουν το Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης να κινήσει τις αγωγές εκ µέρους τους. Βρίσκονται όµως σε 

πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση µε το παρελθόν, όπου ήταν δύσκολο να αναδειχθούν 

τα ελεγκτικά σκάνδαλα, αφού τώρα η εφαρµογή των άρθρων του SOX χαρίζει 

µεγαλύτερη διαφάνεια στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 Στη συνέχεια, ο SOX προέβλεψε και τη δηµιουργία του Public Company 

Accounting Oversight Board (PCAOB) – Συµβούλιο Επίβλεψης Απολογισµών 

∆ηµοσίων Εταιρειών – µε στόχο τη θέσπιση προτύπων γύρω από την ηθική, τη 

σύγκρουση συµφερόντων, αλλά και την πειθαρχία των λογιστών σε συνδυασµό µε τη 

διεξαγωγή ετήσιων αξιολογήσεων σε µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες. Πλέον οι 

εταιρείες αυτές απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες όπως τήρηση λογιστικών 

βιβλίων, σχεδιασµό πληροφοριακών συστηµάτων και συµβουλές επενδύσεων στους 

πελάτες τους. 

                                                 
24 http://www.nbg.gr 
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 Τέλος οι CEOs και οι CFOs (δηλαδή οι ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι καθώς και 

οι Οικονοµικοί Σύµβουλοι) των εταιρειών έχουν υποχρέωση και ευθύνη, επί ποινή, 

να πιστοποιούν γραπτώς ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 

δηµοσιοποιούµενες λογιστικές καταστάσεις και χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις είναι 

ακριβείς. Σε περίπτωση που οι αναφορές της επιχείρησης κρίνεται ότι πρέπει να 

αναθεωρηθούν, τα συγκεκριµένα πρόσωπα πέρα από τις ποινικές διώξεις που 

αντιµετωπίζουν, έχουν και την υποχρέωση να επιστρέψουν τις πρόσθετες αµοιβές 

τους (bonus) για την κάλυψη του κόστους αυτού.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

ΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

 

2.1  Η Ηθική Ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή 

 

Ο ορκωτός ελεγκτής/λογιστής, όπως και κάθε µέλος ενός επαγγέλµατος που έχει 

αναλάβει (θεσµοθετηµένα ή άτυπα) να εξυπηρετήσει πρακτικά αλλά αποτελεσµατικά 

κάποια συγκεκριµένη ανάγκη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, έχει πέρα και 

εκτός από τη νοµική ευθύνη, και ηθική ευθύνη έναντι της κοινωνίας και των 

συγκεκριµένων πελατών του. Η ευθύνη αυτή επιβάλλεται από το σώµα των ορκωτών 

ελεγκτών/λογιστών σε πολλές χώρες µε τη µορφή ενός επαγγελµατικού κώδικα 

συµπεριφοράς προς τους πελάτες, όπως επίσης υπάρχει και κώδικας συµπεριφοράς 

προς τα άλλα µέλη του σώµατος. Και τούτο γιατί οι νοµικά προσδιορισµένες ευθύνες 

δεν επαρκούν να περιγράψουν αλλά και να διαµορφώσουν πλήρως και σε κάθε 

περίπτωση την πρέπουσα στην πράξη συµπεριφορά κάθε επαγγελµατία. Ο κώδικας 

αυτός συµπεριφοράς, που οικειοθελώς αναλαµβάνει να επιβάλλει στα µέλη του ένα 

σώµα ορκωτών ελεγκτών, δεν είναι τίποτα άλλο από την αναγνώριση της κοινωνικής 

ευθύνης την οποία επιβάλλει η κοινωνική διάσταση του επαγγέλµατος. Ένας τέτοιος 

κώδικας ηθικής ευθύνης είναι κάτι παραπάνω από µια κωδικοποιηµένη συµπεριφορά. 

Εξυπηρετεί και το ίδιο το επάγγελµα προστατεύοντας και επενδύοντας αυτό µε το 

κατάλληλο κοινωνικό “image”. Είναι ένα µήνυµα και µια υπόσχεση προς τα έξω ότι 

το επάγγελµα έχει συγκεκριµένους στόχους που εξυπηρετεί, και ότι ενδιαφέρεται για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την κοινωνία µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. Το κοινό έχει ανάγκη να εµπιστευτεί τον ορκωτό ελεγκτή ως προς την 

ικανότητα και τις προθέσεις του να το εξυπηρετήσει στις συγκεκριµένες ανάγκες για 

τις οποίες ο θεσµός του ορκωτού ελεγκτή έχει εγκαθιδρυθεί, µε ευθύνη και συνέπεια 

προσωπική και ηθική, και όχι απλώς οικονοµική, όπως ίσως µια άλλη επιχείρηση θα 

έκανε. Η προσωπική ηθική εγγύηση του ορκωτού ελεγκτή είναι το σηµαντικότερο 

στοιχείο που συντελεί στη δηµιουργία της εµπιστοσύνης των διαφόρων κοινωνικών 

οµάδων, οι οποίες χρησιµοποιούν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που φέρουν 

την υπογραφή ορκωτών ελεγκτών/λογιστών. 
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∆εν υπάρχει συγκεκριµένος και γενικός κώδικας κοινωνικής, επαγγελµατικής 

συµπεριφοράς και ηθικής ευθύνης, ο οποίος µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους 

ελεγκτές και σε όλες τις περιπτώσεις. Οι σχετικοί κανόνες και τα πρότυπα έχουν 

διαµορφωθεί µε τη µακροχρόνια άσκηση του θεσµού και την πείρα που 

συσσωρεύεται και περνά στις επερχόµενες γενεές, αλλά και συνεχίζουν να 

διαµορφώνονται για να αντιµετωπιστούν καινούριες καταστάσεις και κοινωνικά 

δεδοµένα, καθώς ολόκληρη η κοινωνία αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου. 

Για τους ορκωτούς λογιστές ως παράδειγµα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο 

κώδικας επαγγελµατικής συµπεριφοράς του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών των 

Η.Π.Α. (Code of Professional Ethics by the American Institute of Certified Public 

Accountants). Από την πλευρά τους οι εσωτερικοί ελεγκτές στις Η.Π.Α. έχουν το 

δικό τους κώδικα επαγγελµατικής ευθύνης και συµπεριφοράς, που επιµελείται το 

Institute of Internal Auditors των Η.Π.Α. Οι κώδικες αυτοί αναφέρονται µε 

λεπτοµέρεια σε συγκεκριµένο τρόπο συµπεριφοράς και αντιµετώπισης 

επαγγελµατικών θεµάτων και καταστάσεων. Οι βασικές διαστάσεις µιας ηθικής 

συµπεριφοράς του ορκωτού ελεγκτή προς το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή τους πελάτες 

του, αναφέρθηκαν νωρίτερα ως γενικά πρότυπα, σύµφωνα µε τα οποία τούτος θα 

πρέπει να είναι αντικειµενικός, εχέµυθος, δίκαιος και ικανός να τους εξυπηρετεί στα 

πλαίσια των δυνατοτήτων του και σύµφωνα µε το θεσµό του ανεξάρτητου ελεγκτή. 

Στα πλαίσια αυτά ο ορκωτός ελεγκτής θα πρέπει να µπορεί να διαµορφώσει την 

προσωπική συµπεριφορά του και ακόµα να επιβάλλει στον εαυτό του ιδιαίτερες 

υποχρεώσεις και επιπλέον ευθύνες προς τους πελάτες του. 

Αναφορικά µε την επαγγελµατική συµπεριφορά των ορκωτών ελεγκτών της 

Ελλάδος, από τον νόµο προβλέπονται µια σειρά από προληπτικές απαγορεύσεις και 

οδηγίες αλλά και κυρώσεις (βλ. αρθρ. 15 και 20-22, Π.∆. 226/92). Για την ειδικότερη, 

όµως, προσωπική ηθική συµπεριφορά των µελών του επαγγέλµατος, και κάθε 

επαγγέλµατος, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν κυρώσεις και µια τέτοια ηθική, 

επαφίεται κατά το µεγαλύτερο µέρος της αποκλειστικά στην ακεραιότητα του 

χαρακτήρα ενός έκαστου επαγγελµατία. 
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2.2  Η Νοµική Ευθύνη 

 

Οι ήδη εµφανείς ανωµαλίες στους χώρους όπου διαµορφώνεται και ολοκληρώνεται η 

διαδικασία λήψεως χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων (ανάπτυξη του χρηµατιστηρίου, 

οδηγίες Ευρωπαϊκής Κοινότητας, νέος νόµος περί εξωτερικού ελέγχου και ελεγκτών, 

κ.λ.π.) θα αυξήσουν από τη µία µεριά την ευθύνη αυτών που συµµετέχουν στη 

διαδικασία αυτή ως παραγωγοί οικονοµικών πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων 

και αυτών που έχουν την ευθύνη του ελέγχου της ποιότητας τούτων, και από την 

άλλη την αντίληψη του κοινού για την ευθύνη αυτή και, συνεπώς, και την επιδίωξη 

αποζηµίωσης για τυχόν απώλειες που θα συνδέονται µε την πληµµελή εξάντληση 

αυτής της ευθύνης εκ µέρους των φορέων της. 

Από την ίδια αντίληψη της πιθανότητας να αυξηθούν οι περιπτώσεις αντιδικίας 

αλλά και ο αριθµός και η ιδιότητα των εµπλεκόµενων µερών κινείται και ο νέος 

νόµος περί ορκωτών ελεγκτών που προβλέπει την ασφάλιση των ορκωτών ελεγκτών 

έναντι απαιτήσεων αποζηµίωσης που θα προκύψουν από σκόπιµη ενέργεια ή 

παράλειψη του ορκωτού κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού 

ελέγχου, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο 

και αποδεδειγµένα προκλήθηκε από τη χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου, (αρθ. 19, 

Π.∆. 226/92 & αρθ. 29, Ν.3693/08). Στο ίδιο άρθρο καθορίζονται και τα ελάχιστα 

ποσά αποζηµίωσης που θα καλύπτει η ασφάλιση και τα οποία όχι µόνον δεν µπορεί 

να είναι τελικά, αλλά και θα πρέπει να αναπροσαρµόζονται κατά καιρούς, Για το 

λόγο αυτό συνίσταται η διατήρηση από κάθε ορκωτό ελεγκτή ικανής και κατάλληλης 

δικηγορικής υποστήριξης πέραν από την ασφάλιση. 

Σε άλλες χώρες, όπου το επάγγελµα του ορκωτού ελεγκτή/λογιστή ασκείται εδώ 

και χρόνια µακριά από την άµεση παρέµβαση και κηδεµονία του κράτους, π.χ. 

Η.Π.Α., Αγγλία, τα τελευταία χρόνια είχε παρατηρηθεί, παράλληλα µε την ανάπτυξή 

του, και µεγάλη αύξηση των υποθέσεων προσφυγής τρίτων στα δικαστήρια εναντίον 

ορκωτών ελεγκτών/λογιστών. Το ίδιο θα πρέπει να αναµένεται και στην Ελλάδα, 

όπου µε τις νέες νοµοθετήσεις φαίνεται να δηµιουργούνται παρόµοιες προϋποθέσεις, 

οι οποίες θα δροµολογήσουν ίδια φαινόµενα σχετικά µε την άσκηση του 

επαγγέλµατος του ορκωτού ελεγκτή/λογιστή. Ήδη ο νόµος 3693/08 εµπεριέχει στο 

σχετικό άρθρο περί ευθύνης και την υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης για 

αποζηµίωση συγκεκριµένου ποσού εκ µέρους του ορκωτού ελεγκτή. Το ερώτηµα, 
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όµως, είναι αν τα ποσά που προσδιορίζονται επαρκούν για να καλύψουν τις ζηµίες 

που µπορούν να προκληθούν από υπαιτιότητα του ορκωτού ελεγκτή σε εξαιρετικές 

αλλά πιθανές περιπτώσεις, π.χ. οµαδικές προσφυγές επενδυτών ή απαίτηση τράπεζας 

που είχε προβεί στη χορήγηση µεγάλων δανείων στηριζόµενη στη γνωµάτευση 

ορκωτού ελεγκτή για την οικονοµική κατάσταση µιας επιχειρήσεως. Να 

σηµειώσουµε εδώ πως µε βάση το Ν.3693/08, η ευθύνη για αποζηµίωση δεν µπορεί 

να υπερβεί το δεκαπλάσιο των αµοιβών του ευθυνόµενου νόµιµου ελεγκτή για το 

συγκεκριµένο ελεγκτικό έργο. 

 

2.3  Γενική Αστική Ευθύνη των Ορκωτών Ελεγκτών 

 

Η αστική ευθύνη γενικά µπορεί να προσδιοριστεί στην υποχρέωση που έχει ο κάθε 

επαγγελµατίας να επιδεικνύει την απαραίτητη προσοχή και επιµέλεια που αναµένεται 

από αυτόν ως συγκεκριµένο επαγγελµατία, όπως αυτός παρουσιάζεται κατά την 

άσκηση του επαγγέλµατός του και την προσφορά των υπηρεσιών του προς το κοινό. 

Στην περίπτωση του ορκωτού λογιστή/ελεγκτή, τούτος παρουσιάζεται ως ο ειδικός 

που έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει κατά πόσον οι ελεγχόµενες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια (Π.∆. 226/92, αρθρ. 

16, παρ.1) την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της ελεγχόµενης 

µονάδας, σύµφωνα πάντα µε τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές. 

Επειδή όµως, κανένας άνθρωπος δεν µπορεί να είναι βέβαιος ότι θα µπορέσει – ή 

δεν θα µπορέσει στις περισσότερες των περιπτώσεων – να φέρει σε πέρας ένα 

αναλαµβανόµενο έργο πλήρως, επιτυχώς και χωρίς λάθη ή κάποιες παραλείψεις, 

αλλά και να υποσχεθεί τούτο δεν θα το κατορθώσει, δεν είναι πρακτικά σωστό να τον 

καθιστά κανείς υπεύθυνο για το αλάθητο, αλλά για αµέλεια, ασυνέπεια, απιστία ή 

απάτη προς κάθε έχοντα άµεσο ή έµµεσο έννοµο συµφέρον στα πλαίσια του έργου 

του ορκωτού ελεγκτή, συµπεριλαµβανοµένης στους ανωτέρω και της ίδιας της 

ελεγχόµενης µονάδας. Η αστική ευθύνη βέβαια , ισχύει και για τη διοίκηση της 

ελεγχόµενης µονάδας στη βάση της πρωταρχικής ευθύνης. 

Η αστική ευθύνη των ορκωτών λογιστών αναφέρεται ρητά µαζί µε τις ποινικές 

και τις πειθαρχικές συνέπειες, στο άρθρο 16, παρ. 5 του παλαιού Ν.∆. 3329/1955 

«περί συστάσεως και οργανώσεως του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών» όπου ορίζεται 

ότι: «πάσα παράβασις διατάξεων του παρόντος Ν.∆. υπό ορκωτού λογιστή, πλην της 
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πειθαρχικής διώξεως που  αυτήν συνεπάγεται, τιµωρείται και κατά τα άρθρα 252 και 

458 του Π.Κ. καθώς και τα άρθρα 242 και 386 του Π.Κ., επιφυλασσόµενου εις τυχόν 

ζηµιωθέντα και του δικαιώµατος αποζηµιώσεως κατά τις διατάξεις του κοινού 

δικαίου». Η ευθύνη διαφαίνεται και στο Ν.∆. 226/92, στο άρθρο 19, όπου 

συγκεκριµένα αναφέρεται: « Ο ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζηµία εκ 

θετικής ενέργειας ή παραλείψεως κατά τον έλεγχο και την έκδοση του 

πιστοποιητικού ελέγχου εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια του 

ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγµένα προκλήθηκε από τη χρήση του 

πιστοποιητικού ελέγχου», από τη διατύπωση της οποίας διαφαίνονται και οι διάφορες 

πιθανές αιτίες οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ή να εγείρουν την δικαστική 

δίωξη και επίρριψη ευθύνης για αποζηµίωση στον εµπλεκόµενο ορκωτό ελεγκτή. 
25Γενικά η αστική ευθύνη αφορά την ευθύνη του Ελεγκτή για αποζηµίωση προς 

τρίτα ζηµιωθέντα, από λάθη ή παραλείψεις του, πρόσωπα. Όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 29 του πρόσφατου Ν. 3693/2008, οι νόµιµοι ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία 

και οι ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών ευθύνονται για κάθε ζηµιά από θετική 

ενέργεια ή παράλειψη. Η ευθύνη για αποζηµίωση µπορεί να ανέλθει µέχρι το 

δεκαπλάσιο των αµοιβών του ευθυνόµενου νόµιµου ελεγκτή για το συγκεκριµένο 

ελεγκτικό έργο. Στην περίπτωση τώρα που οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται 

στο όνοµα και για λογαριασµό ελεγκτικού γραφείου ή ελεγκτικής οντότητας τρίτης 

χώρας, η ευθύνη για αποζηµίωση βαρύνει αλληλέγγυα και εις ολόκληρο τα πρόσωπα 

που εµπλέκονται στο συγκεκριµένο ελεγκτικό έργο καθώς και την ελέγκτρια 

εταιρεία. Οι νόµιµοι ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία και οι ελεγκτικές οντότητες 

τρίτων χωρών υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη ίση µε το όριο της 

δεκαπλάσιας αµοιβής που αναφέρθηκε ανωτέρω. Η µη συµµόρφωση των 

εµπλεκοµένων µε τα οριζόµενα παραπάνω, συνεπάγεται την αναστολή της άδειας 

άσκησης επαγγέλµατος.  

 

2.4  Ευθύνη προς την Ελεγχόµενη Μονάδα. Αιτίες και Κριτήρια 

Επίρριψης Ευθύνης  

 

Κατά το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920, η αξίωση της ελεγχόµενης εταιρείας έναντι των 

ελεγκτών της παραγράφεται µετά από διετία. 

                                                 
25 Ν. 3693/2008, Φ.Ε.Κ. 174, 25/8/2008 
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Εποµένως, ένας ορκωτός ελεγκτής/λογιστής είναι δυνατόν να θεωρηθεί 

υπεύθυνος έναντι των πελατών του για οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 

1. Απάτη. Ο ορκωτός ελεγκτής ο οποίος, εν γνώσει του και µε πρόθεση, δεν 

αποκάλυψε απάτη η οποία διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, ή συνήργησε σε κάποια 

πράξη σκόπιµης απάτης εις βάρος του πελάτη του, µπορεί να κατηγορηθεί για απάτη. 

Στην περίπτωση αυτή έχει σαφή εφαρµογή το άρθρο 19, Ν.∆. 226/92, µε τη φράση « 

Ο ορκωτός ευθύνεται για κάθε ζηµία…εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο…». 

Ένας ορκωτός ελεγκτής µπορεί επίσης, να κατηγορηθεί για απάτη ακόµα και όταν 

αυτός κάνει λάθος από άγνοια, εάν ψευδώς παρουσιάστηκε ότι κατέχει την 

επαγγελµατική ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή και τις απαιτούµενες γι’ αυτήν γνώσεις 

και εξειδίκευση. 

Στην περίπτωση εκούσιας απάτης, επίσης, έχει εφαρµογή και το άρθρο 57, παρ. β, 

γ, και ε του κωδικοποιηµένου Ν.2190/1920 επισύροντας αστική και ποινική ευθύνη, 

σε όποιον «…εν γνώσει συνέταξεν ή ενέκρινε ισολογισµόν εναντίον των διατάξεων 

του παρόντος νόµου ή του καταστατικού», ενώ στην περίπτωση της ψευδούς 

παρουσίασης της ιδιότητας και ικανότητας του ορκωτού, εφαρµογή µπορεί να έχει το 

άρθρο 63γ, παρ. 3 του ίδιου νόµου όπου αναφέρεται ρητώς: «…τιµωρείται πας 

ελεγκτής όστις δεν εδήλωσεν κώλυµα ασκήσεως ελέγχου…». 

2. Αµέλεια. Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής θα πρέπει να 

επιδείξει την επιµέλεια και προσοχή που αναµένεται από ένα µέσο επαγγελµατία 

ορκωτό ελεγκτή. ∆ιαφορετικά, αυτός µπορεί να κατηγορηθεί για αµέλεια ή 

αδιαφορία. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η γνώση ή η συνέργεια σε 

απάτη ή λάθος, αλλά αρκεί η αδιαφορία ή η αµέλεια εκ µέρους του ελεγκτή. 

Στην περίπτωση αµέλειας αναφέρεται το άρθρο 63 β του Ν.2190/1920, όπου 

αναφέρεται ότι «ελεγκτές ανωνύµων εταιρειών…αν από αµέλεια θεώρησαν ως 

νοµίµως έχοντα ισολογισµό που καταρτίστηκε παρά τας διατάξεις του νόµου και του 

καταστατικού…τιµωρούνται µε φυλάκιση τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή… 

Στην περίπτωση όµως δόλου τιµωρούνται και µε τις ποινές του άρθρου 57». Άµεση 

αναφορά για ευθύνη από αµέλεια γίνεται στο άρθρο 19 του Ν.∆. 226/92: «ο ορκωτός 

ευθύνεται για κάθε ζηµία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεως κατά τον έλεγχο…». 

Στις περιπτώσεις απάτης και αµέλειας ειδικά, ο πελάτης θα πρέπει για να 

απαιτήσει αποζηµίωση, κανονικά, να αποδείξει ότι στηρίχθηκε στον έλεγχο του 

συγκεκριµένου ορκωτού ελεγκτή για να κάνει ή να µην κάνει κάποια συγκεκριµένη 
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ενέργεια ή ότι η ζηµία προκλήθηκε από την αδυναµία του ορκωτού να ανακαλύψει 

την απάτη ή το λάθος. 

3. Αθέτηση συµφωνίας. Μια επιχείρηση/πελάτης µπορεί να διεκδικήσει αποζηµίωση 

για αθέτηση συµφωνίας εκ µέρους του ορκωτού ελεγκτή, αν τούτος εξετέλεσε 

πληµµελώς τον έλεγχο και τούτο είχε ως συνέπεια την πρόκληση ζηµίας στην 

ελεγχόµενη επιχείρηση ή ακόµα και την µικρότερη από την αναµενόµενη ωφέλεια. 

Πληµµελή εκτέλεση ελέγχου έχουµε, για παράδειγµα, όταν ο ορκωτός ελεγκτής 

περιορίζει την έκταση του ελέγχου σε µικρότερη από έναν κανονικό έλεγχο, 

σύµφωνα µε τα γενικώς παραδεκτά ελεγκτικά πρότυπα. Στην περίπτωση που ο 

περιορισµός επιτρέπεται από τη συµφωνία, αλλά παρόλα αυτά µπορεί να γίνει αιτία 

ζηµιών σε κάποιους, ο ορκωτός ελεγκτής θα πρέπει να αναφέρει στο πιστοποιητικό 

του την έκταση και τους περιορισµούς του ελέγχου που διενήργησε. 

4. Εχεµύθεια. Αν και η περίπτωση πρόκλησης ζηµίας από την (εκούσια ή ακούσια) 

διαρροή σε τρίτους πληροφοριών, που απέκτησε ο ορκωτός ελεγκτής κατά τη 

διενέργεια ελέγχου σε µια επιχείρηση, καλύπτεται γενικά στο άρθρο 19 του Ν.∆. 

226/92 για την εχεµύθεια, την οποία πρέπει να διατηρεί ο ελεγκτής σχετικά µε 

κρίσιµες πληροφορίες του πελάτη του, γίνεται σαφής µνεία τούτης και στο άρθρο 63, 

παρ. α, και, ειδικότερα, στο άρθρο 63 γ παρ. 2 του Ν.2190/1920, όπου αναφέρεται ότι 

«τιµωρείται δια φυλακίσεως µέχρι τριών µηνών πας ελεγκτής ανωνύµων εταιρειών, 

όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεµύθειαν, περί των παρ’ αυτού παρατηρηθέντων 

εν τη λειτουργία της εταιρείας». 

Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου έχει εφαρµογή και στις περιπτώσεις 

ελέγχου σύµφωνα µε τα άρθρα 36 και 40 του Ν.2190/1920, δηλαδή από µη ορκωτούς 

ελεγκτές. Εννοείται ότι η παράβαση του άρθρου 63 επιφέρει και αστική ευθύνη. 

Στην εχεµύθεια αναφέρεται και ο παλαιός νόµος Ν.∆. 3329/55, άρθρο 12, παρ.5, 

«ο Ορκωτός Λογιστής, ο Βοηθός Ορκωτός Λογιστής και ο ∆όκιµος Ορκωτός 

Λογιστής υποχρεούνται να τηρούν αυστηράν εχεµύθειαν περί των όσων ήθελαν λάβει 

γνώσιν κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των» (αστική και πειθαρχική ευθύνη)…, 

καθώς και το Β.∆. 737/61 και ο Ν. 4107/60. 

Κατά τον ίδιο νόµο, Ν.∆. 3329/55, άρθρα 12 και 16, παρ.5, η µη τήρηση της 

εχεµύθειας υπό Ορκωτού Λογιστή, Βοηθού, κ.λ.π., πλην της πειθαρχικής διώξεως 

«…τιµωρείται και κατά τα   άρθρα 252 και 458 του Ποινικού Κώδικα…» (ποινική 

ευθύνη). 
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5. ∆ηµοσίευση και εχεµύθεια. Εννοείται ότι στην υποχρέωση εχεµύθειας υπάγονται 

και όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν επιβάλλεται εκ του νόµου να δηµοσιεύονται κατά 

οιανδήποτε µορφή δηµοσίευσης, σε εφηµερίδες, Χρηµατιστήριο, Νοµαρχία, Εφορία 

(Ν. 1563/85 αρθρ.17 περί φορολογικής αξιοποίησης των ελέγχων του Σώµατος 

Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή γνωστοποίηση στην εφορία των φορολογικών 

παραβάσεων που διαπιστώθηκαν) κ.λ.π. 

 

2.5  Ευθύνη προς Τρίτους 

 

Ιστορικά, ένας τρίτος ο οποίος δεν είναι µέλος των συµβαλλοµένων στο 

συµβόλαιο/συµφωνία για τον έλεγχο σε µία επιχείρηση, όπως είναι εµµέσως, έστω, οι 

µέτοχοι αυτής, δεν θα µπορούσε να έχει έννοµο συµφέρον για ζηµίες σχετικά µε το 

διενεργηθέντα έλεγχο και κατά του συµβληθέντος και διενεργήσαντα τούτο ορκωτό 

ελεγκτή. 

Η ευθύνη, όµως, των ορκωτών ελεγκτών/λογιστών προς τρίτους, δηλαδή εκτός 

της εταιρείας/πελάτη, καθώς και των τωρινών µετόχων, προκύπτει εµµέσως πλην 

σαφώς, από την διάταξη του Ν.∆. 226/92, άρθρο 16, παρ.2, «Οι Ορκωτοί Ελεγκτές ή 

ελεγκτικές εταιρείες…υποχρεούνται…να έχουν ασφαλιστική κάλυψη…για ευθύνη 

προς αποζηµίωση οιουδήποτε ζηµιωθέντος φυσικού ή νοµικού προσώπου κατά τα 

στην παρ.1 αναφερόµενα». 

Εφαρµογή θα πρέπει να έχει εδώ και το άρθρο 19, Ν.∆. 226/92, «Ο ορκωτός 

ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζηµία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεως κατά τον 

έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο 

ή βαριά αµέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγµένα προκλήθηκε από τη 

χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου», καθώς και ανάλογη µε το άρθρο 16, παρ. 5 του 

παλαιού Ν.∆. 3329/1955 περί συστάσεως και οργανώσεως του σώµατος Ορκωτών 

Λογιστών όπου ορίζεται ότι «πάσα παράβασις διατάξεων του παρόντος Ν.∆. υπό 

ορκωτού λογιστή, πλην της πειθαρχικής διώξεως ην συνεπάγεται, τιµωρείται και 

κατά τα άρθρα 252 και 458 του Π.Κ. και τα άρθρα 242 και 386 του Π.Κ., 

επιφυλασσόµενου κατά τας διατάξεις του κοινού δικαίου». 

6. Ανακάλυψη απάτης ή λάθους. Ο όρος απάτη µπορεί να έχει εφαρµογή σε πολλές 

περιπτώσεις ευθύνης ενός ελεγκτή. Πρώτα στην περίπτωση της ευθύνης ανακάλυψης 

απάτης στη διαχείριση και, αναγκαστικά, παρουσίαση, τελικά, περιουσιακών 
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στοιχείων και αποτελεσµάτων κακής διαχείρισης εκ µέρους υπαλλήλων κάθε 

επιπέδου, ατοµικά ή οµαδικά, της ελεγχόµενης µονάδας. 

Στην περίπτωση αυτή, ο ελεγκτής θα πρέπει να ανακαλύψει την περίπτωση 

εσκεµµένης απάτης, όπως και ακούσιου λάθους, στα πλαίσια της διαπίστωσης περί 

της ορθής παρουσίασης των ελεγχόµενων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών στις 

αντίστοιχες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Στην περίπτωση που τούτος έχει πέσει 

θύµα οργανωµένης απάτης και βεβαίωσε ορθή, παρόλα αυτά, εµφάνιση των σχετικών 

µεγεθών, η ευθύνη του για την ανακάλυψη της απάτης στην οποία αποδεδειγµένα 

οφείλεται η παραπλανητική εµφάνιση των λογιστικών καταστάσεων εξαντλείται στα 

όρια στα οποία τούτος εφάρµοσε τα γενικώς παραδεκτά κατά περίπτωση ελεγκτικά 

πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και τον επιβεβληµένο επαγγελµατικό ζήλο, 

επιµέλεια και προσοχή. 

Εφαρµογή των νόµων περί κάλυψης απάτης, συνέργειας σε απάτη, άγνοιας και 

ψευδούς παρουσίασης της επαγγελµατικής ιδιότητας και ικανότητας ορκωτού, 

αµέλειας ή αδιαφορίας, αθέτησης συµφωνίας και εχεµύθειας, υπάρχει και για την 

ευθύνη προς τρίτους, οι οποίοι έχουν ή επιδίωξαν να έχουν συµφέροντα στην 

ελεγχόµενη επιχείρηση και κατά τη διαδικασία αυτή χρησιµοποίησαν και βασίστηκαν 

στις ελεγχθείσες λογιστικές καταστάσεις, πράγµα το οποίο ο εµπλεκόµενος ορκωτός 

ελεγκτής θα έπρεπε να το αναµένει στα πλαίσια της χρήσεως και της χρησιµότητας 

των ελεγχόµενων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε µια οικονοµία. Το θέµα σε 

µια δικαστική διαδικασία από εκεί και πέρα είναι να αποδειχθεί ότι ο συγκεκριµένος 

τρίτος, που απαιτεί αποζηµίωση, πράγµατι βασίστηκε στις ελεγµένες λογιστικές 

καταστάσεις και να υπολογιστούν οι επικαλούµενες ζηµίες. 

7. Παραπλανητικές λογιστικές καταστάσεις. Θα πρέπει, επίσης, να γίνει κατανοητό 

ότι οι ορκωτοί ελεγκτές/λογιστές ναι µεν δεν εγγυώνται την ακρίβεια των µεγεθών 

των λογιστικών καταστάσεων (παρά, ίσως, την ακριβοδίκαιη – fair – παρουσίαση 

τούτων), θεωρούνται, όµως, υπεύθυνοι για την παραπλανητική εικόνα την οποία 

µπορεί να παρουσιάζουν προς τους τρίτους οι ελεγχόµενες λογιστικές καταστάσεις, 

και αν δεν προειδοποιούν για τούτο στην έκθεση, τους χρήστες. Σχετικά µε το 

πρόβληµα αυτό πολλές ελεγκτικές εταιρείες στο εξωτερικό έχουν καταδικαστεί ή 

έχουν αναγκαστεί να συµβιβαστούν µε τους αντιδίκους τους εκτός δικαστηρίου. 
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2.6  ∆ικαστικές Περιπτώσεις Ορκωτών Ελεγκτών 

 

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά γνωστές δικαστικές υποθέσεις από την διεθνή 

ελεγκτική πρακτική, στις οποίες κατηγορούµενοι ήταν ορκωτοί λογιστές /ελεγκτές. 

Περίπτωση ευθύνης προς τρίτους (The Ultramares Corporation εναντίον Touche, 

New York). Η πολυεθνική ελεγκτική εταιρεία Touche είχε ελέγξει τις λογιστικές 

καταστάσεις της εταιρείας Fred Stern & Co. και χορήγησε «καθαρό» (θετική, χωρίς 

επιφυλάξεις έκθεση) πιστοποιητικό το οποίο, όπως προέκυψε µετά την πτώχευση της 

εταιρείας Fred & Stern, περιείχε κάποιες ανακρίβειες σχετικά µε την οικονοµική 

κατάσταση της ελεγχόµενης εταιρείας. Βασισθείσα στο πιστοποιητικό αυτό, και πριν 

την πτώχευση, βεβαίως, η εταιρεία Ultramares χορήγησε δάνειο προς την Fred & 

Stern. Η ελεγκτική εταιρεία Touche κατηγορήθηκε για χορήγηση παραπλανητικού 

πιστοποιητικού από αµέλεια και για εξαπάτηση. Η ελεγκτική εταιρεία καταδικάστηκε 

ως προς τη δεύτερη κατηγορία µε το σκεπτικό ότι η Touche εξαπάτησε τους τρίτους 

(οι οποίοι στηρίχτηκαν για οικονοµικές δοσοληψίες µε τη Fred & Stern στο 

πιστοποιητικό της), βεβαιώνοντας σ’ αυτό ότι οι λογιστικές καταστάσεις 

παρουσίαζαν ορθώς την οικονοµική κατάσταση της εν λόγω εταιρείας, ενώ στην 

πραγµατικότητα τα πράγµατα ήταν τελείως διαφορετικά. Εξαπάτηση µπορεί να 

στοιχειοθετηθεί  και στην περίπτωση όπου διαφαίνεται ο ισχυρισµός της γνώσεως για 

κάτι, ενώ τέτοια γνώση στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει εκ µέρους του 

ισχυριζόµενου. Στην προκειµένη περίπτωση η εταιρεία Touche ισχυριζόταν, 

εκδίδοντας «καθαρό» πιστοποιητικό, ότι γνώριζε ότι η οικονοµική κατάσταση της 

ελεγχόµενης εταιρείας ήταν καλή, πράγµα το οποίο δεν συνέβαινε. 

Όσον αφορά τις διατυπωθείσες αντιρρήσεις ότι δεν υπάρχει ευθύνη της Touche 

προς τρίτους, αφού η ενάγουσα (τρίτη) εταιρεία Ultramares δεν ήταν µέρος στο 

µεταξύ της Fred & Stern και Touche ελεγκτικό συµβόλαιο, τούτη δεν ισχύει καθόσον 

η ελεγκτική εταιρεία γνώριζε ότι οι ελεγµένες λογιστικές καταστάσεις και το 

πιστοποιητικό θα δινόταν και σε άλλους (όταν µάλιστα χορήγησε στη Fred & Stern 

τριάντα πρωτότυπα υπογεγραµµένα πιστοποιητικά), οι οποίοι άλλοι θα στηρίζονταν 

σ’ αυτές. Το σκεπτικό για την ευθύνη προς τρίτους είχε διατυπωθεί νωρίτερα στις 

Η.Π.Α. στη δίκη Glanzer εναντίον Shepard, όπου διατυπώθηκε από το δικαστή τότε η 

άποψη ότι «Αν οι ελεγκτικές υπηρεσίες παρέχονται κυρίως για την πληροφόρηση 

τρίτων, τότε και οι τρίτοι αυτοί είναι στην ουσία µέρη του συµβολαίου έστω και αν 
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δεν ονοµάζονται σ’ αυτό». Επίσης, η αµέλεια, ακόµα και αν όχι στη µορφή της 

σκόπιµης εξαπάτησης, µπορεί να αποτελέσει τεκµήριο εξοµοίωσης µε εξαπάτηση, αν 

η αµέλεια είναι σε µεγάλο βαθµό και καθολική. 

Τράπεζα Κρήτης. Στη γνωστή υπόθεση της Τράπεζας Κρήτης στην Ελλάδα την 

περίοδο 1985-89 µέλη του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών της Ελλάδος, τότε, 

καταδικάστηκαν για αµέλεια και παράλειψη καθήκοντος επειδή κατά τον έλεγχο της 

Τράπεζας Κρήτης, και συγκεκριµένα αναφορικά µε την επιβεβαίωση καταθέσεων της 

τράπεζας σε άλλη τράπεζα του εξωτερικού, δεν επέµεναν να λάβουν στα χέρια τους 

κατευθείαν την επιβεβαίωση από την ξένη τράπεζα για το ελεγχόµενο ποσό, όπως 

προβλέπεται και από τον σχετικό νόµο (Υ.Α. αριθ. 643/5/1979), αλλά αρκέστηκαν 

στην επίδειξη…«από µακριά» της υποτιθέµενης επιβεβαίωσης από τον τότε πρόεδρο 

της τράπεζας. 

Ευθύνη προς τον πελάτη/πληµµελής εκτέλεση συµβολαίου και ευθύνη σχετικά µε µη 

ελεγµένες λογιστικές καταστάσεις (Bloch εναντίον Klein, New York, 1965). Η 

παρακάτω υπόθεση αποτελεί και παράδειγµα περίπτωσης όπου ο πελάτης µηνύει τους 

ελεγκτές για πληµµελή εκτέλεση του συµφωνηθέντος συµβολαίου, αλλά και 

περίπτωση ευθύνης αναφορικά µε λογιστικές καταστάσεις µε τις οποίες µπορεί να 

συνδεθεί το όνοµα των ορκωτών ελεγκτών, ενώ τούτες δεν έχουν ελεγχθεί από 

αυτούς. 

Η εταιρεία Bloch είχε αναθέσει στους ελεγκτές της τη σύνταξη (µη ελεγµένων) 

λογιστικών καταστάσεων, στις οποίες όµως οι ελεγκτές δεν είχαν βάλει την ένδειξη 

«µη ελεγµένες» και στις οποίες καταστάσεις τα αποθέµατα είχαν υπερεκτιµηθεί µε 

αποτέλεσµα να έχουν υπερεκτιµηθεί και τα κέρδη της εταιρείας. Όταν αργότερα η 

εταιρεία περιήλθε σε δύσκολη οικονοµική θέση, η ίδια µήνυσε τους ελεγκτές 

κατηγορώντας τους ότι δεν έλεγξαν τα αποθέµατα και εξαιτίας των 

υπερεκτιµηθέντων, βάσει των αποθεµάτων, κερδών ενθαρρύνθηκαν να συνεχίσουν τη 

λειτουργία της επιχείρησης µε αποτέλεσµα να υποστούν µεγαλύτερες ζηµίες από ότι 

αν διέκοπταν τη λειτουργία της νωρίτερα βασιζόµενοι στα πραγµατικά αποτελέσµατα 

τούτης. Οι ελεγκτές αντέκρουσαν την κατηγορία λέγοντας ότι πάντοτε στηριζόταν 

στην εκτίµηση των αποθεµάτων που έκανε ο πελάτης τους για τη σύνταξη των 

λογιστικών καταστάσεων και ότι τούτος γνώριζε το πραγµατικό ύψος των 

αποθεµάτων. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι η παράλειψη των ελεγκτών να σφραγίσουν 

κάθε σελίδα των λογιστικών καταστάσεων µε τη λέξη «µη ελεγµένες» ήταν αρκετή 



 54 

να τους θεωρήσει ένοχους αµέλειας, αλλά επιδίκασε στο µηνυτή ως αποζηµίωση 

µόνο το ποσόν της αµοιβής των και όχι το σύνολο των ισχυριζόµενων ζηµιών. 

Περίπτωση ευθύνης για µεταγενέστερα γεγονότα (The Yale Express case). Στην 

περίπτωση της εταιρείας Yale Express οι ορκωτοί λογιστές είχαν χορηγήσει, µετά 

από κανονικό έλεγχο, «καθαρό» πιστοποιητικό για τη χρήση 1963. Στο επόµενο έτος 

1964 η διοίκηση της εταιρείας τους ανέθεσε (ξεχωριστά από τον κανονικό έλεγχο) 

την διεξαγωγή ειδικής πραγµατογνωµοσύνης. Κατά την εκτέλεση του ειδικού 

ελέγχου οι ίδιοι ελεγκτές ανακάλυψαν στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία τα 

αποτελέσµατα των λογιστικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης 1963 (που οι 

ίδιοι είχαν ελέγξει) µεταβάλλονταν από κέρδη σε σηµαντικές ζηµίες. Στη συνέχεια η 

εταιρεία Yale Express πτώχευσε και οι ελεγκτές µηνύθηκαν, εκτός άλλων, και για το 

γεγονός ότι δεν κοινοποίησαν τα στοιχεία που ανακάλυψαν µετά τον κανονικό έλεγχο 

και κατά την εκτέλεση του ειδικού ελέγχου το 1964. Οι ελεγκτές προέβαλαν το 

επιχείρηµα ότι δεν τους επιτρεπόταν από το νόµο να αποκαλύψουν εµπιστευτικές 

πληροφορίες του πελάτη τους που είχαν αποκτήσει στα πλαίσια άλλου ειδικού 

ελέγχου και εµπιστευτικού ελέγχου και τα οποία στοιχεία είχαν περιέλθει στη γνώση 

τους αφού είχαν ήδη χορηγήσει το πιστοποιητικό για τη χρήση την οποία αυτά 

αφορούσαν. Σηµειωτέον ότι οι εν λόγω ελεγκτές αναπροσάρµοσαν τα λανθασµένα, 

ήδη, αποτελέσµατα της χρήσης του 1963 στις λογιστικές καταστάσεις του 1964 (και 

1963 µαζί) που δηµοσιεύτηκαν το 1965. Το δικαστήριο τους κήρυξε ένοχους µε το 

αιτιολογικό ότι είχαν υποχρέωση να ανακοινώσουν τη διόρθωση των αποτελεσµάτων 

της χρήσης του 1963 µέσα στο 1964, δηλαδή αµέσως µόλις ανακάλυψαν το λάθος 

τους, έστω και µετά το πέρας του αντίστοιχου ελέγχου (και την χορήγηση του 

αντίστοιχου πιστοποιητικού) και εκτός ενός κανονικού τέτοιου ελέγχου. Πόσο 

µάλλον που είχαν τούτοι διαπράξει ήδη και το λάθος (υποτίθεται αµέλεια, στην 

καλύτερη γι’ αυτούς περίπτωση) να µην έχουν διαπιστώσει τα συγκεκριµένα λάθη 

κατά τον κανονικό έλεγχο της προηγούµενης χρήσης, όπως όφειλαν να είχαν κάνει. 

Price-Waterhouse/Calcestruzzi. Βεβαίως η ευθύνη των ελεγκτών για την µη 

διαπίστωση του λάθους κατά τον αρχικό έλεγχο παραµένει, όπως συνέβη στην 

περίπτωση της πολυεθνικής ελεγκτικής εταιρείας Price-Waterhouse, η οποία 

µηνύθηκε το1994 από θυγατρική του οµίλου, στον οποίον ανήκε, και η γνωστή σε 

σχέση µε την ελληνική ΑΓΕΤ-Ηρακλής, ιταλική Calcestruzzi, για λάθη (ύπαρξη 

δεύτερου ταµείου στην Calcestruzzi µέσω του οποίου γίνονταν δωροδοκίες επί σειρά 

ετών κατά τα οποία η Calcestruzzi ελεγχόταν από την Price-Waterhouse). Τα λάθη 
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αυτά ανακαλύφθηκαν µεταγενέστερα µετά τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Η Price-

Waterhouse έκανε, βεβαίως, σχετική δηµοσίευση αµέσως µετά το ξέσπασµα του 

σκανδάλου το 1993. 

Σχετικά µε τις περιπτώσεις αυτού του είδους η ειδική επιτροπή του Ινστιτούτου 

Ορκωτών Λογιστών των Η.Π.Α. αναγκάστηκε να εκδώσει οδηγία µε την οποία τα 

µέλη του σώµατος υποχρεούντο να δηµοσιεύουν αµέσως και αρκούντως, γεγονότα τα 

οποία τους έγιναν γνωστά µετά το πέρας ενός ελέγχου (και την χορήγηση του 

αντίστοιχου πιστοποιητικού), και σε σχέση µε τα οποία τα αποτελέσµατα της 

ελεγχθείσας χρήσεως θα ήταν διαφορετικά αν τούτα (τα γεγονότα) τους ήταν γνωστά 

νωρίτερα. Και θα αναζητηθούν και οι ευθύνες για την µη έγκαιρη γνώση αυτών των 

γεγονότων από τους ορκωτούς.     

 

2.7  Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) 

 

Η Ε.Λ.Τ.Ε. συστάθηκε µε το νόµο 3148/2003 ( ΦΕΚ 136 Α, 5/6/2003) περί 

«Σύστασης επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων και άλλες συναφείς 

διατάξεις» του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 

του νόµου, η ΕΛΤΕ αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου το οποίο υπάγεται 

στην εποπτεία του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και διοικείται από 

επταµελές διοικητικό Συµβούλιο το οποίο συγκροτείται από πρόσωπα 

αναγνωρισµένου κύρους µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα λογιστικής και 

ελέγχων που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Κύριο έργο της Επιτροπής είναι ο δειγµατοληπτικός έλεγχος των Ισολογισµών 

των εταιριών για την επαλήθευση των πραγµατικών οικονοµικών στοιχείων, καθώς 

και η εποπτεία του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών. Αρµοδιότητα επίσης της Ε.Λ.Τ.Ε. 

είναι και η άσκηση ποιοτικού ελέγχου στο έργο του Σ.Ο.Ε.Λ. σχετικά µε την τήρηση 

των Κανόνων δεοντολογίας. 

Με βάση το άρθρο 2 του νόµου 3148/2003, οι αρµοδιότητες της ΕΛΤΕ είναι οι 

εξής: 

� Εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών θέµατα Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων, ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου, Κλαδικών 
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Λογιστικών Σχεδίων και ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, καθώς και την 

εναρµόνιση τους µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα. 

� Μεριµνά για τον έλεγχο της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών ελέγχων. 

� Γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών επί θεµάτων 

λογιστικής τυποποίησης στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι λογαριασµοί του 

∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 

βαθµού και των φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα, όπως οριοθετείται από το ν. 

1256/1982. 

� Ασκεί εποπτεία στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), σχετικά µε 

την τήρηση των κανόνων που διέπουν την άσκηση του λειτουργήµατος των 

µελών του. 

� Αξιολογεί τα πορίσµατα του ελέγχου διαχείρισης του ΣΟΕΛ. 

� Θεσπίζει ύστερα από εισήγηση του ΣΟΕΛ κανόνες δεοντολογίας για την άσκηση 

του έργου των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιριών και ελέγχει την 

τήρηση των κανόνων αυτών. 

� Συνεργάζεται µε την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 2331/95 για 

την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές ενέργειες από τις 

ελεγκτικές εταιρίες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 

Με την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 43/2006, 

η ΕΛΤΕ αποτελεί την αρµόδια αρχή για τη δηµόσια εποπτεία του ελεγκτικού 

επαγγέλµατος, και είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 

� Τη χορήγηση, διατήρηση και ανάκληση αδείας άσκησης επαγγέλµατος των 

νόµιµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων. 

� Την τήρηση δηµοσίου µητρώου των νόµιµων ελεγκτών και των ελεγκτικών 

γραφείων. 

� Την εποπτεία και τον έλεγχο των επαγγελµατικών εξετάσεων. 

Ως εθνική εποπτική αρχή συνάπτει διµερείς και πολυµερείς σχέσεις συνεργασίας 

µε άλλες εθνικές και διεθνείς εποπτικές αρχές για την διευκόλυνση της ανταλλαγής 

πληροφοριών. Τέλος αποτελεί ενεργό µέλος του European Group of Auditors’ 

Oversight Bodies (EGAOB). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ 

 

 

3.1 26 Σκάνδαλο Enron 

 

3.1.1 Εισαγωγή 
 

Το σκάνδαλο της Enron είναι ένα οικονοµικό σκάνδαλο το οποίο αναδείχθηκε το 

2001 και αφορούσε την ενεργειακή εταιρεία Enron και την ελεγκτική εταιρεία Arthur 

Andersen. Έπειτα από µια σειρά αποκαλύψεων που αφορούσαν αµφιλεγόµενες 

λογιστικές πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, η Enron 

βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας το Νοέµβριο του 2001. Μια απόπειρα διάσωσης 

από µία παρόµοια αλλά µικρότερη ενεργειακή εταιρεία, την Dynegy δεν κατέστη 

βιώσιµη. Η Enron κήρυξε τελικά πτώχευση στις 2 ∆εκεµβρίου του 2001. 

Καθώς το σκάνδαλο αποκαλυπτόταν, οι µετοχές της Enron σηµείωσαν 

κατακόρυφη πτώση από τα $90.00 ανά µετοχή σε λιγότερο από $0.50 ανά µετοχή. Κι 

ενώ η εταιρεία συγκαταλεγόταν µεταξύ των blue chip της Wall Street, αυτή η 

απρόσµενη εξέλιξη είχε µεγάλο αντίκτυπο στην αγορά. Η βουτιά της Enron 

σηµειώθηκε µετά από την αποκάλυψη ότι πολλά από τα κέρδη και τα έσοδά της ήταν 

αποτέλεσµα συµφωνιών µε οντότητες ειδικού σκοπού, ήτοι εταιρίες περιορισµένης 

ευθύνης που ήλεγχε. Απόρροια των ανωτέρω ήταν πολλά από τα χρέη και τις 

απώλειες της εταιρείας να µην εµφανιστούν στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

Επιπροσθέτως, το σκάνδαλο προκάλεσε τη διάλυση της Arthur Andersen, η οποία 

αποτελούσε µέχρι εκείνη την περίοδο µία εκ των πέντε κορυφαίων ελεγκτικών 

εταιριών. Ιδιαίτερα ζηµιωµένα βγήκαν τα µέλη ποικίλων οµάδων ενδιαφεροµένων, 

όπως µέτοχοι, κράτος, πιστωτές, εργαζόµενοι κ.α. 

 

3.1.2 Ιστορικό Πλαίσιο 
 

Στις αρχές του 1990, το Κογκρέσο των Ηνωµένων Πολιτειών πέρασε νοµοθετική 

ρύθµιση που απελευθέρωνε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο είχε πράξει και 

                                                 
26 http://el.wikipedia.org/ 
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για την αγορά φυσικού αερίου µερικά χρόνια νωρίτερα. H ενεργειακή αγορά που 

δηµιουργήθηκε ευνόησε την ανάπτυξη εταιρειών όπως η Enron, ενώ η συνεπαγόµενη 

µεταβλητότητα των τιµών λόγω του ανταγωνισµού προκαλούσε την αντίδραση 

παραγωγών και τοπικών διοικήσεων.27,28 Έντονα φαινόµενα “lobbying” εκ µέρους 

της Enron και λοιπών εταιρειών όµως, διατήρησαν το σύστηµα ως είχε. 

Η Enron είχε δηµιουργήσει εταιρείες offshore, µονάδες που µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν για φορολογικό σχεδιασµό και φοροαποφυγή, εκτοξεύοντας την 

κερδοφορία της επιχείρησης. Οι ονοµασίες αυτών των οντοτήτων ήταν Bob West 

Treasure, Jedi και Hawaii. 29Το γεγονός αυτό προλείανε το έδαφος για πλήρη 

ελευθερία συναλλαγµατικού σχεδιασµού, καθώς και πλήρη ανωνυµία που µπορούσε 

να διασκορπίσει τις απώλειες που η επιχείρηση εξαφάνιζε από τους ισολογισµούς 

της. Αυτές οι εταιρείες βοηθούσαν την Enron να φαίνεται πιο κερδοφόρα απ’ όσο 

πραγµατικά ήταν, ενώ δηµιουργήθηκε ένας τεχνητός κύκλος µεταφοράς απωλειών 

από τα στελέχη. Αυτή η πρακτική εκτόξευσε την τιµή των µετοχών της, κάτι που 

έδωσε τη δυνατότητα στα στελέχη της να αξιοποιούν εσωτερική πληροφόρηση για να 

κερδοσκοπούν σε ατοµικό επίπεδο. 30Οι άνθρωποι της Enron γνώριζαν τα πάντα για 

τους offshore λογαριασµούς της εταιρείας, στους οποίους κρύβονταν οι απώλειές της, 

παρά ταύτα οι επενδυτές δε γνώριζαν τίποτα απ’ όλα αυτά. Ο οικονοµικός διευθυντής 

Andrew Fastow καθοδηγούσε την οµάδα που δηµιούργησε τις εταιρίες-οχήµατα και 

αξιοποίησε τις συµφωνίες της επιχείρησης ώστε να εξασφαλίσει για τον ίδιο, την 

οικογένεια και τους φίλους του εκατοντάδες εκατοµµυρίων δολαρίων εγγυηµένων 

εισοδηµάτων, εις βάρος της επιχείρησης, την οποία έπρεπε να υπηρετεί, και τους 

συµµετόχους της. 
31 Το 1999, η Enron ξεκίνησε τη λειτουργία της Enron Online, µια διαδικτυακή 

υπηρεσία συναλλαγών, η οποία χρησιµοποιείτο από σχεδόν όλες τις ενεργειακές 

επιχειρήσεις των Ηνωµένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής 

Παραγωγής Jeffrey Skilling συνηγορούσε στην εξής καινοφανή ιδέα, ότι η εταιρεία 

δε χρειαζόταν πραγµατικά στοιχεία υπό την κατοχή της. Εφαρµόζοντας στο έπακρο 

                                                 
27 Gerth, Jeff, Marko, and Richard A. Oppel Jr. "Regulators struggle with a marketplace created by 
Enron.(Statistical Data Included)." The New York Times, ( November 10,2001) 
28 Banerjee, Neela. "Surest steps, not the swiftest, are propelling Dynegy past Enron." The New York 
Times, ( November 9, 2001) 
29 Guardian, ανάκτηση 30/9/2008 
30 Special Investigation Committee of Enron’s board of directors conclusions, ανάκτηση 30/9/2008  
31 Skilling comes out swinging". Money/CNN. 2006-04-10. 
http://money.cnn.com/2006/04/10/news/newsmakers/enron_trial/index.htm.  
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τη διεισδυτική επενδυτική στρατηγική της επιχείρησης, κατέστησε την Enron το 

µεγαλύτερο χονδρέµπορο αερίου και ενέργειας, µε $27 δισεκατοµµύρια συναλλαγές 

ανά τρίµηνο. Τα νούµερα της εταιρείας, µολαταύτα, έπρεπε να εµφανίζονται στην 

ονοµαστική τους αξία. Με τον Skilling, η Enron υιοθέτησε µια λογιστική της 

αγοραίας αξίας, µε την οποία προβλεπόµενα µελλοντικά κέρδη από οποιαδήποτε 

συµφωνία λογίζονταν επιτόπου στα βιβλία της. Οι επιτηδευµένες πρακτικές της 

Enron αποτελούσαν συχνά κερδοσκοπικά παιχνίδια για τη διατήρηση της ισχύουσας 

τάξης µε αποτέλεσµα να ανεβαίνει η τιµή της εταιρείας, που ανακοινωνόταν 

καθηµερινά. Οι αυξανόµενοι αριθµοί συνοδεύονταν και από χορηγούµενα επενδυτικά 

κεφάλαια τα οποία συντηρούσε παρά τα χρέη της. Μια πιθανή πτώση της θα 

αποτελούσε ένα φαινόµενο ντόµινο.  
32Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Enron έκανε συναλλαγές $80-90 ανά µετοχή 

και αρκετοί έδειχναν να ανησυχούν µε το θολό τοπίο που δηµιουργείτο µε τις 

οικονοµικές αποκαλύψεις. Στα µέσα του Ιουλίου του 2001, η Enron ανακοίνωσε 

κέρδη $50,1 δισεκατοµµυρίων, σχεδόν τα τριπλάσια από τις αρχές του Ιανουαρίου, 

καταρρίπτοντας τις εκτιµήσεις των αναλυτών κατά 3 σεντς ανά µετοχή. Παρά ταύτα, 

το περιθώριο κέρδους είχε διατηρηθεί σε ένα συντηρητικό µέσο περίπου 2,1% και η 

τιµή της µετοχής της είχε πέσει περισσότερο από 30% σε σύγκριση µε ένα χρόνο 

πριν. 

Οι προβληµατισµοί γίνονταν ολοένα και πιο έντονοι. Η Enron είχε να 

αντιµετωπίσει αρκετά σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα, όπως προβλήµατα 

τροφοδοσίας κατά το χειρισµό µιας µονάδας συναλλαγών ευρείας ζώνης, την 

κατασκευή του Dabhol Power και µια µονάδα εγκαταστάσεων στην Ινδία, αλλά και 

κριτική για το ρόλο που θεωρήθηκε πως διαδραµάτισε στην ενεργειακή κρίση της 

Καλιφόρνια του 2000-2001. 

 

3.1.3 Το Χρονικό της Πτώσης 
 

Στις 14 Αυγούστου του 2001, ο Jeffrey Skilling, ο γενικός διευθυντής της Enron, 

πρώην σύµβουλος ενέργειας στην McKinsey & Company ο οποίος συνεργάστηκε µε 

την Enron το 1990, ανακοίνωσε πως θα αποχωρούσε από τη θέση του σε έξι µήνες. 

«Οι λόγοι της αποχώρησής µου είναι προσωπικοί...», είπε ο Skilling τότε, «...αλλά 

                                                 
32 "Enron net rose 40% in quarter." The New York Times (July 13, 2001) 
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δεν µπορώ να τους γνωστοποιήσω». Παρατηρητές πρόσεξαν πως κατά τους µήνες 

που έµεναν µέχρι την αποχώρησή του, ο Skilling είχε πουλήσει τουλάχιστον 450.000 

µετοχές της Enron σε αξία γύρω στα $33 εκατοµµύρια (παρά το γεγονός ότι κατείχε 

ακόµη ένα εκατοµµύριο µετοχές κατά την ηµέρα που έφυγε). Παρά ταύτα, ο Kenneth 

Lay, πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διαβεβαίωνε τους αναλυτές πως δεν 

υπήρχαν λογιστικά, συναλλακτικά, αποθεµατικά ή γενικότερα άλλα ζητήµατα σε 

εκκρεµότητα, αναφερόµενος στην αποχώρηση. Επιπροσθέτως, διαβεβαίωσε τους 

έκπληκτους παρατηρητές της αγοράς ότι δε θα υπήρχαν αλλαγές στην απόδοση της 

εταιρείας ή στην πορεία της προς την πρόοδο εξαιτίας της παραίτησης του Skilling. Ο 

Lay ανακοίνωσε επίσης ότι θα αναλάµβανε ξανά ο ίδιος τη θέση του γενικού 

διευθυντή. Την επόµενη όµως ηµέρα ο Skilling παραδέχθηκε ότι ένας πολύ βασικός 

λόγος της αποχώρησής του από την Enron ήταν η αξία της εταιρείας που 

κατρακυλούσε στην αγορά.  

 

3.1.4 Το Ξετύλιγµα της Υπόθεσης 
 

33Μερικές ηµέρες αργότερα, στις 17 Οκτωβρίου του 2001, η Enron ανακοίνωσε ότι 

τα αποτελέσµατα του τρίτου τριµήνου της ήταν αρνητικά, εξαιτίας απρόσµενης 

χρέωσης περισσοτέρων από $1 δισεκατοµµυρίων. 34Η διοίκηση της εταιρείας 

ισχυρίστηκε ότι οι απώλειες οφείλονταν κυρίως σε επενδυτικές ζηµιές, µαζί µε 

χρεώσεις ύψους περίπου $180 εκατοµµυρίων σε λεφτά που ξοδεύτηκαν για την 

ανοικοδόµηση της προβληµατικής µονάδας διευρυµένων συναλλαγών. «Έπειτα από 

µια ενδελεχή επισκόπηση των εταιριών µας, αποφασίσαµε να αναλάβουµε αυτές τις 

χρεώσεις ώστε να ξεκαθαρίσουµε ζητήµατα τα οποία επισκίαζαν την απόδοση και 

την κερδοφόρο προοπτική των βασικών ενεργειακών µας επιχειρήσεων», είπε ο 

Kenneth Lay σε µία δήλωσή του.  
35Στις 22 του Οκτωβρίου του 2001, η τιµή της µετοχής της Enron έπεσε στα 

$20,65 µε απώλεια $5,40 σε µια µέρα, ακολουθώντας την ανακοίνωση της SEC πως 

διερευνά ποικίλες ύποπτες συµφωνίες που έκανε η Enron, τονίζοντας πως πρόκειται 

για µερικές από τις πιο θολές συναλλαγές εντός οµίλου που παρατηρήθηκαν ποτέ. 

                                                 
33 Gilpin, Kenneth N. "Enron reports $1 billion in charges and a loss." The New York Times (Oct 17, 
2001)  
34 Norris, Floyd. "Enron tries to dismiss finance doubts.(chief brushes off conflict-or-interest doubts)". 
The New York Times (Oct 24, 2001) 
35 Norris, Floyd. "Where did the value go at Enron. (sharp drop in stock price)." The New York Times 
(Oct 23, 2001) 
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36Ανησυχίες σχετικά µε τη ρευστότητα της Enron ανάγκασαν τον Lay να 

συµµετάσχει σε µια τηλεφωνική διάσκεψη στις 23 Οκτωβρίου, κατά την οποία 

προσπάθησε να διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι τα χρηµατικά αποθέµατα της 

εταιρείας ήταν επαρκή και πως δεν προβλέπονταν άλλες έκτακτες χρεώσεις. 

∆ευτερευόντως, ο Lay επέµεινε έντονα πως δεν υπήρχαν ατασθαλίες αναφορικά µε 

τις συναλλαγές της Enron µε τους συνεργάτες της που διοικούνταν από τον Andrew 

Fastow, στο πρόσωπο του οποίου έδειξε την αµέριστη εµπιστοσύνη του. Ο David 

Fleischer, αναλυτής της Goldman Sachs εξακολουθούσε να είναι σκεπτικός, λέγοντας 

στους Lay και Fastow ότι: «υπάρχουν ενδείξεις πως κρύβετε κάτι». Μολαταύτα, ο 

Fleischer επέµεινε στην τόνωση των µετοχών, ισχυριζόµενος πως δεν πιστεύει ότι 

λογιστές ή ελεγκτές θα µπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν µια τέτοια ολοκληρωτική 

«αταξία». O Lay αποπειράθηκε επιπλέον να καθησυχάσει τους συνδιασκεπτόµενους 

τονίζοντας πως όλες οι χρηµατοοικονοµικές και λογιστικές µανούβρες είχαν 

εξεταστεί εξονυχιστικά από τον εξωτερικό τους ελεγκτή, την Arthur Andesen. 
37∆ύο µέρες αργότερα, στις 25 Οκτωβρίου του 2001, παρά τις πρότερες 

διαβεβαιώσεις του, ο Kenneth Lay αποµάκρυνε τον Fastow από τη θέση του. Οι 

µετοχές της Enron πλέον συναλλάσσονταν στα $15,41, έχοντας απωλέσει τη µισή 

τους αξία σε λιγότερο από µία εβδοµάδα.38Στις 27 Οκτωβρίου η εταιρεία ξεκίνησε 

την επαναγορά όλων των εµπορικών χρεογράφων που αποτιµώνταν σε περίπου $3,3 

δισεκατοµµύρια, σε µια προσπάθεια να κρατήσει τους επενδυτές µακριά από 

ανησυχίες σχετικά µε το απόθεµα ρευστών της εταιρείας. Η Enron χρηµατοδότησε 

την επαναγορά εξαντλώντας όλα τα περιθώρια πίστωσης που διέθετε σε ποικίλες 

τράπεζες. Κι ενώ η πιστοληπτική της ικανότητα χαρακτηριζόταν ακόµη BBB, οι 

οµολογίες της συναλλάσσονταν σε επίπεδα σχετικά πιο χαµηλά, καθιστώντας µια 

µελλοντική τους πώληση προβληµατική. 
39Καθώς ο Οκτώβριος τελείωνε, σοβαρές ανησυχίες αναδεικνύονταν από 

αναλυτές σχετικά µε πιθανή καταστρατήγηση των γενικά παραδεκτών λογιστικών 

                                                 
36 Norris, Floyd. "Enron tries to dismiss finance doubts.(chief brushes off conflict-or-interest doubts)." 
The New York Times (Oct 24, 2001) 
37 Norris, Floyd. "Enron ousts finance chief as S.E.C. looks at dealings." The New York Times (Oct 25, 
2001) 
38 Norris, Floyd. "Enron taps all its credit lines to buy back $3.3 billion of debt." The New York Times 
(Oct 27, 2001) 
39 Norris, Floyd. "Plumbing mystery of deals by Enron. (questions and answers).(Interview)." The New 
York Times (Oct 28, 2001) 
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αρχών. Παρά ταύτα, ορισµένοι ισχυρίζονταν πως ολοκληρωµένη ανάλυση ήταν 

αδύνατη βάσει των ατελών πληροφοριών που παρείχε η εταιρεία. 
40Αρκετοί πλέον φοβούνταν ανοιχτά πως η Enron ήταν η νέα Long-Term 

Management Capital, τα κεφάλαια της οποίας κατέρρευσαν το 1998, απειλώντας να 

δηµιουργήσουν µια συστηµική αποτυχία στις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές αγορές. Η 

τεράστια παρουσία της Enron ανησυχούσε πολλούς σχετικά µε τις επιπτώσεις µιας 

πιθανής κατάρρευσης. Τα στελέχη της Enron παρέµεναν σιωπηλά, δεχόµενα 

ερωτήσεις µόνο σε γραπτή µορφή. 

 

3.1.5 Αναζήτηση Βοήθειας 
 

41 Το Νοέµβριο γνωστοποιήθηκε πως η διοίκηση της Enron επιζητούσε επιµόνως νέες 

επενδύσεις ή µια επί τόπου εξαγορά. Όµως, οι προσπάθειές της δεν ευοδώθηκαν. Ο 

επενδυτής Warren Buffett προσεγγίστηκε, αλλά απέρριψε την πρόταση. Κι άλλες 

προτάσεις έγιναν σε διακεκριµένες εταιρίες όπως Clayton, Dubilier & Rice, τον όµιλο 

Blankstone και την Kohlberg Kravis Roberts, όµως οι προσπάθειες ήταν άκαρπες. 

Οι µετοχές της πλέον συναλλάσσονταν στα $7, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν 

πως η εταιρεία δεν θα µπορούσε να βρει αγοραστή. 42Μετά από πολλές απορρίψεις, η 

διοίκηση της εταιρείας φάνηκε να βρήκε αγοραστή, όταν το συµβούλιο της Dynegy, 

µιας άλλης εταιρείας εκµετάλλευσης ενέργειας µε έδρα στο Χιούστον του Τέξας, 

υπερψήφισε αργά τη νύχτα της 7ης Νοεµβρίου για αγορά της Enron σε «τιµή 

ευκαιρίας», ή για περίπου $8 δισεκατοµµύρια µετοχών. Η Chevron Texaco, η οποία 

τότε κατείχε το ένα τέταρτο της Dynegy, συµφώνησε να δώσει στην Enron $2,5 

δισεκατοµµύρια σε µετρητά, συγκεκριµένα $1 δισεκατοµµύριο επί τόπου και τα 

υπόλοιπα όταν η συµφωνία θα επισφραγιζόταν. Επιπλέον, η Dynegy θα συµφωνούσε 

να αναλάβει ένα χρέος ύψους $13 δισεκατοµµυρίων, καθώς επίσης και οποιοδήποτε 

άλλο χρέος που θα προέκυπτε µέχρι εκείνη τη στιγµή από τις «µυστικοπαθείς» 

πρακτικές της διοίκησης της εξαγοραζόµενης εταιρείας., 43που υπολογιζόταν σε 

                                                 
40 Berenson, Alex, and Richard A. Oppel Jr. "Once-mighty Enron strains under scrutiny." The New 
York Times (Oct 28, 2001) 
41 Oppel, Richard A., Jr, and Andrew Ross Sorkin. "Enron looks for investors, but finds them skittish; 
concern grows on energy trader's future." The New York Times (Nov 7, 2001) 
42 Oppel, Richard A., Jr, and Andrew Ross Sorkin. "Dynegy is said to be near to acquiring Enron for $8 
billion." The New York Times (Nov 8, 2001)  
43 Berenson, Alex, and Andrew Ross Sorkin. "Rival to buy enron, top energy trader, after financial 
fall.(Dynegy)(Statistical Data Included)." The New York Times (Nov 10, 2001) 
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περίπου $10 δισεκατοµµύρια κρυφό χρέος. Οι Dynegy και η Enron επιβεβαίωσαν τη 

συµφωνία τους στις 8 Νοεµβρίου του 2001. 
44Πολλοί αναρωτιούνταν εάν οι µπελάδες της Enron ήταν απλά απόρροια αθώων 

λογιστικών σφαλµάτων ή κάτι παραπάνω. Το Νοέµβριο η Enron αποκάλυψε πως οι 

έκτακτες χρεώσεις που είχαν γνωστοποιηθεί τον Οκτώβριο, του ενός 

δισεκατοµµυρίου ανέρχονταν στην πραγµατικότητα σε $200 δισεκατοµµύρια, µε το 

υπόλοιπο ποσό να αποτελεί απλά «διορθώσεις» αδρανών λογαριασµών. Πολλοί 

φοβούνταν ότι έπονταν κι άλλα τέτοια «λαθάκια» και ότι θα ακολουθούσαν και άλλες 

«εκρήξεις ειλικρίνειας». 

Στις 9 Νοεµβρίου γνωστοποιήθηκε και άλλη µία µεγάλη διόρθωση στα κέρδη της 

Enron µε µια µείωση περίπου $591 εκατοµµυρίων στα δηλωθέντα έσοδα των ετών 

1997-2000. Οι αλλαγές θεωρείτο πως προέρχονταν κυρίως από δύο συνεργασίες 

ειδικού σκοπού, τις "Jedi" και "Chewco". Οι διορθώσεις είχαν ως αποτέλεσµα 

ουσιαστικά στον εκµηδενισµό των κερδών της χρήσης 1997, µε σηµαντικές απώλειες 

στα επόµενα χρόνια. Παρά ταύτα, η Dynegy γνωστοποιήθηκε πως δεν έχασε το 

ενδιαφέρον της για την αγορά της Enron, παρά τις αποκαλύψεις. Και οι δύο εταιρίες 

περίµεναν να λάβουν µια επίσηµη αξιολόγηση της προτεινόµενης πώλησης από τη 

Moody's και τη S&P (µια απόφαση που θεωρείτο από πολλούς καθοριστική για τη 

βιωσιµότητα της Enron), κατανοώντας την επίδραση µιας τέτοιας πράξης στην 

ολοκλήρωση της συµφωνίας. 

 Ζητήµατα πιστωτικής φύσεως όµως, γίνονταν όλο και πιο κρίσιµα. Κατά την 

περίοδο που γνωστοποιήθηκε η εξαγορά, η Moody’s και η S&P αµφότερες 

προσάρµοσαν τη βαθµολογία της Enron ένα βήµα πάνω από το “junk status”. Εάν η 

βαθµολογία της έπεφτε κάτω από την επενδυτική κλίµακα, η δυνατότητά της να 

συναλλάσσεται θα µπορούσε να περιοριστεί σηµαντικά, ως συνεπακόλουθο µιας 

περικοπής ή αποκοπής της πιστοληπτικής της ικανότητας, έναντι των ανταγωνιστών. 

Σε µια τηλεφωνική διάσκεψη η S&P επιβεβαίωσε πως εάν η Enron δεν 

εξαγοραζόταν, θα έκοβε τη βαθµολογία της σε χαµηλό ΒΒ ή υψηλό Β, βαθµολογίες 

που δεν αγγίζουν ούτε το υψηλότερο άκρο της θέσης για «σκουπίδια». Επιπλέον, 

πολλοί έµποροι είχαν περιορίσει τις συναλλαγές τους µε την εταιρεία ή τις είχαν 

σταµατήσει τελείως, στο φόβο κι άλλων κακών νέων.  

                                                 
44 Oppel, Richard A., Jr, and Andrew Ross Sorkin. "Enron admits to overstating profits by about $600 
million.(over last 5 years)." The New York Times (Nov 9, 2001 
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45Στις 19 Νοεµβρίου του 2001, η Enron αποκάλυψε στο κοινό περαιτέρω στοιχεία 

της κακής της κατάστασης των υποθέσεών της. Πιο κρίσιµο ήταν το γεγονός ότι η 

εταιρεία αντιµετώπιζε υποχρεώσεις αποπληρωµής $9 δισεκατοµµυρίων, µέχρι το 

τέλος του 2002. Τέτοια χρέη ήταν υπερβολικά µεγάλα σε σύγκριση µε τα διαθέσιµά 

της. Επιπλέον, η επιτυχία των µέτρων διατήρησης της φερεγγυότητάς της δεν ήταν 

σίγουρη, ειδικά όσον αφορά τις εκποιήσεις στοιχείων του Ενεργητικού και την 

επαναχρηµατοδότηση των χρεών. 
46∆ύο µέρες αργότερα, στις 21 Νοεµβρίου, στη Wall Street διατυπώνονταν 

σοβαρές αµφιβολίες για το εάν τελικά η Dynegy θα προχωρούσε στη συµφωνία ή όχι, 

ή εάν θα αναζητούσε µια ριζική επαναδιαπραγµάτευση. H τιµή της µετοχής της 

Enron βούτηξε κατά $2 στα $7. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι σχεδόν όλα τα χρήµατα 

που είχε δανειστεί για σκοπούς που συµπεριελάµβαναν αγορά των χρεογράφων της, 

ήτοι περίπου $5 δισεκατοµµύρια είχαν εξατµιστεί σε περίπου 50 ηµέρες. Αναλυτές 

είχαν παγώσει µε την αποκάλυψη αυτή, ειδικά µετά την πληροφορία που ήθελε τη 

Dynegy να µη γνωρίζει ούτε αυτή το µεγάλο ποσοστό χρήσης των ρευστών της 

διαθεσίµων. 
47Στην προσπάθειά της να αποχωρήσει από την προτεινόµενη εξαγορά, η Dynegy 

θα έπρεπε να αποδείξει νοµικά µια «ουσιώδη µεταβολή» στις συνθήκες της 

συναλλαγής. Στα τέλη του Νοεµβρίου, πηγές φιλικές προς τη Dynegy ήταν σκεπτικές 

όσον αφορά τις τελευταίες αποκαλύψεις, για το εάν συνιστούσαν επαρκή νοµικά 

ερείσµατα. 
48Η SEC ανακοίνωσε πως είχε στοιχειοθετήσει κατηγορίες για αστική απάτη εις 

βάρος της Arthur Andersen LLP καθώς και του ελεγκτή της Enron. Μερικές ηµέρες 

αργότερα, πηγές υποστήριξαν πως η Enron και η Dynegy διαπραγµατεύονταν έντονα 

τους όρους της συµφωνίας τους. Η Dynegy πλέον απαιτούσε να συµφωνήσει η Enron 

να εξαγοραστεί για $4 δισεκατοµµύρια έναντι της αρχικής προσφοράς των $8 

δισεκατοµµυρίων. Παρατηρητές ανέφεραν πως δυσκολεύονταν να εξακριβώσουν εάν 

κάποια από τις λειτουργίες της Enron ήταν επικερδής και αν ναι, τότε ποια. Αναφορές 

                                                 
45 Oppel, Richard A., Jr, and Floyd Norris. "In new filing, Enron reports debt squeeze.(belated third-
quarter results filing with Securities and Exchange Commission)." The New York Times (Nov 20, 
2001) 
46 Oppel, Richard A., Jr. "Enron's growing financial crisis raises doubts about merger deal." The New 
York Times (Nov 21, 2001) 
47 Sorkin, Andrew Ross, and Riva D. Atlas. "Risks Too Great To Let Trader Just 
Die.(Business/Financial Desk)." The New York Times (Nov 22, 2001) 
48 Norris, Floyd. "From Sunbeam to Enron, Andersen's reputation suffers.(Arthur Andersen accounting 
firm)(Column)." The New York Times (Nov 23, 2001) 
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δηλώνουν µια συλλήβδην στροφή της διοίκησης στους ανταγωνιστές της Enron, προς 

µείωση της έκθεσης σε ρίσκο. Τελικά, µια νέα αναφορά από τη Moody’s προκάλεσε 

νευρικότητα στη Wall Street. 

Στις 28 Νοεµβρίου του 2001, οι δύο χειρότεροι εφιάλτες της Enron έγιναν 

πραγµατικότητα. Η Dynegy Inc. αποδεσµεύεται µονοµερώς από την προτεινόµενη 

συγχώνευση και η πιστοληπτική ικανότητα της Enron έπεσε στη βαθµίδα “junk 

status”. Η εταιρεία, έχοντας πολύ λίγα µετρητά για τη λειτουργία της, βρέθηκε µόνη, 

πνιγµένη στα χρέη. Η τιµή της µετοχής της έπεσε στα $0.61 στο τέλος της ηµέρας 

των συναλλαγών.  
49Το ερώτηµα πλέον έγινε καθοριστικό ως προς τη συνολική έκθεση των αγορών 

και άλλων παικτών στην αποτυχία της Enron. Τα πρώτα µεγέθη τοποθετούν τη ζηµιά 

αυτή στα $18 δισεκατοµµύρια. Η Enron υπολογίζεται να έχει περίπου $23 

δισεκατοµµύρια υποχρεώσεις, που συνίστανται σε ανεξόφλητα χρέη και εγγυηµένα 

δάνεια. Η Citigroup και η J.P Morgan Chase συγκεκριµένα εµφανίστηκαν να έχουν 

σηµαντικά ποσά να απωλέσουν µε την κατάρρευση της Enron. Επιπροσθέτως, πολλά 

από τα µεγάλα στοιχεία της Enron είχαν ενεχυριαστεί σε πιστωτές ως εγγύηση για τα 

δάνεια, δυσχεραίνοντας τη θέση των εκτεθειµένων πιστωτών και τελικώς των 

κατόχων µετοχών της για το εάν θα έπαιρναν τελικά τίποτα πίσω κατά τη διαδικασία 

της πτώχευσης. 
50Οι ευρωπαϊκές λειτουργίες της Enron κήρυξαν πτώχευση στις 30 Νοεµβρίου του 

2001 και αναζήτησαν προστασία του Κεφαλαίου 11 προστασίας στις ΗΠΑ, δύο 

ηµέρες αργότερα. Εκείνη την περίοδο αποτέλεσε τη µεγαλύτερη πτώχευση στην 

ιστορία των ΗΠΑ και στέρησε τη δουλειά από 4.000 υπαλλήλους. Χαρακτηριστικά 

µάλιστα, την ηµέρα που η Enron πτώχευσε, οι εργαζόµενοί της ενηµερώθηκαν πως 

έπρεπε να µαζέψουν τα υπάρχοντά τους και πως είχαν διορία 30 λεπτών να 

εκκενώσουν το κτίριο. 

 

3.1.6 Λογιστικά Θέµατα 
 

1. Χρηµατοδοτική µίσθωση 
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Ένα πεδίο στο οποίο δεν έγιναν οι δέοντες λογιστικοί χειρισµοί αφορά το εργαλείο 

της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Το χρηµατοδοτικό αυτό εργαλείο προβλέπει τη χρήση 

ενός παγίου από το µισθωτή, ο οποίος, σε αντίθεση µε τη λειτουργική µίσθωση, 

διακρατά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτή τη σύµβαση. 

Παρά ταύτα, δεν έχει την κυριότητα του παγίου, όπως ορίζει ο νόµος. Συνεπώς, κατ' 

αρχήν δεν οφείλει να το εµφανίζει στις λογιστικές του καταστάσεις. 

Επειδή όµως η επιστήµη της λογιστικής διαπνέεται από την αρχή της επικράτησης 

της ουσίας επάνω στον τύπο, εφόσον χρησιµοποιεί κάποιος το πάγιο και λογίζει 

αποσβέσεις, θα πρέπει και οι συµµέτοχοι να έχουν ορθή πληροφόρηση. Η Enron δεν 

ενηµέρωνε κατάλληλα τους ενδιαφεροµένους για τα πάγια που χρησιµοποιούσε και 

από πού πηγάζουν οι αποσβέσεις, χειραγωγώντας τα κέρδη. 

2. Συµµετοχές 

Η Enron είχε επενδύσει και σε πολλές θυγατρικές εταιρίες, από τις οποίες εµφάνιζε 

κέρδη από εξορύξεις και αξιοποίηση ενεργειακών πόρων, κοιτασµάτων πετρελαίου 

κ.α. Παρά το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. έπρεπε να εµφανίζει την εύλογη 

αξία των συµµετοχών σε ποσοστό 10% και να την προσαυξάνει µε τα κέρδη, η 

εταιρεία ακολουθούσε δηµιουργικούς χειρισµούς, τους οποίους µάλιστα δεν 

επεσήµαναν και οι ελεγκτές της Arthur Andersen. Επιπλέον, οι ελεγκτές δεν ήλεγχαν 

τις θυγατρικές της ώστε να επιβεβαιώσουν τα νούµερα που εµφάνιζε η Enron. 

Εφόσον στα λογιστικά της βιβλία εµφάνιζε η εταιρεία κέρδη, πρόβαινε και σε 

διανοµή κερδών, διακυβεύοντας τη θέση των πιστωτών της. 

3. Συνταξιοδοτικό ταµείο 

Οι χειρισµοί της εταιρείας έπληξαν και τους ίδιους τους εργαζοµένους της, καθώς οι 

εισφορές τους για ασφαλιστική κάλυψη πήγαιναν στο µετοχικό κεφάλαιο, το οποίο 

κατέρρευσε στο χρηµατιστήριο, µε αποτέλεσµα να «τιναχθεί» το ασφαλιστικό και 

συνταξιοδοτικό τους πρόγραµµα «στον αέρα». Χιλιάδες υπαλλήλων και επενδυτών 

της Enron έχασαν τις αποταµιεύσεις τους, τα κονδύλια για τις σπουδές των παιδιών 

τους και τις συντάξεις τους, όταν κατέρρευσε η εταιρεία. Οι ποικίλες οµάδες 

ενδιαφεροµένων ακολούθησαν τη δικαστική οδό. 

 

3.1.7 Αντίκτυπος από την Πτώση της Enron 
 

1. Επιπτώσεις προς την Arthur Andersen 
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Ανεξαρτήτως της δικαστικής έκβασης ως προς το ρόλο της εταιρείας στις 

δηµιουργικές πρακτικές της Enron, η φήµη της Arthur Andersen επλήγη 

ανεπανόρθωτα. Από τους 28.000 υπαλλήλους της στις ΗΠΑ και 85.000 διεθνώς, η 

εταιρεία απασχολεί µόλις 200 στην έδρα της στο Σικάγο, προσπαθώντας να 

αντιµετωπίσει τις αγωγές από όσους θίχτηκαν από την ελλιπή πληροφόρηση των 

στοιχείων της Enron. Η άλλοτε µία εκ των µεγάλων πέντε ελεγκτικών εταιρειών, µε 

διεθνή φήµη και κύρος, άφησε πίσω της τέσσερις µεγάλες ελεγκτικές. Η µεγαλύτερη 

συγκέντρωση στον ελεγκτικό κλάδο προκαλεί προβλήµατα στις µεγάλες επιχειρήσεις 

που χρειάζεται να απασχολήσουν περισσότερες από µία εταιρείες για ελεγκτικές και 

µη ελεγκτικές υπηρεσίες ξεχωριστά. Επιπλέον, το κόστος στις λογιστικές υπηρεσίες 

είναι λιγότερο ελαστικό, καθώς οι µεγάλες επιχειρήσεις προτιµούν να επιλέξουν 

µεταξύ των µεγάλων ελεγκτικών. 

2. Κοινωνικές και νοµικές επιπτώσεις 

Η πτώση της Enron έπαιξε ρόλο και στη δηµιουργία της νοµοθετικής πράξης 

Sarbanes-Oxly Act (SOX) στις 30 Ιουλίου του 2002. Θεωρείται µία από τις 

σηµαντικότερες ρυθµίσεις στους οµοσπονδιακούς νόµους χρεογράφων από τη New 

Deal του FDR το 1930. Άλλες χώρες επίσης υιοθέτησαν νοµοθετικές ρυθµίσεις 

εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτός ο νόµος προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για 

απάτη και µεταξύ άλλων απαιτεί οι δηµόσιες επιχειρήσεις να αποφεύγουν να δίνουν 

δάνεια στη διοίκηση, να αποκαλύπτουν πιο λεπτοµερείς πληροφορίες στο κοινό, να 

διατηρούν µεγαλύτερη ανεξαρτησία από τους εξωτερικούς ελεγκτές τους αλλά και να 

κοινοποιούν και να υφίστανται έλεγχο στις εσωτερικές ελεγκτικές διαδικασίες των 

οικονοµικών τους, κάτι που συζητήθηκε έντονα. Παρά ταύτα, συγκεκριµένα εφόδια 

στη νοµοθεσία εξετάστηκαν και αργότερα στο Κογκρέσο. 

Οι µακρόχρονες δίκες και επιπλοκές που έπονται της κατάρρευσης της Enron δεν 

είναι ακόµη τελείως ευδιάκριτες, αλλά το ίδιο το γεγονός της πτώσης της είχε 

αξιοσηµείωτες επιπτώσεις στις ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο, αλλά τελικώς και στην 

Ευρώπη. Τα αµερικανικά ΜΜΕ έκαναν αναφορές σε προσανατολισµό των 

δικαστικών ερευνών και προς πιθανές πολιτικές διαστάσεις του σκανδάλου, αλλά και 

προς τα συγγενικά πρόσωπα των στελεχών της εταιρείας. 

Η δίκη της Arthur Andersen LLP βοήθησε στην αποκάλυψη προβληµάτων και 

στη World.com. Η επακολουθούµενη πτώχευση αυτής της εταιρείας τηλεπικοινωνιών 

γρήγορα προκάλεσε ένα κύµα ποικίλων οικονοµικών προβληµάτων, παρασύροντας 
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και πολλές άλλες εταιρίες. Παρά το γεγονός πως µέχρι την κατάρρευση της 

World.com η περίπτωση της Enron αποτελούσε τη µεγαλύτερη πτώχευση στην 

ιστορία, τα δεδοµένα άλλαξαν µετά την πτώση της World.com και πιο πρόσφατα µε 

την οικονοµική καταστροφή της Lehman Brothers. 
51Επιπλέον, τα ιστορικά δεδοµένα των προβληµάτων της Enron προσδιορίζονται 

χρονικά στα τέλη της δεκαετίας του '90, µια περίοδο κατά την οποία αναδείχθηκαν 

πολλά χρηµατιστηριακά προβλήµατα, εταιρίες offshore και περιπτώσεις εσωτερικής 

πληροφόρησης σε πολλά µέρη του κόσµου (π.χ. χρηµατιστηριακή κρίση του 1999). 

Επίσης, η κατάρρευσή της το 2001 ακολούθησε την ενεργειακή κρίση της 

Καλιφόρνια του 2001, αλλά προέκυψαν και πολλά προβλήµατα µετά από αυτήν, 

όπως µικρές πετρελαϊκές κρίσεις και σύγχρονα προβλήµατα της ευρύτερης 

αµερικανικής αγοράς που κλιµακώθηκαν µε τη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση του 

2007. Στις αρχές του 21ου αιώνα, καθιερώνονται σταδιακά τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, στα οποία εν συνεχεία ενσωµατώνονται τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και οι ∆ιερµηνείες, µε σκοπό την καθιέρωση 

συγκεκριµένων λογιστικών πρακτικών οµοιόµορφα, έχοντας λάβει υπόψη κατά το 

σχεδιασµό τους προηγούµενες διεθνείς εµπειρίες. Παράλληλα, ανοίγει µια µεγάλη 

κουβέντα στην Ευρώπη για τις εξωπραγµατικές αµοιβές καθώς και τα bonus των 

στελεχών και managers. 

Η πτώχευση της Enron, αποτέλεσµα λογιστικής απάτης, επέφερε τελικώς την 

απόλυση 5.600 ατόµων και την εξαφάνιση κεφαλαίου ύψους 68 δισ. δολαρίων. 

 

3.2  52
Σκάνδαλο Parmalat 

 

3.2.1 Εισαγωγή 

 

Το σκάνδαλο της Parmalat αποτελεί το µεγαλύτερο οικονοµικό σκάνδαλο στην 

Ευρώπη από το 1945 και έπειτα, και ξυπνά στους επενδυτές µνήµες από το εφιαλτικό 

σκάνδαλο πτώχευσης της Enron που έπληξε τη Wall Street το 2001. 

Η Parmalat ήταν παράδειγµα της επιτυχίας που προώθησε η δυναµική της 

φιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. Μικρή, οικογενειακή εταιρεία διανοµής 

                                                 
51 GreekMoney.gr: Κερδοσκοπικό παιχνίδι ανόδου της τιµής του πετρελαίου, ανάκτηση 2/10/2008  
52 «Το σκάνδαλο Parmalat», του Ignacio Ramonet, Le Monde 22/02/2004 
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παστεριωµένου γάλακτος, στα περίχωρα της Πάρµα, στη δεκαετία του ’60, η 

επιχείρηση αναπτύχθηκε χάρη στις δεξιότητες του ιδρυτή της Καλίστο Τάντζι και 

στις γενναιόδωρες επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Από το 1974, η Parmalat έγινε πολυεθνική και εγκαταστάθηκε στη Βραζιλία και 

κατόπιν στη Βενεζουέλα και στον Ισηµερινό. Απέκτησε θυγατρικές και δηµιούργησε 

επιχειρήσεις σε χώρες που προσέφεραν φορολογικές διευκολύνσεις (Νήσος του Μαν, 

Ολλανδία, Λουξεµβούργο, Αυστρία, Μάλτα) και έπειτα σε φορολογικούς 

παραδείσους (νήσοι Κέυµαν, βρετανικές Παρθένες Νήσοι, ολλανδικές Αντίλες). 

Το1990 εισήχθη στο χρηµατιστήριο και κατέλαβε την έβδοµη θέση στην κατάταξη 

των ιδιωτικών εταιρειών στην Ιταλία, και την πρώτη θέση στην αγορά γάλακτος 

µακράς διάρκειας, παγκοσµίως. 

Ο κολοσσός αυτός απασχολούσε περίπου 37.000 υπαλλήλους σε περισσότερες 

από τριάντα χώρες και ο κύκλος εργασιών του το 2002 έφθασε τα 7,6 δισ. ευρώ, ποσό 

µεγαλύτερο από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν χωρών όπως η Παραγουάη, η 

Βολιβία, η Ανγκόλα, η Σενεγάλη… 

Η µεγάλη αυτή επιτυχία έκανε τον Τάντζι, µέλος του διοικητικού συµβουλίου της 

Confidustria (του ιταλικού Σ.Ε.Β.), να θεωρείται ως ένα από τα εµβληµατικά 

πρόσωπα της χώρας. Και τη µετοχή της Parmalat να θεωρείται σίγουρη αξία στο 

χρηµατιστήριο του Μιλάνου. 

    

3.2.2 Πλαστές Εγγυήσεις 
 

Όλα τα παραπάνω µέχρι τις 11 Νοεµβρίου 2003. Τη µέρα εκείνη, οι ορκωτοί ελεγκτές 

εξέφρασαν αµφιβολίες ως προς µια επένδυση 500 εκ. ευρώ στην εταιρεία Epicurum, 

µε βάση τις νήσους Κέυµαν. Αµέσως η εταιρεία Standard & Poor’s υποβάθµισε τη 

βαθµολογία των µετοχών της εταιρείας. Οι µετοχές έπεσαν, ενώ την ίδια στιγµή η 

επιτροπή που επιβλέπει το Χρηµατιστήριο ζήτησε διευκρινήσεις για τον τρόπο µε τον 

οποίο η εταιρεία σκόπευε να εξυπηρετήσει τα χρέη που έληγαν στο τέλος του 2003. 

Πιστωτές και µέτοχοι της εταιρείας άρχισαν να ανησυχούν. Με σκοπό να τους 

καθησυχάσει, η διεύθυνση της Parmalat αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός αποθέµατος 

3,95 δισ. ευρώ, που βρίσκεται κατατεθειµένο σε ένα υποκατάστηµα της Bank of 

America στις νήσους Κέυµαν, και παρουσιάζει ένα έγγραφο που υπογράφει η εν 

λόγω τράπεζα, το οποίο βεβαιώνει την ύπαρξη του ποσού. Η διοίκηση τη στιγµή αυτή 
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κάνει τα πάντα γνωρίζοντας πως ή θα καθησυχαστούν όλοι, η µετοχή θα ανέβει και η 

εταιρεία θα ανακάµψει ή θα παραµείνει η αµφιβολία και θα επέλθει η κατάρρευση. 

Την κρίσιµη αυτή στιγµή, η Bank of America καταγγέλλει ότι το έγγραφο που 

παρουσίασε η Parmalat για να αποδείξει την ύπαρξη των 3,95 δισ. ευρώ είναι πλαστό. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «…πρόκειται για ένα έγγραφο µε παραποιηµένο 

λογότυπο, χοντροκοµµένα φτιαγµένο στο σκάνερ…». Όπως ήταν φυσικό η µετοχή 

της εταιρείας στο Χρηµατιστήριο του Μιλάνου καταρρέει. Σε λίγες µόνο µέρες δεν 

αξίζει πια τίποτα και θύµατα πέφτουν περισσότεροι από 115.000 επενδυτές και 

µικρο-αποταµιευτές, οι οποίοι καταστρέφονται ολοκληρωτικά. 

Σύντοµα θα γίνει γνωστό πως το χρέος της Parmalat ανέρχεται στα 11 δισ. ευρώ 

και ότι, όπως και στα σκάνδαλα των εταιρειών Enron, Tyco, World.com, Ahold κ.α., 

το χρέος ήταν κρυµµένο επιµελώς, εδώ και χρόνια, πίσω από ένα σύστηµα το οποίο 

χρησιµοποιούσε λογιστικές καταχρήσεις, ψευδείς απολογισµούς, παραποιηµένα 

έγγραφα, φανταστικά κέρδη και σύνθετες πυραµίδες εταιρειών offshore, οι οποίες 

συµπλήρωναν η µία την άλλη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η ανίχνευση 

της προέλευσης και του προορισµού των χρηµάτων καθώς και η ανάλυση των 

λογαριασµών. 

 

3.2.3 Οι Συνένοχοι 
    

Η µόνιµη απάτη ήταν τόσο καλά κρυµµένη που την παραµονή του σκανδάλου η 

Deutsche Bank αγόρασε 5,1 % του κεφαλαίου της Parmalat και οι αναλυτές 

συνέστηναν θερµά (strong buy) την αγορά µετοχών του οµίλου. Εταιρείες ορκωτών 

λογιστών όπως η Grant Thornton, Deloitte & Touche και τράπεζες όπως η Citigroup 

κατηγορούνται για συνενοχή.53 Με την κατάρρευση της εταιρείας, η υπόθεση παίρνει 

πλανητικές διαστάσεις και όλοι υπογραµµίζουν για µία φορά ακόµη πόσο κακό 

προκαλούν στην παγκόσµια οικονοµία οι φορολογικοί «παράδεισοι».   

  

3.3  54
Σκάνδαλο World.com 

 

3.3.1 Εισαγωγή 
 

Η World.com θα µείνει στην αµερικανική επιχειρηµατική ιστορία ως η 

πρωταγωνίστρια της µεγαλύτερης χρεοκοπίας. Η δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία 
                                                 
53 Pierre Bauchet, “Concentration des multinationals et mutation de l’ Etat, εκδόσεις CNRS, Παρίσι 
2003. 
54 http://archive.in.gr/news/enronitis/a02.htm 
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υπεραστικών κλήσεων στις ΗΠΑ (µε 20 εκατ. πελάτες) και µία από τις επιχειρήσεις 

που τροφοδότησαν την έκρηξη του τηλεπικοινωνιακού πεδίου κατά τη δεκαετία του 

'90, ανακοίνωσε στα τέλη Ιουνίου 2002 την απόλυση του οικονοµικού της διευθυντή 

Σκοτ Σάλιβαν, ο οποίος είχε αποκρύψει από τα αποτελέσµατα του 2001 και του 

πρώτου τριµήνου του 2002 δαπάνες συνολικού ύψους 3,9 δισ. δολαρίων. 

Η Αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η αξιοπιστία της οποίας µετά τη 

«βόµβα» της Enron είχε δεχτεί ισχυρό πλήγµα, χαρακτήρισε την απάτη 

«πρωτοφανούς µεγέθους» και το υπουργείο ∆ικαιοσύνης άρχισε έρευνα για τις 

λογιστικές πρακτικές της εταιρείας. Η µετοχή της World.com «βούλιαξε» κοντά στα 

20 σεντς, όταν την εποχή των µεγάλων προσδοκιών (Ιούνιος 1999) είχε φτάσει έως 

και τα 64 δολάρια. 

 

3.3.2 Το Ξετύλιγµα της Υπόθεσης 
 

Στις αρχές Αυγούστου του 2002 το F.B.I. προχώρησε στη σύλληψη δύο ανώτερων 

στελεχών της World.com, του Σκοτ Σάλιβαν και του Ντέιβιντ Μάγιερς, µε τις 

κατηγορίες της διαφθοράς και ανακοίνωσης ψευδών στοιχείων σχετικά µε τον 

ισολογισµό της εταιρείας. Όπως δήλωσε ο Αµερικανός υπουργός ∆ικαιοσύνης, Τζον 

Άσκροφτ, εφόσον η δικαιοσύνη τούς κρίνει ένοχους, οι δύο άνδρες αντιµετωπίζουν 

ποινές φυλάκισης 65 ετών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ορισµένοι αναλυτές είδαν σε αυτή 

τη σύλληψη µια προσπάθεια εντυπωσιασµού της κοινής γνώµης και κατευνασµού 

των επενδυτών, καθώς, αντιµέτωπη µε κατηγορίες περί ανοχής στην εταιρική 

διαφθορά, η αµερικανική κυβέρνηση ήθελε να δείξει πως δρα αποφασιστικά και 

χωρίς κανένα δισταγµό απέναντι στα φαινόµενα εξαπάτησης των επενδυτών. 

H υπ’ αριθµόν δύο αµερικανική εταιρεία υπεραστικών κλήσεων ανακοίνωσε ότι 

απέλυσε τον οικονοµικό της διευθυντή Σκοτ Σάλιβαν, καθώς ανακάλυψε ότι 

«έκρυψε» από τα αποτελέσµατα του 2001 και του α΄ τριµήνου του 2002 δαπάνες 

συνολικού ύψους 3,9 δισ. δολαρίων. 

Η αποκάλυψη της απάτης θα οδηγήσει την επιχείρηση στην επανέκδοση 

αποτελεσµάτων για το παραπάνω πεντάµηνο. Χωρίς να υπολογιστούν οι «κρυφές» 

δαπάνες, θα σηµείωνε κέρδη 1,4 δισ. δολαρίων το έτος 2001 και 130 εκατ. δολαρίων 

το πρώτο τρίµηνο του 2002. 
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Τα χρέη όµως της World.com ξεπερνούσαν τα 30 δισ. δολάρια. Τα πράγµατα 

ήταν πλέον πολύ δύσκολα όσον αφορά την προσπάθειά της να βρει νέα κεφάλαια και, 

σύµφωνα µε τους αναλυτές, όδευε µε µαθηµατική ακρίβεια προς τη χρεοκοπία. 

Το πρώτο θύµα, εκτός από τους ανυποψίαστους επενδυτές που είδαν τα κεφάλαιά 

τους να εξανεµίζονται, ήταν οι εργαζόµενοι. ∆εκαεπτά χιλιάδες υπάλληλοι της 

World.com (το 28% του συνόλου του προσωπικού της), άνθρωποι που µέχρι πριν από 

λίγες ηµέρες εργάζονταν σε µία από τις πολλά υποσχόµενες εταιρείες των Η.Π.Α, 

σίγουροι σχεδόν για ένα µέλλον το οποίο καµία αρνητική συγκυρία δεν µπορούσε να 

αγγίξει, βρέθηκαν από τη µια στιγµή στην άλλη στο δρόµο. 

Σε µία «σατανική» σύµπτωση, η φορτωµένη µε ανυποληψία και κακή φήµη µετά 

το σκάνδαλο της Enron εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, Arthur Andersen, ήταν 

υπεύθυνη για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και της World.com. Η  Arthur 

Andersen αρνήθηκε κάθε ανάµειξη στην παραποίηση των αποτελεσµάτων, αλλά 

βεβαίως ήταν πολύ δύσκολο (και πολύ αργά) να γίνει πιστευτή. 

Επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών, ένα µήνα αργότερα η World.com 

κήρυξε πτώχευση, αδυνατώντας να βρει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό για να 

µειώσει το υπέρογκο χρέος που τη βάραινε, ύψους 41 δισ. δολαρίων περίπου. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατέθεσε στην αίτηση προστασίας έναντι των πιστωτών 

της, το ενεργητικό της άγγιζε τα 107 δισ. δολάρια, περνώντας έτσι στην αµερικανική 

επιχειρηµατική ιστορία ως η µεγαλύτερη χρεοκοπία, ξεπερνώντας ακόµη και την 

Enron. 

 

3.4  Σκάνδαλο Ahold 

 

Η ολλανδική αλυσίδα λιανικών πωλήσεων Royal Ahold, η δεύτερη µεγαλύτερη στην 

Ευρώπη, παραδέχτηκε στις αρχές του 2003 ότι είχε προχωρήσει την τελευταία διετία 

σε λογιστικές «παρατυπίες», οι οποίες «φούσκωσαν» τα κέρδη της κατά 500 εκατ. 

δολάρια τουλάχιστον.  

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της ετήσιας χρήσης που τελείωσε στις 29 

∆εκεµβρίου 2002 ήταν αξιοσηµείωτα χαµηλότερα απ’ ότι είχε προβλέψει, λόγω των 

λανθασµένων υπολογισµών της κερδοφορίας κυρίως της αµερικανικής θυγατρικής 

U.S. Foodservice. Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, τις παραιτήσεις τους 

υπέβαλαν ο διευθύνων σύµβουλος και ο οικονοµικός διευθυντής της εταιρείας, Σέις 
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βαν ντερ Χέβεν και Μίκιλ Μέιρς αντίστοιχα. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η 

ολλανδική εταιρεία, σε ηλεκτρονικό µήνυµά της, ανέφερε ότι ερευνά τις λογιστικές 

«παρατυπίες» στην αµερικανική θυγατρική της και τη νοµιµότητα των συναλλαγών 

στη µονάδα της στην Αργεντινή, Disco. Τα λειτουργικά κέρδη για το 2001 και το 

2002 ίσως έχουν παραποιηθεί κατά 500 εκατ. δολάρια τουλάχιστον, σύµφωνα µε την 

εταιρεία. 

Η διαπραγµάτευση των µετοχών της Ahold στο Χρηµατιστήριο του Άµστερνταµ 

διεκόπη. Στην ηλεκτρονική πλατφόρµα συναλλαγών Instinet οι µετοχές της Ahold 

διαπραγµατεύονταν πλέον κατά 44% χαµηλότερα στα 5,40 ευρώ. Οι έρευνες που 

διενεργήθηκαν στην ολλανδική Ahold από την PricewaterhouseCoopers αποκάλυψαν 

ότι το ποσό κατά το οποίο η εταιρία «φούσκωσε» τα κέρδη της θυγατρικής της US 

Foodservice το 2001 και το 2002 ανέρχονταν στα 880 εκατ. ευρώ. 

 

3.5  55Σκάνδαλο Lehman Brothers 

 

Ο ελεγκτής Anton R. Valukas για να αποδώσει τα αίτια της κατάρρευσης της 

επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers συνέταξε µια έκθεση 2.200 σελίδων. Στο 

πόρισµα του ελεγκτή φαίνεται ότι τα αίτια κατάρρευσης της τράπεζας ήταν 

πολλαπλά, κυρίως όµως η λανθασµένη διαχείριση των δανείων από την τράπεζα αλλά 

και οι απαιτήσεις των JP Morgan Chase & Co. και Citigroup Inc. για περισσότερες 

εγγυήσεις δανεισµού. Πέρα όµως από τα διάφορα διαχειριστικά λάθη της Lehman 

Brothers στην έκθεση αναφέρεται για πρώτη φορά ότι η τράπεζα χρησιµοποίησε 

«παραπλανητικά λογιστικά τεχνάσµατα», ώστε να καλύψει την τραγική εικόνα που 

παρουσίαζαν τα οικονοµικά της.  

«….Η χειραγώγηση του ισολογισµού ήταν εσκεµµένη για να έχει παραπλανητική 

εµφάνιση και είχε σηµαντική επίδραση στον δείκτη µόχλευσης της Lehman Brothers 

µε αποτέλεσµα οι οικονοµικές εκθέσεις να είναι παραπλανητικές», αναφέρει στην 

έκθεση του ο ελεγκτής. Σύµφωνα µε την έκθεση του Anton Valukas, η Lehman 

Brothers χρησιµοποίησε λογιστικά τεχνάσµατα, ώστε να αποκρύψει προσωρινά από 

τα βιβλία της 50 δις δολάρια από «προβληµατικά περιουσιακά στοιχεία». Ο ελεγκτής 

υποστηρίζει ότι τόσο τα ανώτερα στελέχη και οι λογιστές της Lehman Brothers, όσο 

και ο πρόεδρος του δικηγορικού γραφείου Jenner & Block, που υπέβαλε την αίτηση 

                                                 
55 http://www.inews.gr/29/ta-aitia-tis-katarrefsis-tis-Lehman-Brothers-kai-i-praktiki-Repo-105.htm 
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για πτώχευση της τράπεζας, είχαν γνώση της κατάστασης. Υποστηρίζει ακόµη ότι 

ενδεχοµένως τα ανώτατα στελέχη της Τράπεζας να αντιµετωπίσουν πιο βαριές 

κατηγορίες. 

Στην έκθεση γίνεται λόγος για µία τακτική γνωστή ως «Repos 105» κατά την 

οποία η Lehman Brothers φέρεται να χρησιµοποίησε συµφωνίες επαναγοράς µε 

στόχο την µείωση της µόχλευσης στον ισολογισµό της. Η πρώτη φορά που η τράπεζα 

εφάρµοσε την συγκεκριµένη τακτική ήταν το 2001, όταν η τράπεζα ήταν υπό τον 

έλεγχο των αρµόδιων υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τον Anton Valukas, ο Richard S. Fuld 

jr, πρώην διευθύνων σύµβουλος της Lehman Brothers, είχε δώσει εκείνη την περίοδο 

εντολή για απόκρυψη στοιχείων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έκθεσης, το β΄ τρίµηνο 

του 2008, η Lehman µε την πρακτική «Repos 105» µετακίνησε περιουσιακά στοιχεία 

ύψους 50 δισ. δολ. από τον ισολογισµό της. Στις εν λόγω συµφωνίες η Lehman µε 

ειδικό όρο, χαρακτήρισε τις συναλλαγές ως πώληση, αν και ήταν υποχρεωµένη να 

προχωρήσει σε επαναγορά των τίτλων σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Με αυτό τον 

τρόπο απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία από τον ισολογισµό της και χρησιµοποίησε τα 

έσοδα από την µεταβίβαση τους για να αποπληρώσει άλλες υποχρεώσεις. 

Ο εκπρόσωπος του γραφείου Ernst & Young το οποίο αποτελούσε την ελεγκτική 

εταιρεία της Lehman Brothers, Charles Perkins, τονίζει ότι στον τελευταίο έλεγχο, 

που πραγµατοποιήθηκε το 2007, δεν εντοπίστηκαν παραπλανητικές λογιστικές 

κινήσεις. «Όλα ήταν βάση των αποδεκτών λογιστικών αρχών και επιµένουµε σε 

αυτό», δήλωσε ο Perkins. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

4.1  Σκοπός της Έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση των εκθέσεων ελέγχου των 

εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), οι οποίες 

βρίσκονται στις κατηγορίες «υπό επιτήρηση» και «σε αναστολή», για την τριετία 

2008-2010. Σκοπός µας είναι η προσπάθεια ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των 

εκθέσεων ελέγχου για τις παραπάνω εταιρείες, και η εξαγωγή ορισµένων 

συµπερασµάτων σχετικά µε τις σηµειώσεις που εµφανίζονται στα πιστοποιητικά 

ελέγχου των παραπάνω εταιρειών. 

 

4.2  ∆είγµα 

 

Ως δείγµα επιλέχθηκαν όπως προαναφέραµε οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και των οποίων οι µετοχές βρίσκονται στις 

κατηγορίες «υπό επιτήρηση» και σε «αναστολή», αφού στις δύο αυτές κατηγορίες 

διαπραγµάτευσης µετοχών υπάρχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να βρεθούν εταιρείες 

µε παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
56Στις 09/09/2011 βρέθηκαν 57 εταιρείες σε αυτές τις δύο κατηγορίες 

διαπραγµάτευσης. Εξαιρέθηκαν οι εταιρείες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, καθώς 

και όσες εταιρείες δεν είχαν δηµοσιεύσει όλα τα οικονοµικά τους στοιχεία για τα 

οικονοµικά έτη 2008 – 2010. Επισηµαίνουµε πως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

δύο ή περισσότερες εταιρείες ανήκουν στον ίδιο όµιλο, έχουν ληφθεί υπόψη µόνο οι 

γνωστοποιήσεις των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της µητρικής, στις 

οποίες περιλαµβάνονται και οι γνωστοποιήσεις των θυγατρικών τους. Το τελικό 

δείγµα αποτελείται από 43 εταιρείες εκ των οποίων οι 34 ανήκουν στην κατηγορία 

«υπό επιτήρηση» και οι υπόλοιπες 9 στην κατηγορία «σε αναστολή».    

                                                 
56 Στον πίνακα 1 του παραρτήµατος, παρουσιάζονται οι εταιρείες που αποτελούν το δείγµα της έρευνάς 
µας. 
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4.3  Ανάλυση Μεθοδολογίας 

 

Για τις παραπάνω εταιρείες εξετάστηκαν οι εκθέσεις ελέγχου επί των οικονοµικών 

καταστάσεων για τα οικονοµικά έτη 2008 έως και 2010, οι οποίες παρουσιάζονται 

στα ετήσια δελτία των συγκεκριµένων εταιρειών, που είναι αναρτηµένα στην 

ιστοσελίδα του Χ.Α.Α. (www.ase.gr) καθώς και στις εκάστοτε εταιρικές ιστοσελίδες. 

Για την ανάλυση του δείγµατός µας, δηµιουργήσαµε έναν πίνακα εργασίας στο 

πρόγραµµα Microsoft Excel. Ο πίνακας αυτός περιλαµβάνει το όνοµα της κάθε 

εταιρείας, το έτος ανάλυσης, τον κλάδο του Χ.Α.Α στον οποίο ανήκει η εξεταζόµενη 

εταιρεία, το όνοµα της ελεγκτικής εταιρείας που διενεργεί τον έλεγχο, τις κατηγορίες 

εκθέσεων ελέγχου, όπως αυτές θα αναλυθούν παρακάτω, καθώς και κάποιες άλλες 

κατηγορίες, οι οποίες βοήθησαν στην καλύτερη ανάλυση των αποτελεσµάτων. (στον 

πίνακα 2 του παραρτήµατος, παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατηγορίες της ανάλυσής 

µας). Αφού διαβάζαµε και αναλύαµε τις σηµειώσεις της κάθε έκθεσης ελέγχου, στη 

συνέχεια συµπληρώναµε κατάλληλα των παραπάνω πίνακα. 

Υπενθυµίζεται ότι από 1/1/2005 οι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες υποχρεούνται 

να εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 

και ότι ο (υποχρεωτικός) έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές γίνεται µε 

βάση τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Ε.Ε.Π.), τα οποία είναι εναρµονισµένα µε τα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της I.F.A.C. 

Στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) υπάρχουν πέντε (5) κατηγορίες 

διαπραγµάτευσης µετοχών: 

1. Κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης 

2. Κατηγορία µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης 

3. Κατηγορία ειδικών χρηµατιστηριακών χαρακτηριστικών 

4. Σε αναστολή 

5. Υπό επιτήρηση   
57Σύµφωνα µε τον κανονισµό του Χ.Α.Α., για την περίοδο που εξετάζουµε (2008 

– 2010), οι προϋποθέσεις ένταξης των µετοχών µιας εισηγµένης εταιρείας στην 

κατηγορία υπό επιτήρηση ήταν οι παρακάτω: 

� Ο εκδότης έχει συνολικά αρνητικά ίδια κεφάλαια.  

                                                 
57 http://www.ase.gr/content/gr/ann.asp?annid=136808 
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� Οι ζηµίες του εκδότη κατά την χρήση είναι µεγαλύτερες από το τριάντα τοις 

εκατό (30 %) των ιδίων κεφαλαίων και ο εκδότης δεν έχει δεσµευθεί ότι θα 

προχωρήσει εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος σε συγκεκριµένες ενέργειες, 

όπως ιδίως, σε πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του µετοχικού του 

κεφαλαίου, από τις οποίες θα προκύπτει, µε αιτιολογηµένο από τον εκδότη τρόπο, η 

µη πλήρωση ή η άρση του κριτηρίου. 

� Ο εκδότης έχει σηµαντικές ληξιπρόθεσµες οφειλές. 

� Έχει κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή του εκδότη σε προ-πτωχευτική 

διαδικασία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

� Βάσει ανακοινώσεων ή γεγονότων δηµιουργούνται σοβαρές αµφιβολίες ή 

αβεβαιότητα ως προς το αν ο εκδότης µπορεί να συνεχίσει την επιχειρηµατική του 

δραστηριότητα.    

 

4.4  Κατηγορίες Εκθέσεων Ελέγχου 

 

Όπως προείπαµε, σκοπός της εργασίας ήταν να αναλυθούν και να κατηγοριοποιηθούν 

οι εκθέσεις ελέγχου και ιδιαίτερα οι παρατηρήσεις των ορκωτών – ελεγκτών 

λογιστών. 58Για την κατηγοριοποίηση των εκθέσεων ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν οι 

κατηγορίες που αναφέρονται στα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Φ.Ε.Κ. 1589/2004). 

Έτσι, σύµφωνα µε το Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο 7700 υπάρχουν οι παρακάτω 

τέσσερις (4) κύριες κατηγορίες και ορισµένες υποκατηγορίες εκθέσεων ελέγχου: 

1. Έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη 

2. ∆ιαφοροποιηµένη έκθεση ελέγχου 

2.1 Θέµατα που δεν επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή (θέµατα έµφασης) 

2.1.1 Αβέβαια έκβαση αγωγής σε εξέλιξη 

2.1.2 Αβέβαια δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας 

2.1.3 Αβέβαια έκβαση µελλοντικών φορολογικών ελέγχων 

2.1.4 Άλλες παρατηρήσεις στις εκθέσεις µε θέµατα έµφασης 

(υποκατηγορία που προστέθηκε από τον ερευνητή) 

                                                 
58 Κανονισµός Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Ν. 3606/2007 (Φ.Ε.Κ. 
Α/195/17.8.2007) και την υπ’ αριθµ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ. Β/1456/24.7.2008). 
1η Τροποποίηση: σύµφωνα µε την από 17.9.2008 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 1/487/7.10.2008 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ. Β/2256 Β/5.11.2008) έως 
5η Τροποποίηση: σύµφωνα µε την από 16.8.2011 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 594/19.8.2011 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ. Β/ …/2011).  
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2.2  Θέµατα που επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή (σύµφωνη γνώµη µε εξαίρεση ή 

εξαιρέσεις) 

2.2.1 Περιορισµός του εύρους του πεδίου ελέγχου 

2.2.2 Σηµαντικό λάθος 

2.2.3 Σηµαντική παράλειψη 

2.2.4 Άλλες παρατηρήσεις στις εκθέσεις που επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή 

(υποκατηγορία που προστέθηκε από τον ερευνητή) 

3. Έκθεση ελέγχου µε αρνητική γνώµη 

4.Έκθεση ελέγχου µε άρνηση γνώµης 

 

4.5  Περιγραφή Κατηγοριών 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί µια σύντοµη επεξήγηση των παραπάνω κατηγοριών 

εκθέσεων ελέγχου. 

1. Έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη 

Η έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη (κατηγορία 1) αναφέρει ότι «οι οικονοµικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική 

κατάσταση της εταιρείας, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της 

ροές για τη χρήση που έληξε, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης». 

2. ∆ιαφοροποιηµένη έκθεση ελέγχου 

Η διαφοροποιηµένη έκθεση ελέγχου χωρίζεται σε δύο µέρη: 

� σε εκθέσεις µε θέµατα που δεν επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή – θέµατα 

έµφασης (κατηγορία 2.1) και 

� σε εκθέσεις µε θέµατα που επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή – σύµφωνη γνώµη 

µε εξαίρεση ή εξαιρέσεις (κατηγορία 2.2). 

Και στα δύο είδη διαφοροποιηµένης έκθεσης ο ελεγκτής δεν διατυπώνει κάποια 

επιφύλαξη, αλλά εφιστά την προσοχή σε ορισµένες σηµειώσεις που αφορούν διάφορα 

θέµατα που προέκυψαν κατά τον έλεγχο. 

Η  συνήθης µορφή της διαφοροποιηµένης έκθεσης ελέγχου µε θέµατα έµφασης 

σύµφωνα µε το Ε.Ε.Π.7700, είναι: «Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα 

συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση Χ που 
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παρατίθεται στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων και αναφέρει ότι …». 

Τα θέµατα των εκθέσεων που δεν επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή, σύµφωνα µε τα 

Ε.Ε.Π., µπορεί να αφορούν εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της εταιρείας (κατηγορία 

2.1.1), την αβέβαιη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της 

(κατηγορία 2.1.2) ή την αβέβαιη έκβαση µελλοντικών φορολογικών ελέγχων 

(κατηγορία 2.1.3). 

Αντίστοιχα, η έκθεση ελέγχου µε εξαιρέσεις, σύµφωνα µε το Ε.Ε.Π. 7700, 

διατυπώνεται ως εξής: «Με εξαίρεση τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται 

στην παραπάνω παράγραφο, κατά τη γνώµη µας οι οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της 

εταιρείας…». Τα θέµατα της παραπάνω κατηγορίας µπορεί να αφορούν τη µη 

προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων από την εταιρεία στον ελεγκτή για την 

επαλήθευση κάποιου ποσού (κατηγορία 2.2.1), τη µη διενέργεια προβλέψεων 

(κατηγορία 2.2.2) ή την παράλειψη κάποιου σηµαντικού γεγονότος από τις 

οικονοµικές καταστάσεις (κατηγορία 2.2.3.). 

Η ανάλυση των εκθέσεων ελέγχου οδήγησε στη δηµιουργία, από µέρους µας, δύο 

ακόµη υποκατηγοριών που εντάσσονται στην κατηγορία των διαφοροποιηµένων 

εκθέσεων και διευκολύνουν την έρευνα και την ανάλυση των αποτελεσµάτων µας. 

Έτσι, δηµιουργήσαµε δύο επιπλέον υποκατηγορίες, που αφορούν όλες εκείνες τις 

παρατηρήσεις που δεν µπορέσαµε να εντάξουµε σε κάποια από τις παραπάνω 

υποκατηγορίες των Ε.Ε.Π. (κατηγορίες 2.1.4 και 2.2.4). 

3. Έκθεση ελέγχου µε αρνητική γνώµη 

Στην έκθεση ελέγχου µε αρνητική γνώµη (κατηγορία 3), οι ελεγκτές αναφέρουν ότι 

«οι οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την 

οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, ούτε τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 

ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε, και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης». Αιτιολογούν τη συγκεκριµένη γνώµη τους 

παρουσιάζοντας αναλυτικά όλες τις σηµειώσεις που τους οδήγησαν στο παραπάνω 

συµπέρασµα. 

4. Έκθεση ελέγχου µε άρνηση γνώµης 

Τέλος η έκθεση ελέγχου µε άρνηση γνώµης (κατηγορία 4), συναντάται σε 

περιπτώσεις που η ελεγχόµενη εταιρεία θέτει σοβαρούς περιορισµούς στην άσκηση 

του ελεγκτικού έργου, όπως π.χ. στην περίπτωση που δεν επιτρέπει στους ελεγκτές να 
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εξετάσουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις θυγατρικών της εταιρειών, 

υποκαταστηµάτων κ.τ.λ. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελεγκτές σηµειώνουν ότι 

αδυνατούν να εκφέρουν και δεν εκφέρουν γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων 

της συγκεκριµένης εταιρείας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 
 

Πριν προχωρήσουµε στα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, αξίζει να σηµειωθεί η 

ιδιαιτερότητα που εµφανίζουν οι ελληνικές εκθέσεις ελέγχου σε σύγκριση µε τις 

αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου άλλων χωρών, όπως οι Η.Π.Α. και η Μεγάλη Βρετανία. 

Όπως αναφέρει και ο Σπ. Μπαραλέξης (2004), οι εκθέσεις των ορκωτών στις Η.Π.Α. 

και στη Μεγάλη Βρετανία είναι είτε «καθαρές» (clean) είτε «µε παρατηρήσεις» 

(qualified). 

Στην Ελλάδα αντιθέτως, δεν υπάρχει τόσο ξεκάθαρος διαχωρισµός, αφού 

υπάρχουν οι διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες ναι µεν δεν εκφράζουν 

επιφύλαξη για κάποιο θέµα, αναφέρουν όµως στις σηµειώσεις παρατηρήσεις που 

κάνουν οι ελεγκτές, έπειτα από τον εντοπισµό κάποιας «ασάφειας», οι οποίες αν 

ληφθούν υπόψη επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις οικονοµικές καταστάσεις. 

Οι συνήθεις διατυπώσεις έχουν ως εξής: «Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως 

προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα παρακάτω 

θέµατα:….» ή «Με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην 

προηγούµενη παράγραφο, κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 

άποψη την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και του οµίλου κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 200Χ, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές 

για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση». 

 Συνεπώς, ο τρόπος µε τον οποίο διατυπώνεται η γνώµη του Ελεγκτή µε βάση τα 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, δεν είναι πάντα ξεκάθαρος. Έτσι παρά τον µεγάλο 

αριθµό σηµαντικών παρατηρήσεων (κατά κύριο λόγο στις σηµειώσεις των 

οικονοµικών καταστάσεων) σε ένα πιστοποιητικό ελέγχου, µπορεί τελικά η γνώµη 

του ελεγκτή να καταλήγει στη φράση: «οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν 
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ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας». Όπως είναι προφανές αυτό 

δηµιουργεί στους «µη πεπαιδευµένους» αναγνώστες των οικονοµικών εκθέσεων 

αντιφατικές τάσεις σχετικά µε την απεικόνιση της πραγµατικής εικόνας της εταιρείας, 

οι οποίες πιθανόν να οδηγήσουν αυτόν σε πλάνη και εν τέλει σε µη ορθή λήψη 

επενδυτικής απόφασης. Να σηµειωθεί εδώ, πως µόνο στις περιπτώσεις εκθέσεων 

ελέγχου µε αρνητική γνώµη, οι ελεγκτές καταλήγουν ευθέως στο συµπέρασµα ότι οι 

οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση της 

ελεγχόµενης εταιρείας. 

 

5.2  Παρουσίαση και Ανάλυση Αποτελεσµάτων 
 

Προχωρώντας στα αποτελέσµατα, εξετάστηκαν συνολικά 129 εκθέσεις ελέγχου από 

43 εταιρείες (43 εταιρείες επί 3 έτη εξέτασης). Από αυτές, οι 57 (ποσοστό 44,2 %) 

ήταν εκθέσεις µε σύµφωνη γνώµη, οι 70 (ποσοστό 54,3 %) ήταν διαφοροποιηµένες  

εκθέσεις ελέγχου, δηλαδή εκθέσεις µε παρατηρήσεις (είτε µε θέµατα έµφασης, είτε 

σύµφωνη γνώµη µε εξαίρεση), ενώ σε µία έκθεση (ποσοστό 0,75 %) υπήρχε αρνητική 

γνώµη του ελεγκτή και σε άλλη µία έκθεση (ποσοστό 0,75 %) υπήρχε άρνηση 

έκφρασης γνώµης.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  % 

1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

57 44,2 % 

2. 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) 

70 54,3 % 

3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ  

1 0,75 % 

4. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΑΡΝΗΣΗ ΓΝΩΜΗΣ 

1 0,75 % 

 ΣΥΝΟΛΑ 129 100,00 % 

 

Σηµαντική διευκρίνιση 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειώσουµε πως για τις διαφοροποιηµένες εκθέσεις 

ελέγχου, οι οποίες χωρίζονται σε υποκατηγορίες, ενδέχεται να υπάρχουν σε µία 
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έκθεση ελέγχου, σηµειώσεις που εντάσσονται σε διαφορετικές υποκατηγορίες. Έτσι 

για παράδειγµα, µία έκθεση µε σηµείωση που αναφέρει υπάρχουν δικαστικές αγωγές 

σε εξέλιξη, µπορεί επίσης να αναφέρει σε άλλη σηµείωση πως υπάρχουν ανέλεγκτες 

φορολογικές χρήσεις. Με βάση την κατηγοριοποίηση που κάναµε, η συγκεκριµένη 

έκθεση θα ενταχθεί και στις δύο προαναφερόµενες υποκατηγορίες. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία εκθέσεων 

ελέγχου. 

 

5.2.1 Έκθεση Ελέγχου µε Σύµφωνη Γνώµη 
 

Όπως είδαµε και παραπάνω, οι εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη ήταν 57 σε 

σύνολο 129 εκθέσεων. Το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 44,2 %. Λαµβάνοντας 

υπόψη ότι το δείγµα µας προέρχεται από τις κατηγορίες «υπό επιτήρηση» και «σε 

αναστολή» του Χ.Α.Α., αναµέναµε οι εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη να είναι 

κατά πολύ λιγότερες, αφού στις δύο παραπάνω κατηγορίες διαπραγµάτευσης 

υποτίθεται ότι εντάσσονται κυρίως εταιρείες στις οποίες οι ελεγκτές έχουν εκφράσει 

γνώµη µε επιφυλάξεις. Όµως το παραπάνω ποσοστό δείχνει ότι περίπου µία στις δύο 

εταιρείες των παραπάνω κατηγοριών έχουν «καθαρά» πιστοποιητικά. 

∆ιαπιστώνουµε δηλαδή, ότι ακόµα κι αν µια εταιρεία έχει έκθεση ελέγχου χωρίς 

επιφύλαξη ή κάποιο θέµα έµφασης, είναι δυνατόν να ενταχθεί σε µία από τις 

παραπάνω κατηγορίες διαπραγµάτευσης του Χ.Α.Α., λόγω άλλων παραγόντων. Αυτό, 

κατά τη γνώµη µας, δείχνει ότι η γνώµη που εκφράζει ο ελεγκτής δεν είναι από τους 

κύριους παράγοντες ένταξης µιας εταιρείας στις κατηγορίες «υπό επιτήρηση» και «σε 

αναστολή» του Χ.Α.Α. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το χρονικό σηµείο 

ένταξης µιας εταιρείας σε µία εκ των ανωτέρω κατηγοριών διαπραγµάτευσης.    

 

5.2.2 ∆ιαφοροποιηµένες Εκθέσεις Ελέγχου 
 

Υπενθυµίζεται ότι στις διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου µπορεί να υπάρχουν 

περισσότερες από µία σηµειώσεις των ελεγκτών, που να ανήκουν σε διαφορετικές 

υποκατηγορίες. Έτσι, λοιπόν, η εισαγωγή µιας έκθεσης σε µια υποκατηγορία δε 

σηµαίνει ότι η ίδια έκθεση δεν µπορεί να εισαχθεί και σε άλλη υποκατηγορία. 

Υπήρχαν ακόµη περιπτώσεις όπου η ίδια έκθεση ελέγχου περιελάβανε συγχρόνως 

τόσο θέµατα έµφασης, όσο και θέµατα που επηρέαζαν τη γνώµη του ελεγκτή 

(σύµφωνη γνώµη µε εξαιρέσεις). Στις περιπτώσεις αυτές, η κάθε σηµείωση της 
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έκθεσης εντάσσονταν στην αντίστοιχη υποκατηγορία. Τέλος, υπενθυµίζεται ότι οι 

διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Σε 

εκθέσεις µε: 

�  Θέµατα που δεν επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή (θέµατα έµφασης). 

�  Θέµατα που επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή (σύµφωνη γνώµη µε εξαίρεση ή 

εξαιρέσεις). 

Παρακάτω ακολουθεί µια αναλυτική περιγραφή των αποτελεσµάτων για κάθε 

κατηγορία διαφοροποιηµένης έκθεσης. 

 

5.2.2.1 ∆ιαφοροποιηµένες Εκθέσεις Ελέγχου – Θέµατα που ∆εν Επηρεάζουν τη 

Γνώµη του Ελεγκτή (Θέµατα Έµφασης) 
 

2.1.1 Αβέβαιη έκβαση αγωγής σε εξέλιξη 

Βρέθηκαν 12 εκθέσεις (17,1 % των διαφοροποιηµένων εκθέσεων ελέγχου), που 

αφορούσαν δικαστικές αγωγές σε εξέλιξη. Στις εκθέσεις αυτές οι δικαστικές διαφορές 

αφορούσαν κυρίως πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις  καθώς και αγωγές ενάντια 

στις εταιρείες για διάφορους άλλους λόγους, για τις οποίες διαφορές δεν είχαν γίνει 

αντίστοιχες προβλέψεις σε περίπτωση καταδίκης της ελεγχόµενης εταιρείας.  

2.1.2 Αβέβαιη δυνατότητα συνέχισης δραστηριότητας της εταιρείας 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται σηµειώσεις των ελεγκτών, οι οποίες 

εγείρουν ερωτήµατα ως προς το κατά πόσο η ελεγχόµενη εταιρεία είναι σε θέση να 

συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Από τις 70 διαφοροποιηµένες εκθέσεις 

ελέγχου βρέθηκαν 43 εκθέσεις οι οποίες εξέφραζαν γνώµη για αβέβαιη δυνατότητα 

συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 61,4 % (!) επί 

των διαφοροποιηµένων εκθέσεων ή 33,3 % επί του συνόλου του δείγµατος και 

θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό. Παρόλα αυτά το παραπάνω ποσοστό δικαιολογείται αν 

λάβει κανείς υπόψη του, το γεγονός πως µία από τις προϋποθέσεις ένταξης µιας 

επιχείρησης στην κατηγορία «υπό επιτήρηση» του Χ.Α.Α. είναι η έγερση αµφιβολιών 

σχετικά µε το αν ο εκδότης µπορεί να συνεχίσει την επιχειρηµατική του 

δραστηριότητα.   

Οι κυριότεροι λόγοι που φαίνεται να οδηγούν τους ελεγκτές στη διατύπωση της 

συγκεκριµένης γνώµης είναι η συνύπαρξη ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων και 

προηγούµενων ζηµιών χρήσεως, καθώς και ενδεχόµενοι κίνδυνοι ρευστότητας, σε 

συνδυασµό µε το γεγονός πως σε πολλές περιπτώσεις τα ίδια κεφάλαια της 
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επιχείρησης είναι µικρότερα του µισού του µετοχικού της κεφαλαίου, άρα 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του 

Κ.Ν. 2190/1920 (λύση και εκκαθάριση της εταιρείας). Επίσης η µη σηµαντική 

εµπορική δραστηριότητα της ελεγχόµενης εταιρείας ή η αναστολή της παραγωγικής 

της διαδικασίας, αποτελούν αιτίες για τη διατύπωση της συγκεκριµένης γνώµης. 

2.1.3 Αβέβαιη έκβαση µελλοντικών φορολογικών ελέγχων 

Στην κατηγορία αυτή, οι παρατηρήσεις των ελεγκτών αναφέρουν ότι «οι 

φορολογικές δηλώσεις προηγούµενων χρήσεων των ελεγχόµενων εταιρειών δεν 

έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο 

επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν 

και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές 

καταστάσεις των εταιρειών σε σχέση µε το θέµα αυτό». Κατά την έρευνα µας 

εντοπίστηκαν 6 µόνο από τις 129 εκθέσεις ελέγχου που εξετάσαµε, στις οποίες 

γινόταν λόγος για εκκρεµείς φορολογικές χρήσεις, ποσοστό 4,6 % επί του συνόλου 

και 8,6 % επί των διαφοροποιηµένων εκθέσεων ελέγχου. Κατά τη γνώµη µας η 

συγκεκριµένη τακτική των εισηγµένων εταιρειών αυτών έχει ως σκοπό την 

«ωραιοποίηση» των οικονοµικών καταστάσεων µε την εµφάνιση υψηλότερων 

κερδών και αυξηµένης καθαρής θέσης, εξαιτίας της µη διενέργειας των σχετικών 

προβλέψεων, πράγµα που όπως φαίνεται όµως δεν βρίσκει απήχηση στην 

πλειονότητα των εισηγµένων εταιρειών. 

2.1.4 Άλλες παρατηρήσεις στις εκθέσεις ελέγχου µε θέµατα έµφασης  

Στην υποκατηγορία αυτή, (που δεν υπάρχει στα Ε.Ε.Π., αλλά δηµιουργήθηκε από 

εµάς), εντάχθηκαν οι παρατηρήσεις των ελεγκτών, που αφορούν µεν θέµατα 

έµφασης, αλλά δεν µπορούσαν να ενταχθούν σε κάποια από τις παραπάνω 

κατηγορίες. 

2.1.5 Σχέση Μετοχικού Κεφαλαίου και Ιδίων Κεφαλαίων 

Μία άλλη κατηγορία που δηµιουργήσαµε περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις που 

αφορούν τη σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων και του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

ελεγχόµενης εταιρείας. Σε περίπτωση ύπαρξης χαµηλών ιδίων κεφαλαίων συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 ή (και) 48 του Κ.Ν. 

2190/1920 που αφορούν τη λύση και εκκαθάριση της εν λόγω εταιρείας. 
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Από τις 70 διαφοροποιηµένες εκθέσεις που εξετάσαµε, βρήκαµε 22 εκθέσεις 

(ποσοστό σχεδόν 32 % επί των διαφοροποιηµένων εκθέσεων) που αναφέρονται στη 

σχέση Ιδίων Κεφαλαίων και Μετοχικού Κεφαλαίου. Κοινό στοιχείο όλων των 

σχετικών παρατηρήσεων είναι ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των 

άρθρων 47 και 48 του κ.ν. 2190/1920, περί λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας. 

Προκειµένου να µη συµβεί αυτό, θα πρέπει η επιχείρηση να διενεργήσει Αύξηση 

Μετοχικού Κεφαλαίου, έτσι ώστε να αυξήσει τα Ίδια Κεφάλαιά της. 

 

 

6.2.2.2 Συνοπτική Παρουσίαση Αποτελεσµάτων για τις ∆ιαφοροποιηµένες 

Εκθέσεις Ελέγχου µε Θέµατα Έµφασης 
 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατά µας έχουµε τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 3), όπου 

παρουσιάζεται ο αριθµός των παρατηρήσεων ανά έτος, για κάθε υποκατηγορία των 

διαφοροποιηµένων εκθέσεων ελέγχου µε θέµατα έµφασης όπως αναλύθηκαν 

παραπάνω. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

2.1 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
(ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ) 

 Υποκατηγορίες 2008 2009 2010 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ  

2.1.1 
ΑΒΕΒΑΙΗ ΕΚΒΑΣΗ 

ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 
ΕΞΕΛΙΞΗ 

4 5 3 12 17,1 % 

2.1.2 

ΑΒΕΒΑΙΗ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

13 13 17 43 61,4 % 

2.1.3 

ΑΒΕΒΑΙΗ ΕΚΒΑΣΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

(ανέλεγκτες 
φορολογικές 

χρήσεις) 

3 2 1 6 8,6 % 

2.1.4 
ΑΛΛΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

4 3 1 8 11,4 % 
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ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

2.1.5 

ΣΧΕΣΗ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ & 

Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
ΑΡΘΡΩΝ 47 & 48 

ΤΟΥ Κ.Ν. 
2190/1920 

5 8 9 22 31,4 % 

 

5.2.2.3 ∆ιαφοροποιηµένη Έκθεση Ελέγχου – Σύµφωνη Γνώµη µε Εξαίρεση ή 

Εξαιρέσεις 
 

2.2.1 Περιορισµός του εύρους του πεδίου ελέγχου 

Η συγκεκριµένη κατηγορία έχει να κάνει µε τη µη προσκόµιση των απαραίτητων 

αποδεικτικών στοιχείων που ζητάει ο ελεγκτής, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, µε 

αποτέλεσµα τη µη επαλήθευση κάποιου ποσού. 

Το δείγµα, µας δείχνει ότι 5 εκθέσεις (7,1 % των διαφοροποιηµένων εκθέσεων 

ελέγχου) περιέχουν τέτοιου είδους παρατήρηση. Η µη διάθεση των απαραίτητων 

αποδεικτικών στοιχείων, οδηγεί τους ελεγκτές στη µη επιβεβαίωση µέρους των 

εσόδων, στη αδυναµία έκφρασης γνώµης για το εύλογο της αξίας µιας επένδυσης ή 

στη µη επαλήθευση της ποσότητας και αξίας κάποιων αποθεµάτων. 

2.2.2 Σηµαντικό λάθος    

Η συγκεκριµένη κατηγορία περιέχει διάφορες παρατηρήσεις που επισηµαίνουν οι 

ελεγκτές κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι οποίες αν ληφθούν υπόψη από τα 

ενδιαφερόµενα µέρη επηρεάζουν σηµαντικά την εικόνα των οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας. 

Η πλειονότητα των παρατηρήσεων που εντάχθηκαν σε αυτήν την κατηγορία 

αφορούν την ύπαρξη ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, το µη σχηµατισµό προβλέψεων 

ή τη διενέργεια προβλέψεων που είναι σηµαντικά µικρότερες από αυτές που θεωρούν 

οι ελεγκτές ότι θα έπρεπε να γίνουν. 

Στο δείγµα που εξετάσαµε υπήρξαν 7 τέτοιες εκθέσεις ελέγχου, στις οποίες 

εµφανίζονται σηµειώσεις τόσο για τη µη διενέργεια προβλέψεων ή το σχηµατισµό 

προβλέψεων που είναι σηµαντικά µικρότερες από αυτές που θα έπρεπε να είχαν 

σχηµατιστεί, όσο και για την ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών. 
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Η µη διενέργεια προβλέψεων έχει επιπτώσεις τόσο στα Αποτελέσµατα Χρήσης 

όσο και στον Ισολογισµό των εν λόγω οικονοµικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα 

οι εταιρείες που δεν σχηµατίζουν προβλέψεις ή σχηµατίζουν προβλέψεις σηµαντικά 

µικρότερες από αυτές που κανονικά θα έπρεπε, εµφανίζουν στις οικονοµικές τους 

καταστάσεις αυξηµένα Καθαρά Κέρδη καθώς και αυξηµένη Καθαρή Θέση. Αν οι εν 

λόγω εταιρείες διενεργούσαν τις προβλέψεις που έπρεπε, η καθαρή θέση τους και τα 

κέρδη που θα εµφάνιζαν θα ήταν µειωµένα µε ποσό ίσο µε την αξία των προβλέψεων. 

Αυτό κατά τη γνώµη µας δείχνει την προσπάθεια των εν λόγω επιχειρήσεων για 

«χειραγώγηση» των οικονοµικών τους καταστάσεων, προκειµένου να εµφανίσουν 

καλύτερη εικόνα από την πραγµατική. 

Η ύπαρξη τώρα ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις µιας 

εταιρείας επισηµαίνει τον πιθανό κίνδυνο ρευστότητας της εταιρείας, αφού η εταιρεία 

δεν µπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της και ίσως αναγκαστεί να προχωρήσει σε 

δανεισµό κεφαλαίου κίνησης µε ιδιαίτερα αυξηµένο επιτόκιο, ή ακόµη χειρότερα να 

οδηγηθεί σε παύση της δραστηριότητάς της. Άλλωστε, η ύπαρξη µεγάλων ποσών 

ληξιπρόθεσµων οφειλών είναι µία από τις αιτίες για τις οποίες οι ελεγκτές εκφράζουν 

γνώµη για αβέβαιη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Αξίζει να σηµειωθεί τέλος, ότι παρά τη σηµαντικότητα των παραπάνω 

παρατηρήσεων οι οποίες έχουν άµεσο αντίκτυπο στα αποτελέσµατα των εταιρειών 

και οδηγούν σε εµφανή παραποίηση των οικονοµικών τους καταστάσεων, οι ελεγκτές 

εφιστούν απλά την προσοχή και κλείνουν την έκθεση ελέγχου τους µε την ακόλουθη 

φράση: «Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 

άποψη την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση 

και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης». 

2.2.3 Σηµαντική παράλειψη              

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται παρατηρήσεις που αναφέρονται στην παράλειψη 

κάποιας πληροφορίας ή γεγονότος από τις οικονοµικές καταστάσεις, που κανονικά θα 

έπρεπε να συµπεριλαµβάνεται. Από την εξέταση του δείγµατός µας δεν βρέθηκε 

κάποια τέτοια παρατήρηση στις εκθέσεις ελέγχου που εξετάστηκαν. 

2.2.4 Άλλες παρατηρήσεις στις εκθέσεις ελέγχου, που επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή      

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται όλες εκείνες οι παρατηρήσεις που δε στάθηκε 

δυνατό να κατηγοριοποιηθούν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες των 
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εκθέσεων ελέγχου που επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή. Από την έρευνά µας 

προέκυψαν 6 τέτοιες εκθέσεις . Έχουµε για παράδειγµα σε µία εξ αυτών «…τη µη 

έγγραφη ανοχή της απαιτούµενης πλειοψηφίας των Οµολογιούχων για την µη 

επίτευξη κατά την 31.12.2009 των οικονοµικών δεσµεύσεων ως προβλέπονται από 

τις σχετικές συµβάσεις και έχουν τη δυνατότητα να τις καταγγείλουν.» 

 

5.2.2.4 Συνοπτική Παρουσίαση Αποτελεσµάτων για τις ∆ιαφοροποιηµένες 

Εκθέσεις Ελέγχου µε Θέµατα που Επηρεάζουν τη Γνώµη του Ελεγκτή (Σύµφωνη 

Γνώµη µε Εξαιρέσεις) 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατά µας έχουµε τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4), όπου 

παρουσιάζεται ο αριθµός των παρατηρήσεων ανά έτος, για κάθε υποκατηγορία των 

διαφοροποιηµένων εκθέσεων ελέγχου µε θέµατα που επηρεάζουν τη γνώµη του 

ελεγκτή (σύµφωνη γνώµη µε εξαιρέσεις). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ) 

2.2 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
(ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ) 

 Υποκατηγορίες 2008 2009 2010 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ  

2.2.1 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

2 2 1 5 7,1 % 

2.2.2 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

ΛΑΘΟΣ 
 

3 2 2 7 10 % 

2.2.3 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 

 

0 0 0 0 0 % 

2.2.4 

ΆΛΛΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ 

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

2 3 1 6 8,6 % 
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5.2.3 Έκθεση Ελέγχου µε Αρνητική Γνώµη 
 

Στην έκθεση ελέγχου µε αρνητική γνώµη οι ελεγκτές αναφέρουν ότι «οι οικονοµικές 

καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική 

κατάσταση της εταιρείας, ούτε τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές 

της ροές για τη χρήση που έληξε, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης».  

 Από το δείγµα που εξετάσαµε προέκυψε µία έκθεση ελέγχου µε αρνητική γνώµη 

στην οποία χαρακτηριστικά αναφέρεται: « 1.∆εν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση της 

διενέργειας του προβλεπόµενου από τις διατάξεις του ∆.Λ.Π.36 ελέγχου αποµείωσης 

της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας συνολικού ποσού € 1353 χιλ. στις 

θυγατρικές εταιρείες «Χ» και «Ψ» οι οποίες δεν εµφανίζουν δραστηριότητα και τα 

ίδια κεφάλαιά τους κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως έχουν καταστεί αρνητικά. 

2.....περιλαµβάνονται υπόλοιπα σε καθυστέρηση εισπράξεως ποσού € 3.300 χιλ. και € 

3.618 χιλ. αντίστοιχα για τα οποία δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη 

αποµείωσης της αξίας τους……. 

3. ∆εν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση του υπολοίπου του λογαριασµού του 

Ενεργητικού «∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων» ποσού € 2.182 χιλ. 

4. Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως α) οι ληξιπρόθεσµες και σε καθυστέρηση 

πληρωµής οφειλές της Εταιρείας και του Οµίλου ανέρχονται στο ποσό των € 21.694 

χιλ. και € 29.399 χιλ. αντίστοιχα…..β)τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του 

Οµίλου έχουν καταστεί αρνητικά……» 

 

5.2.4. Έκθεση Ελέγχου µε Άρνηση Γνώµης 
 

Στην έκθεση ελέγχου µε άρνηση γνώµης οι ελεγκτές αναφέρουν ότι «εξαιτίας της 

σηµαντικότητας των θεµάτων που µνηµονεύονται, δεν έχει καταστεί εφικτό να 

αποκτήσουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για τη θεµελίωση 

ελεγκτικής γνώµης. Ως εκ τούτου δεν εκφέρουµε γνώµη επί των συννηµένων 

εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων». 

 Από την έρευνά µας προέκυψε µία έκθεση ελέγχου στην οποία εκφράζεται 

αδυναµία έκφρασης γνώµης από τους ελεγκτές διότι: «1.∆εν παραλάβαµε την 

τεκµηρίωση του ελέγχου από τον ελεγκτή της θυγατρικής εταιρείας του εξωτερικού 

«Ω», καθώς και τις αντίστοιχες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες 

συµπεριλήφθηκαν στην ενοποίηση των θυγατρικών του εξωτερικού….2. Η Εταιρεία 
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και ο Όµιλος για τη χρήση λήξης 31 ∆εκεµβρίου 2010 παρουσιάζουν καθαρό 

αποτέλεσµα ζηµίες ύψους € 42.384 χιλ. και € 40.666 χιλ. αντίστοιχα, αρνητική 

καθαρή θέση € 27.718 χιλ. και € 40.749 χιλ. αντίστοιχα, βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις µεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά το ποσό των € 

79.365 χιλ. και € 77.230 χιλ. αντίστοιχα καθώς επίσης και αρνητικές λειτουργικές 

ταµειακές ροές, γεγονότα που υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας για τη 

δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου. Η διοίκηση 

έχει καταρτίσει τις οικονοµικές καταστάσεις στη βάση της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας …..». 

 

5.3 Συνοπτικά Αποτελέσµατα της Έρευνάς µας και Σύγκριση των 

Αποτελεσµάτων µας µε Άλλες Έρευνες        
 

5.3.1 Συνοπτικά Αποτελέσµατα Έρευνας 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της ανάλυσής 

µας, για τις εκθέσεις ελέγχου των εισηγµένων εταιρειών που βρίσκονται στην 

κατηγορία «υπό επιτήρηση» και «σε αναστολή» του Χ.Α.Α. για την τριετία 2008-

2010, όπως αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

 

 Πίνακας 5: Συνοπτικός πίνακας µε τα τελικά αποτελέσµατα της 
ανάλυσης και τα ποσοστά (%) εµφάνισης των διαφόρων τύπων εκθέσεων 

 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ  
ΤΩΝ 

∆ΙΑΦΟΡΟ- 
ΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

1. 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΓΝΩΜΗ 

_ 57 44,2 % _ 

      

2.1.1 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΑΒΕΒΑΙΗ ΕΚΒΑΣΗ 
ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 
ΕΞΕΛΙΞΗ 

12 9,3 % 17,1 % 

2.1.2 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΑΒΕΒΑΙΗ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

43 33,3 % 61,4 % 
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2.1.3 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΑΒΕΒΑΙΗ ΕΚΒΑΣΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

(ανέλεγκτες 
φορολογικές χρήσεις) 

6 4,6 % 8,6 % 

2.1.4 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΑΛΛΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΜΦΑΣΗΣ 

8 6,2 % 11,4 % 

2.1.5 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ & 

Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
ΑΡΘΡΩΝ 47 & 48 

ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 

22 17 % 31,4 % 

      

2.2.1 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

5 3,9 % 7,1 % 

2.2.2 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΛΑΘΟΣ 

 
7 5,4 % 10 % 

2.2.3 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 

 
0 0 % 0 % 

2.2.4 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΧΟΥ – 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΆΛΛΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ 

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

6 4,6 % 8,6 % 

      

3. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ  1 0,75 % _ 

      

4. ΑΡΝΗΣΗ ΓΝΩΜΗΣ  1 0,75 % _ 
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5.3.2. Σύγκριση των Αποτελεσµάτων µας µε Άλλες Έρευνες 
 

Από την παραπάνω ανάλυση παρατηρούµε αρχικά πως περίπου µία στις δύο εκθέσεις 

ελέγχου του δείγµατός µας είναι διαφοροποιηµένες εκθέσεις. Βλέπουµε ακόµη, ότι η 

πιο συχνά εµφανιζόµενη παρατήρηση είναι η αβεβαιότητα που εκφράζουν οι 

ελεγκτές σχετικά µε τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

λόγω ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων και προηγούµενων ζηµιών χρήσεων γεγονότα τα 

οποία θα οδηγήσουν αργότερα σε σοβαρό κίνδυνο ρευστότητας. 43 εκθέσεις ελέγχου, 

που αντιστοιχούν στο 33,3 % των συνολικών ή στο 61,4 % των διαφοροποιηµένων 

εκθέσεων ελέγχου εµφανίζουν την πιο πάνω σηµείωση. 

 Το ελληνικό παράρτηµα της πολυεθνικής ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, 

δηµοσίευσε το 2008 µία έρευνα σχετικά µε τις επιπτώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) στις εισηγµένες εταιρείες στο 

Χ.Α.Α. για τη χρήση 2007.  

 Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από την παραπάνω έρευνα είναι ότι οι 

ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους εφαρµόζουν ορθά τα 

∆.Π.Χ.Π και προσαρµόζονται επιτυχώς στις αυξηµένες ανάγκες πληροφόρησης. 

Παράλληλα, όµως, οι συγγραφείς επισηµαίνουν τα προβλήµατα που υπάρχουν και 

σχετίζονται µε «τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε την υπεραξία από την 

ενοποίηση επιχειρήσεων» (Grant Thornton, 2008). Επίσης, αναφέρουν την 

ανεπάρκεια γνωστοποιήσεων για συγκεκριµένα Πρότυπα και κυρίως για νέα 

Πρότυπα (π.χ. ∆.Π.Χ.Π. 7) καθώς και την υποβάθµιση ή µη παράθεση σηµαντικών 

πληροφοριών. 

 Αναφερόµενοι στα συµπεράσµατα που αφορούν στις εκθέσεις ελέγχου των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών, η έρευνα της Grant Thornton (2008) επισηµαίνει τα 

εξής: «Προβληµατισµό δηµιουργεί το γεγονός ότι σε περίπου µία στις δύο εταιρείες, 

οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές χορηγούν διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου, µε την 

πλειονότητά τους να αφορούν στη µη διενέργεια προβλέψεων για ενδεχόµενους 

φόρους». 

 Αναλυτικότερα τα αποτελέσµατα της έρευνας της Grant Thornton (2008), για τις 

παρατηρήσεις των πιστοποιητικών ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στο 

σύνολο των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. για το 2007 έχουν ως εξής: 

« Στο 56 % των εταιρειών χορηγήθηκε πιστοποιητικό µε σύµφωνη γνώµη, έναντι 

50,5 στη χρήση 2006. 
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Στο 41 % χορηγήθηκε έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη και µε θέµατα έµφασης 

έναντι 43,5 % στη χρήση 2006. 

Στο 2 % των εταιρειών χορηγήθηκαν εκθέσεις ελέγχου µε εξαιρέσεις ή µε αρνητική 

γνώµη, έναντι 6 % στη χρήση 2006. 

Το 75 % (109 εταιρείες) των περιπτώσεων εκθέσεων ελέγχου οι οποίες περιείχαν 

θέµατα έµφασης ή εξαίρεσης αφορούσαν σε αβέβαιη έκβαση µελλοντικών 

φορολογικών ελέγχων για προηγούµενες χρήσεις οι οποίες είναι ανέλεγκτες από τις 

φορολογικές αρχές. Το αντίστοιχο ποσοστό στην προηγούµενη χρήση ανέρχονταν σε 

86% (134 εταιρείες). 

Το 7,5 % (11 εταιρείες) των περιπτώσεων εκθέσεων ελέγχου οι οποίες περιείχαν 

θέµατα έµφασης ή εξαίρεσης αφορούσαν σε θέµατα αβεβαιότητας συνέχισης της 

δραστηριότητας λόγω χαµηλών ιδίων κεφαλαίων. Το αντίστοιχο ποσοστό στην 

προηγούµενη χρήση ανέρχονταν σε 13 % (20 εταιρείες). 

Το 8 % (12 εταιρείες) των περιπτώσεων εκθέσεων ελέγχου οι οποίες περιείχαν 

θέµατα έµφασης ή εξαίρεσης αφορούσαν στην έκβαση τυχόν εκκρεµών δικαστικών 

υποθέσεων. Το αντίστοιχο ποσοστό στην προηγούµενη χρήση ανέρχονταν σε 10 % 

(15 εταιρείες). 

Αν και συναντούµε όλους τους τύπους εκθέσεων ελέγχου, βασική διαπίστωση είναι η 

προσαρµογή των Οικονοµικών Καταστάσεων των εισηγµένων εταιρειών στις αρχές 

των ∆.Π.Χ.Π. και ο σχετικά οµοιόµορφος τρόπος αντιµετώπισης από τους ελεγκτές 

στα βασικά θέµατα και συµπεράσµατα του ελέγχου τους» (Grant Thornton, 2008).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

6.1 Επίλογος 
 

Σκοπός της έρευνάς µας ήταν η ανάλυση των εκθέσεων ελέγχου για την τριετία 2008 

– 2010, των εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), οι  

οποίες βρίσκονται στις κατηγορίες «υπό επιτήρηση» και «σε αναστολή». Απώτερος 

στόχος ήταν να κατηγοριοποιηθούν και να αναλυθούν οι εκθέσεις ελέγχου για τις 

παραπάνω εταιρείες, ώστε να καταλήξουµε σε ορισµένα συµπεράσµατα σχετικά µε 

τις σηµειώσεις που εµφανίζονται στα πιστοποιητικά ελέγχου των παραπάνω 

εταιρειών. 

Το δείγµα µας αποτελούνταν από 43 εταιρείες, εκ των οποίων οι 34 ανήκουν στην 

κατηγορία «υπό επιτήρηση» και οι υπόλοιπες 9 στην κατηγορία «σε αναστολή». Για 

τις συγκεκριµένες εταιρείες ελέγξαµε τις εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών για την τριετία 2008 – 2010 και τις κατηγοριοποιήσαµε, χρησιµοποιώντας 

µεθοδολογία ανάλυσης περιεχοµένου (content analysis). Το συνολικό δείγµα 

αποτελείτο από 129 εκθέσεις (43 εταιρείες επί 3 έτη ανάλυσης). 

Η κατηγοριοποίηση έγινε µε βάση τις κατηγορίες εκθέσεων ελέγχου, οι οποίες 

αναφέρονται στα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Ε.Ε.Π. 7700). Επίσης για την 

καλύτερη ανάλυση των δεδοµένων, δηµιουργήσαµε πρόσθετες κατηγορίες, για 

διάφορες σηµειώσεις των ελεγκτών που δε στάθηκε δυνατόν να ενταχθούν σε κάποια 

από τις παραπάνω κατηγορίες των Ε.Ε.Π. 

Προχωρώντας στην ανάλυση των δεδοµένων, βρήκαµε ότι 57 εταιρείες (44,2 %) 

του δείγµατος εµφανίζουν εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη, 70 εταιρείες (54,3 

%) του δείγµατος εµφανίζουν διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου, ενώ εντοπίσαµε 

µία εταιρεία (0,75 %) µε έκθεση ελέγχου µε άρνηση γνώµης καθώς και µία εταιρεία 

(0,75 %) µε έκθεση ελέγχου αρνητικής γνώµης. Παρατηρούµε συνεπώς ότι περίπου 

στις µισές εταιρείες, οι εκθέσεις των ελεγκτών περιέχουν σηµειώσεις επί των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

Το ερευνητικό έργο που αφορά τον εξωτερικό έλεγχο και ειδικότερα την 

παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων στις ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις 

είναι αρκετά σηµαντικό. Ο Σπάθης σε µια σειρά ερευνών και σε συνεργασία και µε 
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άλλους ερευνητές προχωρά στη δηµιουργία µοντέλων εντοπισµού εταιρειών µε 

παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µέσα από την ανάλυση κάποιων 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών (red flags), αλλά και άλλων µη χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών, όπως οι δικαστικές υποθέσεις εταιρειών (firm litigation), τα έξοδα 

ελέγχου (audit fees), και το είδος της ελεγκτικής εταιρείας ( Big Five vs non-Big Five 

Audit Firms). 

Οι Dimitropoulos και Asteriou (2009) εξετάζουν τη «σχετικότητα αξίας» (value 

relevance) των οικονοµικών καταστάσεων και το πώς αυτές επηρεάζουν τις τιµές των 

µετοχών στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς οι 

επιχειρηµατικές συνθήκες και οι διευθυντικές παρεµβάσεις οδηγούν σε 

µεταβλητότητα των κερδών, κάνοντας το θέµα της ποιότητας των κερδών ένα 

σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη σχέση απόδοσης µετοχής και κέρδους. 

Επίσης, επεκτείνοντας την έρευνα του Σπάθη, εξετάζουν τη σχέση κάποιων 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών µε την απόδοση των µετοχών και καταλήγουν σε 

ορισµένα συµπεράσµατα. 

Ένα άλλο θέµα που απασχολεί τους Έλληνες ερευνητές είναι η διαχείριση των 

κερδών (earnings management) από τις ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις. Σύµφωνα 

µε τον Μπαραλέξη (2004), οι ελληνικές εισηγµένες «εφαρµόζουν» earnings 

management, κυρίως για να αντλήσουν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, για να 

αποφύγουν τη δηµοσιοποίηση ζηµιών ή τη µείωση κερδών και για να µειώσουν τους 

φόρους εισοδήµατος. Επιπρόσθετοι λόγοι θεωρούνται η αδύναµη εταιρική 

διακυβέρνηση και οι ευκαιρίες για earnings management που παρέχονται από την 

ελληνική νοµοθεσία. 

Τέλος, άλλες έρευνες (Grant Thornton, 2008) δείχνουν ότι οι ελληνικές 

εισηγµένες επιχειρήσεις έχουν γενικά προσαρµοστεί µε την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π., 

παρότι υπάρχουν ακόµη προβλήµατα σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση ελλιπών 

γνωστοποιήσεων και πληροφοριών.                       

Η πιο συχνά εµφανιζόµενη παρατήρηση στις εκθέσεις ελέγχου που εξετάσαµε, 

αφορά στην αβεβαιότητα που εκφράζουν οι ελεγκτές όσον αφορά το κατά πόσο 

µπορεί η ελεγχόµενη εταιρεία να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσµατά µας µε τις αντίστοιχες έρευνες των προηγούµενων ετών, παρατηρούµε 

µια µεταστροφή των ελεγκτών, οι οποίοι αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη ευαισθησία 

τα στοιχεία που έχουν να κάνουν µε ληξιπρόθεσµες οφειλές, δανειακές επιβαρύνσεις 

και γενικότερα δεδοµένα των επιχειρήσεων τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την άµεση 
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ρευστότητα (κεφάλαιο κίνησης) και κατ’ επέκταση τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Στην έρευνα της Grant Thornton (2008) που παρουσιάστηκε παραπάνω οι ελεγκτές 

επικέντρωναν την προσοχή τους σε θέµατα αβέβαιης έκβασης µελλοντικών 

φορολογικών ελέγχων για τους οποίους δεν είχαν γίνει αντίστοιχες προβλέψεις. Αυτό 

είναι ένα γεγονός το οποίο δυνητικά θα µπορούσε, σε µέλλοντα χρόνο, να θέσει σε 

κίνδυνο τα αποτελέσµατα που εµφάνιζαν οι επιχειρήσεις στις οικονοµικές τους 

καταστάσεις, και σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα 

των επιχειρήσεων. Από τα δύο ανωτέρω γεγονότα συµπεραίνουµε πως το επίµαχο 

θέµα στη σηµερινή οικονοµική πραγµατικότητα είναι ο κίνδυνος της άµεσης 

επιβίωσης των επιχειρήσεων. 

Το πρόβληµα που ανακύπτει από το ανωτέρω συµπέρασµα, είναι το κατά πόσο οι 

ελεγκτές θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα προειδοποιήσουν έγκαιρα το 

επενδυτικό κοινό για περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες βρίσκονται ένα βήµα προ της 

κατάρρευσης, έτσι ώστε να αποφύγουµε ανάλογα σκάνδαλα µε αυτά που 

παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν και αναλύθηκαν στο 3ο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας. Ας µην ξεχνάµε πως τα αναφερόµενα σκάνδαλα πυροδότησαν 

ουσιαστικά την παρούσα οικονοµική κρίση, στερώντας από το παγκόσµιο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και τους επενδυτές εκατοντάδες δισεκατοµµύρια. Σε 

ανακοίνωση πάντως της ΕΛΤΕ στις 14/4/2011 κρούεται ο κώδωνας του κινδύνου για 

την ποιότητα των ελέγχων που διενεργούνται. Στα συµπεράσµατα – διαπιστώσεις της 

ανακοίνωσης χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στην ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2010, 

είχε έγκαιρα ενηµερώσει τα ελεγκτικά γραφεία και τους νόµιµους ελεγκτές για τις 

ιδιαιτερότητες και τους κίνδυνους που θα δηµιουργήσει η τρέχουσα οικονοµική 

κρίση στις ελεγκτικές τους εργασίες.  

Από την έως σήµερα επισκόπηση ορισµένων εκθέσεων ελέγχου εισηγµένων 

εταιρειών για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, προκύπτουν σαφείς 

αµφιβολίες για την ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων του ελεγκτικού έργου. 

Οι περιπτώσεις των εκθέσεων ελέγχου για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις για 

πληµµελή εφαρµογή των ως άνω, θα παραπεµφθούν στο Συµβούλιο Ποιοτικού 

Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ για να διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος επί του συνόλου των 

εργασιών των νόµιµων ελεγκτών στις συγκεκριµένες οντότητες». 

 Ένα άλλο συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε από την ανάλυση των δεδοµένων 

µας, αφορά στον τρόπο έκφρασης της γνώµης των ελεγκτών. Σε όλες τις 
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διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου, οι ελεγκτές, αφού παραθέσουν τις όποιες 

σηµειώσεις – παρατηρήσεις εντόπισαν, κλείνουν την έκθεσή τους µε την εξής φράση: 

« Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την 

οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 

ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης». Σε πολλές όµως περιπτώσεις αν οι εν λόγω 

σηµειώσεις ληφθούν υπόψη, αλλάζουν άρδην την εικόνα των οικονοµικών 

καταστάσεων. Προκύπτει έτσι ένα θέµα ως προς τον τρόπο έκφρασης της γνώµης των 

ελεγκτών. Κατά τη γνώµη µας, ίσως θα πρέπει να γίνει κάποια αναθεώρηση στα 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που αφορούν τις διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου, 

ώστε αυτές να είναι πιο ξεκάθαρες, για να περιοριστεί έτσι η υποκειµενικότητα και να 

µη δηµιουργούνται αντιφάσεις στους αναγνώστες και στους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων. Υπενθυµίζουµε στο σηµείο αυτό, ότι σε χώρες όπως οι 

Η.Π.Α. και η Μεγάλη Βρετανία, οι εκθέσεις ελέγχου είναι πολύ πιο ξεκάθαρες αφού 

χωρίζονται σε «καθαρές» (clean/non-qualified audit opinions) και σε εκθέσεις 

ελέγχου µε σηµειώσεις (qualified audit opinions). 

 Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, για την επεξεργασία των στοιχείων του δείγµατος, 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου (content analysis). Η 

ανάλυση περιεχοµένου µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια τεχνική για την 

ποσοτικοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών. Στην περίπτωσή µας τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά αναφέρονται στις εκθέσεις ελέγχου και στις παρατηρήσεις που αυτές 

περιέχουν. Έγινε προσπάθεια για µετατροπή των παραπάνω χαρακτηριστικών σε 

ποσοτικοποιηµένα στοιχεία, µέσα από την κωδικοποίηση και την ένταξή τους σε 

διάφορες κατηγορίες. Έτσι ορισµένες προτάσεις για επέκταση της παρούσας έρευνας, 

θα ήταν η χρησιµοποίηση περισσότερων παραµέτρων για τη δηµιουργία πιο 

εξειδικευµένων κατηγοριών. Επίσης, θα µπορούσε να γίνει µια ανάλυση που να 

αφορά τη σχέση µεταξύ του τύπου των πιστοποιητικών ελέγχου και του κλάδου στον 

οποίο δραστηριοποιείται η κάθε εταιρεία του δείγµατος. Θα µπορούσε, ακόµη, να 

γίνει µια πιο λεπτοµερής ανάλυση για τις διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου και πιο 

συγκεκριµένα, για τις επιπτώσεις που έχουν οι σηµειώσεις των ορκωτών ελεγκτών, 

αν αυτές ληφθούν υπόψη στα οικονοµικά αποτελέσµατα των εταιρειών.  

        

 


