
 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗΝ  

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

 

 

Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

του 

 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΠΑΖΙ∆Η 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης Ταχυνάκης 

 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στην 
Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική 

 

 

 

 

 

Σεπτέµβριος 2012 



 
 

ii  

 

 

 

 

 

 

Στους γονείς µου: Γιάννη-Άννα 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

iii  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διπλωµατικής µου εργασίας στα πλαίσια του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον κύριο Παναγιώτη Ταχυνάκη για την πολύτιµη βοήθεια 

και καθοδήγηση που µου προσέφερε ως επιβλέπων καθηγητής κατά τη διάρκεια αυτής. 

 

Επιπλέον ευχαριστώ το σύνολο του ακαδηµαϊκού προσωπικού του τµήµατος 

«Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής» για τις πολύτιµες γνώσεις που µου µετέδωσαν και τη 

βοήθεια που µου παρείχαν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών 

µου. 

 

Τέλος θα ήθελα να εκφράσω ένα µεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια µου για την 

ηθική και υλική τους στήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών µου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

iv 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ως συνέπεια της πιστωτικής κρίσης και της οικονοµικής ύφεσης κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών, ο ελεγκτής και η διοίκηση µιας εταιρίας έχουν δώσει νέα έµφαση στην 

απαιτούµενη διαδικασία εκτίµησης της παραδοχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Όταν 

υπάρχει σηµαντική αµφιβολία ως προς την ικανότητα µιας οντότητας για συνέχιση της 

δραστηριότητας, τα επαγγελµατικά ελεγκτικά πρότυπα απαιτούν από τον ανεξάρτητο ελεγκτή 

να γνωστοποιήσει αυτήν την αβεβαιότητα στην ελεγκτική του γνώµη. 

Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τι αξία προσθέτει µια 

έκθεση ελέγχου µέσω της εξέτασης του πληροφοριακού περιεχοµένου των εκθέσεων ελέγχου 

στις οποίες διατυπώνεται για πρώτη φορά αβεβαιότητα για τη δυνατότητα µιας εταιρίας να 

συνεχίσει τη δραστηριότητα της από την πλευρά των επενδυτών. Προσπαθεί να εξετάσει τη 

σχέση µεταξύ αυτών των εκθέσεων ελέγχου και των τιµών και αποδόσεων των µετοχών για 

να ελεγχθεί αν η έκθεση του ελεγκτή προσφέρει νέο περιεχόµενο πληροφοριών που δεν έχει 

ενσωµατωθεί στις ήδη δηµοσιοποιηµένες οικονοµικές πληροφορίες. Αν η έκθεση του ελεγκτή 

προσθέτει νέο πληροφοριακό περιεχόµενο, µπορεί να παρατηρηθεί µια αντίδραση της 

χρηµατιστηριακής αγοράς στη σχετική δηµόσια ανακοίνωση. 

Η εργασία διερευνά την βραχυπρόθεσµη αντίδραση της ελληνικής χρηµατιστηριακής 

αγοράς σε δηµόσιες δηµοσιεύσεις εκθέσεων ελέγχου που περιέχουν αµφιβολία όσον αφορά 

την ικανότητα µιας εταιρίας για συνέχιση της δραστηριότητας της για ένα δείγµα 48 εταιριών 

κατά την εξεταζόµενη περίοδο 2005-2011. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης παρέχουν ενδείξεις για αρνητική µη οµαλή αντίδραση 

της χρηµατιστηριακής αγοράς την και γύρω από την ηµέρα δηµοσίευσης της σχετικής 

έκθεσης ελέγχου. Η αγορά υποαντιδρά σε τέτοιες ενδείξεις αρνητικών νέων. Ωστόσο, οι 

έλεγχοι έδειξαν ότι η µέση έκτακτη απόδοση γύρω από την ηµέρα δηµοσίευσης της έκθεσης 

δεν είναι σηµαντική. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα δείχνουν πιο αρνητική αντίδραση στην 

περίπτωση των διαφοροποιηµένων εκθέσεων σε σύγκριση µε τις ανεπιφύλακτες εκθέσεις 

ελέγχου.  
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ABSTRACT 

 

As a consequence of the credit crisis and economic downturn, during the past few years, the 

auditor and management have placed a renewed emphasis on the required going concern 

assessment process. When there is substantial doubt about an entity's ability to continue as a 

going concern, professional auditing standards require the independent auditor to disclose the 

uncertainty in the auditor's opinion. 

The main purpose of this thesis is to explore what value is added by an audit report 

through an investigation of the information content for the first-time going concern opinion 

from the investors’ perspective. It attempts to examine the correlation between going concern 

audit reports and share prices and returns in order to test if the auditor statements deliver new 

information content which has not been incorporated in the previously disclosed financial 

information. If the going concern audit opinion adds new information content, it can be 

detected a stock market reaction to the relevant public announcement. 

The paper investigates the Greek stock market reaction to public announcements of 

going concern audit opinion in a short term period for the sample of the 48 first-time going 

concern listed companies during the observation period of the years 2005 - 2011. 

The results of the study provide evidence of a negative abnormal stock market 

reaction on and around the day the going concern audit report is dated. The market 

underreacts to such bad news signals. However, the tests indicated that the average abnormal 

return surrounding the release of the auditor's report is not significant. Furthermore, the 

results show more adverse reaction in the case of qualified audit report than in the case of 

unqualified audit reports 

 

 

Keywords: qualified audit report, unqualified audit report, going concern, market reaction, 

abnormal returns, information content 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε ένα περιβάλλον οικονοµικής ύφεσης το θέµα της συνεχιζόµενης δραστηριότητας γίνεται 

όλο και πιο σηµαντικό για κάθε επιχείρηση. Η πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση έθεσε το 

ζήτηµα του αυξηµένου αριθµού επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

βιωσιµότητας.  

Οι διάφοροι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων αναµένουν από τους 

ελεγκτές να προβαίνουν σε έγκαιρη προειδοποίηση για την επικείµενη οικονοµική αποτυχία 

µιας εταιρίας, έτσι ώστε να ληφθούν οι σωστές επιχειρηµατικές αποφάσεις. Οι ελεγκτές 

οφείλουν να προσπαθούν να προστατεύουν τα συµφέροντα των επενδυτών και να 

διασφαλίζουν την αξιοπιστία της παρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Για το 

σκοπό αυτό, η διατύπωση στην έκθεση ελέγχου αµφιβολίας για τη δυνατότητα µιας εταιρίας 

να συνεχίσει τη δραστηριότητα της δηλώνει την αβεβαιότητα για τη βιωσιµότητα της 

εταιρίας στο προβλεπτό µέλλον. 

Τα εµπειρικά στοιχεία είναι ανάµεικτα ως προς το βαθµό που µια τέτοια 

γνωστοποίηση στην έκθεση ελέγχου επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις στις 

χρηµατιστηριακές αγορές. Η έρευνα αυτή επεκτείνει την υπάρχουσα βιβλιογραφία στην 

ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά και έχει ως κίνητρο τους επαυξηµένους κινδύνους που 

δηµιουργεί η τρέχουσα οικονοµική κατάσταση ως προς τη χρήση της αρχής της συνέχισης 

της δραστηριότητας από τη διοίκηση των επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

Το θέµα της συνεχιζόµενης δραστηριότητας µπορεί να αναλυθεί από δύο 

διαφορετικές οπτικές γωνίες: από την πλευρά του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ο οποίος εκτιµά 

την επιχειρηµατική απόδοση της εταιρίας-πελάτη και ελέγχει τη δυνατότητα της να συνεχίσει 

ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα και από την πλευρά του επενδυτή, ο οποίος αναλαµβάνει 

τον κίνδυνο και δεσµεύει κεφάλαια αναµένοντας µελλοντικές αποδόσεις. 

Η διπλωµατική αυτή εργασία επιδιώκει να εξετάσει εµπειρικά το περιεχόµενο των 

πληροφοριών των εκθέσεων ελέγχου στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά. Ερευνά τη 

βραχυπρόθεσµη αντίδραση της αγοράς στην αξιολόγηση από τον ελεγκτή της παραδοχής της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας των εισηγµένων εταιριών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και 

προσπαθεί να εντοπίσει τη σχέση µεταξύ των εκθέσεων ελέγχου και των προσδοκιών των 

επενδυτών στη συγκεκριµένη αγορά.  
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Από την πλευρά των επενδυτών η διατύπωση αβεβαιότητας για τη δυνατότητα 

συνέχισης της δραστηριότητας µιας εταιρίας υποδεικνύει αυξηµένη πιθανότητα αποτυχίας 

της εντός µιας περιόδου ενός έτους, η οποία σχετίζεται µε τη αναµενόµενη αξία της εταιρίας 

και τη τιµή της µετοχής της στην αγορά. 

Η παρούσα εργασία επιµερίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος που καλύπτει τα 

πέντε πρώτα κεφάλαια γίνεται µια θεωρητική-βιβλιογραφική προσέγγιση. Συγκεκριµένα στα 

τρία πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκθέσεις ελέγχου. Περιγράφεται το 

πλαίσιο διαµόρφωσης της ελεγκτικής γνώµης και αναλύεται η δοµή, οι κατηγορίες και οι 

διάφορες παραλλαγές των εκθέσεων ελέγχου. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια 

της συνεχιζόµενης δραστηριότητας µε βάση τα ελεγκτικά πρότυπα. Περιγράφεται η ευθύνη 

διοίκησης και ελεγκτών κατά την εκτίµηση της αρχής αυτής καθώς και οι επιπτώσεις της 

εκτίµησης αυτής στην έκθεση ελέγχου. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση 

µελετών που έχουν πραγµατοποιηθεί στο εξωτερικό πάνω στο εξεταζόµενο θέµα. 

Το δεύτερο µέρος της εργασίας περιλαµβάνει τη διαδικασία της εµπειρικής 

διερεύνησης και επεκτείνεται σε δύο κεφάλαια. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική 

περιγραφή της µεθοδολογίας της ανάλυσης επιχειρηµατικών συµβάντων που θα 

χρησιµοποιηθεί, παρουσιάζεται το δείγµα στο οποίο θα βασιστεί αυτή και διατυπώνονται οι 

υποθέσεις της µελέτης. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδοµένων καθώς και τα συµπεράσµατα που εξάγονται 

µε βάση τον έλεγχο των υποθέσεων. Για την ανάλυση των αποτελεσµάτων και τον έλεγχο t 

των υποθέσεων χρησιµοποιήθηκε το πακέτο SPSS . 

Με βάση τις υποθέσεις που διατυπώνονται εξετάζεται η πληροφοριακή αξία των 

εκθέσεων ελέγχου ως σύνολο, ενώ στη συνέχεια ερευνάται η αντίδραση της αγοράς στις 

διαφορετικές κατηγορίες ελεγκτικής γνώµης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1.1 Γενικά  
 
Το τελευταίο στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας περιλαµβάνει τη διαµόρφωση από τον 

ελεγκτή ανεξάρτητης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων βάσει αξιολόγησης των 

συµπερασµάτων που εξάγονται από τα αποκτηθέντα ελεγκτικά τεκµήρια, έκφραση σαφώς τη 

γνώµης αυτής µέσω έγγραφης έκθεσης που επίσης περιγράφει τη βάση αυτής της γνώµης και 

υποβολή αυτής στους εντολείς του τακτικού ελέγχου των λογιστικών καταστάσεων. 

Η σύνταξη της έκθεσης πρέπει να γίνεται µέσα στα πλαίσια που ορίζονται από τα 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα τα οποία έχουν διαµορφωθεί µέσα στα αντίστοιχα πλαίσια των 

κανόνων που προδιαγράφονται από τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της ∆ιεθνούς 

Οµοσπονδίας Λογιστών. 

  Σκοπός ενός ελέγχου είναι να βελτιωθεί ο βαθµός εµπιστοσύνης των σκοπούµενων 

χρηστών στις οικονοµικές καταστάσεις, προσθέτοντας αξία σε αυτές. Αυτό επιτυγχάνεται µε 

την έκφραση µιας γνώµης από τον ελεγκτή για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο 

χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και ειδικότερα είτε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε σύµφωνα µε τα Λογιστικά 

Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την ελληνική εταιρική νοµοθεσία.  

  Οι ελεγκτές πρέπει να διατυπώνουν τις εκθέσεις τους µε µεγάλη προσοχή και 

επιµέλεια, καθώς είναι πιθανό η επαγγελµατική επάρκεια τους να κριθεί από τις εκθέσεις 

αυτές, που αποτελούν το µόνο µέρος της ελεγκτικής διαδικασίας που βλέπουν οι µέτοχοι και 

το ευρύ κοινό
1. 

  Η έκθεση ελέγχου ενδιαφέρει πολλές οµάδες ατόµων στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον της εταιρίας, όπως είναι οι µέτοχοι και µελλοντικοί επενδυτές, η διοίκηση, οι 

τράπεζες και οι πιστωτές, το προσωπικό, οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες κα. Ο έλεγχος που 

διενεργείται στις οικονοµικές µονάδες στοχεύει την προστασία των συµφερόντων των 

παραπάνω χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων που επιτυγχάνεται µε τη σωστή και 

                                                           
1
 Χρήστος Ι. Καζαντζής «Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 

Προτύπων» Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ. 569 
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πλήρη ενηµέρωσή τους, µέσω της δηµοσιότητας των οικονοµικών καταστάσεων και της 

εκθέσεως ελέγχου. 

 

 

1.2 ∆ιαµόρφωση Γνώµης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  

 

Προκειµένου να διαµορφώσει  τη γνώµη του, ο ελεγκτής πρέπει να συµπεράνει εάν ο ίδιος 

έχει αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδη σφάλµατα ή παραλείψεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

  ∆εδοµένων των εγγενών δυσκολιών, ο έλεγχος παρέχει εύλογη διασφάλιση, αλλά όχι 

εγγύηση στον ελεγκτή. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ο ελεγκτής έχει αποκτήσει επαρκή και 

κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, για τη µείωση του κινδύνου του ελέγχου (δηλαδή, του 

κινδύνου ότι ο ελεγκτής εκφράζει µια µη ενδεδειγµένη γνώµη όταν οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλµένες) σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο. 

  Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής συγκεντρώνει το υλικό που θα 

του επιτρέψει να διαµορφώσει γνώµη στα πλαίσια του προκαθορισµένου ελεγκτικού 

κινδύνου και να τεκµηριώσει πλήρως τη γνώµη του για το βαθµό αξιοπιστίας των 

οικονοµικών καταστάσεων. Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει την επάρκεια και 

καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκµηρίων που συνέλλεξε κατά την εκτέλεση των 

ελεγκτικών διαδικασιών και αν αυτά εξασφαλίζουν την πλήρη τεκµηρίωση του πορίσµατος 

που πρέπει να συνάγει. 

  Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 700, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει 

αν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εφαρµοστέου πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς:  

� οι οικονοµικές καταστάσεις γνωστοποιούν επαρκώς τις σηµαντικές λογιστικές 

πολιτικές που επιλέγηκαν και εφαρµόστηκαν 

� οι λογιστικές πολιτικές που επιλέγηκαν και εφαρµόστηκαν είναι συνεπείς µε το 

εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και είναι ενδεδειγµένες 

� οι λογιστικές εκτιµήσεις που έγιναν από τη διοίκηση είναι λελογισµένες 

� οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι σχετικές, 

αξιόπιστες, συγκρίσιµες και κατανοητές 

� Οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν επαρκείς γνωστοποιήσεις ώστε να δύνανται οι 

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

και 

� η ορολογία που χρησιµοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις, περιλαµβανοµένου 

του τίτλου κάθε οικονοµικής κατάστασης, είναι ενδεδειγµένη. 

  Η γνώµη του ελεγκτή περιλαµβάνεται στην έκθεση ελέγχου µαζί µε άλλα στοιχεία, 

όπως θα δούµε αναλυτικά και παρακάτω. Η έκθεση αυτή είναι γνωστή στη χώρα µας ως 

«πιστοποιητικό ελέγχου». Εκτός του πιστοποιητικού ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής 

υποβάλλει στο διοικητικό συµβούλιο της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, υπό τη µορφή 

έκθεσης, τις διάφορες παρατηρήσεις, σηµειώσεις και υποδείξεις του, όπως αυτές προέκυψαν 

κατά τη διενέργεια του ελέγχου. 

  Η έκθεση αυτή έχει ως σκοπό να γνωστοποιηθούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

ελεγχόµενης εταιρίας οι αδυναµίες και οι ελλείψεις, που τυχόν υπάρχουν στο σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου, οι διαχειριστικές παραλείψεις, που τυχόν διαπιστώθηκαν, οι ελλείψεις 

στα διάφορα δικαιολογητικά της διαχείρισης, τα λογιστικά σφάλµατα κ.λπ., ώστε να ληφθούν 

τα κατάλληλα µέτρα για την τακτοποίησή τους
2. 

 

 

1.3 ∆οµή Έκθεσης Ελέγχου  

 

Το περιεχόµενο της έκθεσης έλεγχου πρέπει να προσαρµόζεται στα δεδοµένα της κάθε 

περίπτωσης, χωρίς όµως να αλλοιώνεται η γενική δοµή της έκθεσης και χωρίς να 

µεταβάλλονται τα στοιχεία της που δεν αφορούν τα ειδικότερα δεδοµένα της κάθε 

περίπτωσης.  

  Η σύνταξη της δεν αποτελεί απλή υπόθεση, καθώς προκαλεί αρκετούς 

προβληµατισµούς στον ελεγκτή, ο οποίος καλείται να παρουσιάσει τις διαπιστώσεις του για 

την αξιοπιστία των ελεγχθεισών οικονοµικών καταστάσεων, χωρίς να διαταράξει τις σχέσεις 

του µε την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. 

  Ανεξάρτητα από το είδος της γνώµης που περιλαµβάνεται σε κάθε πιστοποιητικό 

ελέγχου, όλες οι εκθέσεις ελέγχου πρέπει να παρουσιάζουν σύµφωνα µε τα ελεγκτικά 

πρότυπα ορισµένα κοινά στοιχεία στη δοµή τους: 

   

 

                                                           
2
 Αντώνης Α. Παπάς, «Εισαγωγή στην Ελεγκτική», Εκδόσεις Γ. Μπένου, 1999, σελ. 355 
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1.Τίτλος της έκθεσης 

 

  Ο τίτλος της έκθεσης υποδηλώνει ότι η έκθεση είναι έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή, και  

επιβεβαιώνει ότι ο ελεγκτής πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας αναφορικά µε 

την ανεξαρτησία και, ως εκ τούτου, ξεχωρίζει την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή από εκθέσεις 

που εκδίδονται από άλλους. 

 

2.Αποδέκτης της έκθεσης 

 

  Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να απευθύνεται εκεί όπου απαιτείται από τις 

περιστάσεις της ανάθεσης. Ο παραλήπτης της έκθεσης συχνά προσδιορίζεται από νόµο ή 

κανονισµό. 

  Συνήθως η έκθεση απευθύνεται σε εκείνους για τους οποίους η έκθεση συντάσσεται, 

συχνά είτε προς τους µετόχους είτε προς εκείνους που είναι επιφορτισµένοι µε τη 

διακυβέρνηση της οντότητας της οποίας οι οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται. 

 

3.Εισαγωγική παράγραφος  

 

  Η εισαγωγική αυτή παράγραφος περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των ελεγχθεισών 

οικονοµικών καταστάσεων καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και 

λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

       Ο ελεγκτής θα πρέπει να προσδιορίζει την οντότητα της οποίας οι οικονοµικές 

καταστάσεις έχουν ελεγχθεί, να δηλώνει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί και 

να προσδιορίζει τον τίτλο κάθε κατάστασης που περιλαµβάνεται στις οικονοµικές 

καταστάσεις.  

  Η γνώµη του ελεγκτή καλύπτει την πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων, όπως 

καθορίζεται από το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Για τις εισηγµένες 

εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, στις οικονοµικές καταστάσεις 

περιλαµβάνονται η κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης, η κατάσταση συνολικού 

εισοδήµατος, η  κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης, η  κατάσταση ταµειακών ροών και οι 

σηµειώσεις. Αντίστοιχα για τις εταιρίες που εφαρµόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι 

οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται ο ελεγκτής είναι ο ισολογισµός, η 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, η κατάσταση ταµειακών ροών και το προσάρτηµα. 
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  Παράλληλα θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παράγραφο αυτή η ηµεροµηνία ή η 

περίοδος που καλύπτεται από κάθε οικονοµική κατάσταση που εµπεριέχεται στις οικονοµικές 

καταστάσεις  

 

4.Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις  

 

  Στο επόµενο  τµήµα της έκθεσης ελέγχου περιγράφονται οι  ευθύνες εκείνων των 

προσώπων στον οργανισµό που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των οικονοµικών 

καταστάσεων. Η έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει ένα τµήµα µε τίτλο «Ευθύνη της διοίκησης 

[ή άλλος ενδεδειγµένος όρος] για τις οικονοµικές καταστάσεις». 

   Η περιγραφή αυτή δηλώνει ότι η διοίκηση της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας 

είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

που προβλέπονται από το εκάστοτε εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, 

καθώς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που καθορίζει ως απαραίτητες έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί ότι η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες 

σφάλµα, που είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος 

 

5.Ευθύνη του ελεγκτή 

 

  Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να περιλαµβάνει ένα τµήµα µε τίτλο «ευθύνη του 

ελεγκτή όπου δηλώνεται ότι η ευθύνη του ελεγκτή η έκφραση  γνώµης επί των οικονοµικών 

καταστάσεων βάσει του ελέγχου έτσι ώστε να την αντιπαραβάλει µε την ευθύνη της 

διοίκησης για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων.  

  Θα πρέπει επίσης να γίνεται αναφορά στα πρότυπα µε βάση τα οποία διενεργήθηκε ο 

έλεγχος και να ακολουθεί µια συνοπτική περιγραφή του ελεγκτικού έργου. Στο τµήµα αυτό 

του πιστοποιητικού ελέγχου πρέπει να δηλώνονται τα παρακάτω:  

� ο έλεγχος περιλαµβάνει την εκτέλεση διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκµηρίων αναφορικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές 

καταστάσεις 

� οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος στις 

οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που είναι σχετικές για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 
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οντότητας ώστε να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι ενδεδειγµένες για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας 

των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας 

� ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των λογιστικών εκτιµήσεων 

που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 

καταστάσεων 

  Όταν οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε πλαίσιο εύλογης 

παρουσίασης, η περιγραφή του ελέγχου στην έκθεση του ελεγκτή πρέπει να αναφέρεται στην 

«κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας» ή στην 

«κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα», 

όπως ενδείκνυται στις περιστάσεις. 

  Στο τελευταίο κοµµάτι αυτού του τµήµατος, ο  ελεγκτής πρέπει να δηλώνει ότι 

πιστεύει ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχει αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα ώστε να 

παρέχουν τη βάση για τη γνώµη που διατυπώνει στην επόµενη παράγραφο. 

 

6.Γνώµη του ελεγκτή  

 

  Η έκθεση ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνει να τµήµα µε τον τίτλο «Γνώµη», στο οποίο 

ο ελεγκτής διατυπώνει τη γνώµη του, όπως αυτή προέκυψε µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια 

που συγκέντρωσε κατά τη διενέργεια του ελέγχου.  

  Ο ελεγκτής διατυπώνει τη γνώµη του ως προς το αν οι οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα  από κάθε ουσιώδη άποψη την ή αντίστοιχα δίνουν αληθή και εύλογη 

εικόνα της χρηµατοοικονοµική(ς) θέση(ς),  τη(ς) χρηµατοοικονοµική(ς) επίδοση(ς) και τις 

(των) ταµειακές(ών) ροές(ών)  της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας που αναφέρονται στο 

ελεγχόµενο χρονικό διάστηµα. 

  Ο προσδιορισµός του εφαρµοστέου πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς στη 

γνώµη του ελεγκτή σε αυτό το µέρος της έκθεσης έχει σκοπό να ενηµερώσει τους χρήστες 

της έκθεσης αυτής για το πλαίσιο στο οποίο εκφράζεται η γνώµη του ελεγκτή.  

  Στην περίπτωση που οι ελεγχόµενες  οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται 

σύµφωνα µε δύο πλαίσια χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, κάθε πλαίσιο εξετάζεται ξεχωριστά 

κατά τη διαµόρφωση της γνώµης του ελεγκτή επί των οικονοµικών καταστάσεων, και η 

γνώµη του ελεγκτή αναφέρεται και στα δύο αυτά πλαίσια. 
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7.Άλλες ευθύνες αναφοράς  

 

  Σε ορισµένες δικαιοδοσίες, ο ελεγκτής µπορεί να έχει πρόσθετες ευθύνες αναφοράς 

επί άλλων θεµάτων, οι οποίες είναι συµπληρωµατικές της ευθύνης του ελεγκτή σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα να υποβάλλει έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

   Οι άλλες αυτές ευθύνες αναφοράς πρέπει να εξετάζονται σε ένα ξεχωριστό τµήµα της 

έκθεσης του ελεγκτή µε τον υπότιτλο «Έκθεση επί άλλων νοµικών και κανονιστικών 

απαιτήσεων» ή διαφορετικά όπως ενδείκνυται για το περιεχόµενο του τµήµατος, έτσι ώστε 

αυτές να  διακρίνονται καθαρά από τις ευθύνες του ελεγκτή για αναφορά επί των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

8.Υπογραφή του ελεγκτή 

 

   Η έκθεση ελέγχου πρέπει να υπογράφεται από τον ελεγκτή. Η υπογραφή του ελεγκτή 

αποτελείται είτε µε το όνοµα της ελεγκτικής εταιρίας, είτε µε το προσωπικό του όνοµα είτε 

και µε τα δύο. 

  Είναι πιθανό να απαιτείται από τον ελεγκτή εκτός της υπογραφής του, να δηλώσει τον 

επαγγελµατικό του τίτλο στη λογιστική ή το γεγονός ότι ο ελεγκτής ή η λογιστική 

επιχείρηση, ως ενδείκνυται, έχουν αναγνωριστεί από την αρµόδια αρχή αδειοδότησης στη 

συγκεκριµένη δικαιοδοσία. 

 

9.Ηµεροµηνία έκθεσης ελέγχου  

 

  Το πιστοποιητικό ελέγχου πρέπει να φέρει ηµεροµηνία όχι νωρίτερα από την 

ηµεροµηνία κατά την οποία ο ελεγκτής έχει αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκµήρια στα οποία θα βασίσει τη γνώµη του επί των οικονοµικών καταστάσεων, 

περιλαµβανοµένων τεκµηρίων ότι:  

� όλες  οι καταστάσεις που απαρτίζουν τις οικονοµικές καταστάσεις, 

περιλαµβανοµένων των σχετικών σηµειώσεων, έχουν καταρτιστεί και 

� η διοίκηση της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτές 

τις οικονοµικές καταστάσεις. 
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  Με βάση το Ν. 2190/1920, ο ελεγκτής πρέπει να παραδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου 

νωρίτερα από το διάστηµα των 20 ηµερών, αλλά όχι αργότερα από το χρονικό όριο των 30 

ηµερών πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της ελεγχόµενης εταιρίας
3. 

   Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία της έκθεσης ελέγχου του θα πρέπει να είναι 

µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το διοικητικό 

συµβούλιο της ελεγχόµενης εταιρίας.  Πριν την σύνταξη της έκθεσης, ο ελεγκτής οφείλει να 

έχει λάβει ορισµένες επιστολές από τη διοίκηση της εταιρείας ή από το νοµικό σύµβουλο, 

ώστε να έχουν εξεταστεί όλα τα µεταγενέστερα γεγονότα, µέχρι και την ηµεροµηνία 

υπογραφής της έκθεσης. 

  Η ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή πληροφορεί το χρήστη της έκθεσης ότι ο 

ελεγκτής έχει εξετάσει τις επιπτώσεις γεγονότων και συναλλαγών των οποίων έλαβε γνώση 

και που προέκυψαν µέχρι εκείνη την ηµεροµηνία. Τόσο τα ∆ιεθνή όσο και τα Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα προσδιορίζουν και την ευθύνη που φέρει ο ελεγκτής για µεταγενέστερα 

της ηµεροµηνίας αυτής γεγονότα. 

 

10.∆ιεύθυνση του ελεγκτή  

 

  Η έκθεση ελέγχου πρέπει να προσδιορίζει  τον τόπο εγκατάστασης στη δικαιοδοσία 

που ο ελεγκτής ασκεί το επάγγελµά του. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3
 Αντώνης Α. Παπάς, Εισαγωγή στην Ελεγκτική, 1999, Εκδόσεις Γ. Μπένου, σελ. 366 



 
 

10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
2.1  Γενικά  
 
Ο έλεγχος ολοκληρώνεται µε την έκφραση της γνώµης του ελεγκτή ως προς την αξιοπιστία 

των οικονοµικών καταστάσεων. Στην ειδική παράγραφο της έκφρασης γνώµης, ο ελεγκτής 

οφείλει να εκφράσει την επαγγελµατική του γνώµη για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις 

της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη 

χρηµατοοικονοµική θέση, τη χρηµατοοικονοµική επίδοση και τις ταµειακές ροές αυτής σε 

µια ορισµένη περίοδο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Η γνώµη που εκφράζει ο ελεγκτής στην έκθεση του µπορεί να είναι είτε χωρίς 

επιφύλαξη (µη διαφοροποιηµένη γνώµη) είτε διαφοροποιηµένη. Υπάρχει  τρεις τύποι 

διαφοροποιηµένων γνωµών: γνώµη µε επιφύλαξη, αρνητική γνώµη και αδυναµία έκφρασης 

γνώµης. Με βάση αυτά, οι εκδιδόµενες εκθέσεις ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων µε 

κριτήριο διάκρισης τη γνώµη του ελεγκτή που διατυπώνεται οµαδοποιούνται σε τέσσερις 

βασικές κατηγορίες:  

1. εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη 

2. εκθέσεις ελέγχου µε επιφύλαξη 

3. εκθέσεις ελέγχου µε αρνητική γνώµη 

4. εκθέσεις ελέγχου µε άρνηση γνώµης 

 

 

2.2   Συνθήκες που Οδηγούν σε ∆ιαφοροποίηση της Ελεγκτικής Γνώµης  

 

Η γνώµη του ελεγκτή µπορεί να διαφοροποιηθεί α) όταν διαπιστωθεί ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας δεν είναι ως σύνολο απαλλαγµένες από 

ουσιώδες σφάλµα ή β) όταν ο ελεγκτής δεν µπορεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκµήρια για να διαµορφώσει συµπέρασµα για το αν οι οικονοµικές καταστάσεις 

ως σύνολο είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα (περιορισµός στο πεδίο του ελέγχου) 
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       Ο περιορισµός στο πεδίο του ελέγχου προκύπτει από συνθήκες οι οποίες εµποδίζουν 

τον ελεγκτή να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για το σκοπό του 

ελέγχου. Τέτοιες συνθήκες µπορεί να αφορούν: 

� περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο της οντότητας (πχ τα λογιστικά αρχεία της 

ελεγχόµενης εταιρίας έχουν καταστραφεί.) 

� περιστάσεις που σχετίζονται µε τη φύση ή το χρόνο της εργασίας του ελεγκτή (πχ ο 

ελεγκτής αποφασίζει ότι η εκτέλεση µόνο ουσιαστικών διαδικασιών δεν είναι 

επαρκής, αλλά οι δικλίδες της οντότητας δεν είναι αποτελεσµατικές) 

� περιορισµούς που επιβλήθηκαν από τη διοίκηση (πχ η διοίκηση δεν επιτρέπει στον 

ελεγκτή να ζητήσει εξωτερική επιβεβαίωση για συγκεκριµένα υπόλοιπα 

λογαριασµών).  

Η δεύτερη περίπτωση που µπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποίηση της γνώµης του 

ελεγκτή και αφορά τον εντοπισµό σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις είναι η διαφωνία 

του ως προς την καταλληλότητα και την εφαρµογή των επιλεγµένων λογιστικών πολιτικών 

καθώς και την καταλληλότητα ή την επάρκεια των γνωστοποιήσεων στις οικονοµικές 

καταστάσεις
4.  

 Το επόµενο βήµα για τον ελεγκτή αποτελεί ο καθορισµός του είδους της 

διαφοροποίησης της γνώµης του. Θα πρέπει να εξετάσει κατά την κρίση του το διάχυτο των 

επιπτώσεων ή των πιθανών επιπτώσεων των γεγονότων που οδηγούν στη διαφοροποίηση του 

επί των οικονοµικών καταστάσεων. Πρέπει ουσιαστικά να αξιολογήσει το βαθµό που τα 

γεγονότα αυτά επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις και αν αυτές έχουν καταστεί  

ελλιπείς ή παραπλανητικές ή παρέχουν αβεβαιότητα ως προς την συνολική εικόνα τους
5. 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα 2.1 όπου παρουσιάζεται η διαφοροποίηση 

της γνώµης του ελεγκτή ανάλογα µε τη σηµαντικότητα των γεγονότων που την προκαλούν. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 705, «∆ιαφοροποιήσεις της Γνώµης στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή» 

5 Brenda Porter, Jon Simon, David Hatherly, «Principles of External Auditing»,  John Wiley& Sons Ltd 2003, 
σελ. 378-382  
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Πίνακας 2.1: ∆ιαφοροποίηση γνώµης ελεγκτή 
 
Φύση του θέµατος που 
προκαλεί τη διαφοροποίηση 

Η κρίση του ελεγκτή για το διάχυτο των επιπτώσεων ή των 
πιθανών επιπτώσεων επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 Ουσιώδης αλλά όχι διάχυτη Ουσιώδης και διάχυτη 

Οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι ουσιωδώς εσφαλµένες 

 
Γνώµη µε επιφύλαξη 

 
Αρνητική γνώµη 

Αδυναµία απόκτησης επαρκών 
και κατάλληλων ελεγκτικών 
τεκµηρίων 

 
Γνώµη µε επιφύλαξη 

 
Αδυναµία έκφρασης γνώµης 

 

 

2.3  Έκθεση Ελέγχου µε Σύµφωνη Γνώµη  

 

Η πιο επιθυµητή ελεγκτική γνώµη για κάθε ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα είναι η σύµφωνη 

γνώµη, καθώς αυτή αυξάνει την αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών και βελτιώνει τη 

θέση της επιχείρησης έναντι των πιστωτών και επενδυτών της και ενισχύει ταυτόχρονα τη 

θέση των µελών της διοίκησης έναντι των µετόχων, καταδεικνύοντας αποτελεσµατική 

διαχείριση της επιχείρησης
6. 

Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής οφείλει να εκφράσει τη γνώµη του, χωρίς καµία 

εξαίρεση (σύµφωνη γνώµη) εάν δεν έχει προκύψει καµία παρατήρηση που να επηρεάζει 

ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις από τον έλεγχο. Σε γενικές γραµµές, ο ελεγκτής 

εκφράζει ανεπιφύλακτη γνώµη στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες:  

� το ελεγκτικό έργο έχει εκτελεστεί σύµφωνα µε τα γενικώς παραδεκτά πρότυπα της 

ελεγκτικής και τους σχετικούς Νόµους 

� οι οικονοµικές καταστάσεις είναι καταρτισµένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις του εφαρµοστέου πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

� οι οικονοµικές καταστάσεις επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης, της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών 

ροών της επιχείρησης 

                                                           
6 Αντώνης Α. Παπάς, «Εισαγωγή στην Ελεγκτική», Εκδόσεις Γ. Μπένου, 1999, σελ. 353 
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� ο ελεγκτής έχει συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια και δεν 

υπάρχει περιορισµός στο εύρος του πεδίου στο οποίο έπρεπε να διενεργηθεί κανονικά 

ο έλεγχος 

� δεν υπάρχουν σηµαντικές αµφιβολίες ή κίνδυνοι για την εταιρία που να µην µπορούν 

να προβλεφθούν ή αντιµετωπισθούν
7,8 

Ενδεικτικό υπόδειγµα της έκθεσης ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη παρουσιάζεται στον 

πίνακα 2.2 που ακολουθεί:  

 

Πίνακας 2.2: Έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη  

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

[Κατάλληλος αποδέκτης] 

 

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ, οι οποίες αποτελούνται από 

την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (ή τον ισολογισµό) της 31ης ∆εκεµβρίου 20ΧΧ, τις 

καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος (ή αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος), µεταβολών καθαρής 

θέσης και ταµειακών ροών του έτους που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 

λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, και για εκείνες τις 

εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 

έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε 

                                                           
7 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 578 
8 Κωνσταντίνος Κάντζος, Αθηνά Χονδράκη, «Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική», Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης, 
2006, σελ. 456 
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τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των 

οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένου σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου 

των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των οικονοµικών  καταστάσεων. 

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 

παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 

 

Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την (ή 

δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της) χρηµατοοικονοµική(ς) θέση(ς) της Εταιρείας ΑΒΓ κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 20ΧΧ, και τη (της) χρηµατοοικονοµική(ς) της επίδοση(ς) και τις (των) ταµειακές(ών) 

ροές(ών) της για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

[Η µορφή και το περιεχόµενο αυτού του τµήµατος της έκθεσης ελεγκτή θα ποικίλλουν ανάλογα µε τη 

φύση των άλλων αρµοδιοτήτων αναφοράς του ελεγκτή]. 

 

[Υπογραφή του ελεγκτή] 

 

[Ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή] 

 

[∆ιεύθυνση του ελεγκτή] 
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  Όπως θα δούµε και σε επόµενη ενότητα είναι πιθανόν να συµπεριληφθεί σε µια 

έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη παρατηρήσεις και θέµατα έµφασης, χωρίς όµως να 

διατυπώνεται επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου. Τέτοιες παρατηρήσεις 

µπορεί να αφορούν την αβέβαιη έκβασης αγωγής σε εξέλιξη, την αβέβαιη δυνατότητα 

συνέχισης της δραστηριότητας, την αβέβαιη έκβαση µελλοντικών φορολογικών ελέγχων, την 

έµφαση σε συγκεκριµένο γεγονός, την συµφωνία του ελεγκτή  µε απόκλιση από τα Λογιστικά 

Πρότυπα ή την έλλειψη συνέπειας. 

  Εάν ο ελεγκτής είτε συµπεράνει ότι, βάσει των ελεγκτικών τεκµηρίων που 

αποκτήθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο δεν είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες 

σφάλµα είτε  δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για να 

συµπεράνει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες 

σφάλµα, θα πρέπει να διαφοροποιήσει τη γνώµη του. 

   

 

2.4  Έκθεση Ελέγχου µε Σύµφωνη Γνώµη µε Επιφύλαξη  

 

Ο ελεγκτής διατυπώνει σύµφωνη γνώµη µε εξαίρεση, όταν συµπεραίνει ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας απεικονίζουν µε ακρίβεια την οικονοµική 

της κατάσταση, κρίνει όµως απαραίτητη την διαπίστωση ορισµένων επιφυλάξεων για αυτές. 

Στην περίπτωση αυτή, ο ελεγκτής δεν αµφισβητεί την αξιοπιστία των οικονοµικών 

καταστάσεων, αλλά εκφράζει επιφυλάξεις για την καθολικότητα της. 

  Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει γνώµη µε επιφύλαξη όταν εάν στην έκθεση ελέγχου 

έχουν περιληφθεί παρατηρήσεις οι οποίες δεν είναι τόσο ουσιώδεις και διάχυτες, ώστε να 

απαιτείται η έκφραση αρνητικής γνώµης και οι οποίες επηρεάζουν την εικόνα των 

οικονοµικών καταστάσεων, αλλά όχι σε βαθµό που να έχουν καταστεί ελλιπείς ή 

παραπλανητικές. Επιφυλάξεις επίσης πρέπει να διατυπώσει στην περίπτωση που αδυνατεί να 

αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια επί των οποίων να βασίσει τη γνώµη 

του, συµπεραίνει όµως ότι οι πιθανές επιπτώσεις των µη εντοπισµένων σφαλµάτων, εάν 

υπάρχουν, επί των οικονοµικών καταστάσεων θα µπορούσαν να είναι ουσιώδεις αλλά όχι 

διάχυτες
9.  

   

 

                                                           
9
 ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 705, «∆ιαφοροποιήσεις της Γνώµης στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή» 
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Πίνακας 2.3: Έκθεση ελέγχου σύµφωνης γνώµης µε εξαίρεση 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

[Κατάλληλος αποδέκτης] 

 

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ, οι οποίες αποτελούνται από 

την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (ή τον ισολογισµό) της 31ης ∆εκεµβρίου 20ΧΧ, τις 

καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος (ή αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος), µεταβολών καθαρής 

θέσης και ταµειακών ροών του έτους που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 

λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, και για εκείνες τις 

εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 

έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε 

τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των 

οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένου σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου 
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των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των οικονοµικών  καταστάσεων. 

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 

παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη µε επιφύλαξη 

 

Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη 

 

Τα αποθέµατα της εταιρείας εµφανίζονται στον ισολογισµό µε ποσό ΧΧΧ. Η διοίκηση δεν έχει 

παρουσιάσει τα αποθέµατα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, 

αλλά τα έχει παρουσιάσει αποκλειστικά στο κόστος, το οποίο συνιστά απόκλιση από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Τα αρχεία της εταιρείας δείχνουν ότι εάν η διοίκηση παρουσίαζε τα 

αποθέµατα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, ποσό ύψους ΧΧΧ 

θα απαιτείτο για να µειωθεί η αξία των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους. Κατά 

συνέπεια, το κόστος των πωλήσεων θα ήταν αυξηµένο κατά XXX, και ο φόρος εισοδήµατος, το καθαρό 

αποτέλεσµα και η καθαρή θέση των µετόχων θα ήταν µειωµένα κατά XXX, XXX και XXX, αντίστοιχα 

 

Γνώµη µε επιφύλαξη  

 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που περιγράφεται στην παράγραφο της βάσης 

για γνώµη µε επιφύλαξη, οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της) χρηµατοοικονοµική(ς) θέση(ς) της Εταιρείας ΑΒΓ κατά την 

31η ∆εκεµβρίου 20ΧΧ, τη (της) χρηµατοοικονοµική(ς) της επίδοση(ς) και τις (των) ταµειακές(ών) 

ροές(ών) της για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

[Η µορφή και το περιεχόµενο αυτού του τµήµατος της έκθεσης ελεγκτή θα ποικίλλουν ανάλογα µε τη 

φύση των άλλων αρµοδιοτήτων αναφοράς του ελεγκτή]. 

 

[Υπογραφή του ελεγκτή] 

 

[Ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή] 

 

[∆ιεύθυνση του ελεγκτή] 
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Εφόσον χορηγείται έκθεση µε εξαίρεση, το πρόβληµα µε το οποίο συνδέεται η 

εξαίρεση ή οι εξαιρέσεις, περιγράφεται αναλυτικά σε ξεχωριστή παράγραφο της έκθεσης, η 

οποία τοποθετείται µεταξύ της παραγράφου που προσδιορίζει την ευθύνη του ελεγκτή και 

εκείνης στην οποία διατυπώνεται η ελεγκτική γνώµη. Στον πίνακα 2.3 παρουσιάζεται ένα 

υπόδειγµα έκθεσης ελέγχου µε εξαίρεση λόγω σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις. 

   Η διατύπωση της γνώµης µε επιφύλαξη θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να µπορεί ο 

αναγνώστης να υπολογίσει ή να εκτιµήσει την εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατιθέµενες παρατηρήσεις 

  

 

2.5  Έκθεση Ελέγχου µε Αρνητική Γνώµη  

 

Σε σπάνιες περιπτώσεις ο ελεγκτής εκφράζει αντίθετη γνώµη, όταν συµπεραίνει ότι οι 

οικονοµικές καταστάσεις κατά τη γνώµη του δεν παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την 

πραγµατική εικόνα της επιχείρησης. Πρόκειται για εκείνη τη µορφή έκθεσης, που έχει τις 

δυσµενέστερες συνέπειες στην απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της εταιρίας, καθώς 

αµφισβητείται η αξιοπιστία των οικονοµικών της καταστάσεων. 

  Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει αρνητική γνώµη όταν, έχοντας αποκτήσει κατάλληλα 

και επαρκή ελεγκτικά τεκµήρια, συµπεραίνει ότι σφάλµατα, ατοµικά ή αθροιστικά , είναι και 

ουσιώδη και διάχυτα στις οικονοµικές καταστάσεις και επηρεάζουν την εικόνα τους  τόσο 

σηµαντικά ή εκτεταµένα που έχουν καταστεί οι καταστάσεις αυτές ελλιπείς ή 

παραπλανητικές. 

  Η αντίθετη γνώµη είναι ακριβώς αντίθετη της σύµφωνης γνώµης και θα πρέπει να 

γίνει λεπτοµερής περιγραφή των λόγων που οδηγούν τον ελεγκτή στη διατύπωση της γνώµης 

αυτής. Ωστόσο, οι ελεγκτές χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για να στηρίξουν µια αρνητική 

γνώµη τόσο λόγω των σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων στην ελεγχόµενη εταιρία όσο και 

λόγω των αρνητικών επιπτώσεων για την ίδια την ελεγκτική εταιρία (απώλεια πελάτη)10.  

  Υπόδειγµα έκθεσης ελέγχου µε αρνητική γνώµη απεικονίζεται στον πίνακα 2.4:  

 

 

 

 
                                                           
10

 Άγγελος Α. Τσακλαγκάνος, «Ελεγκτική», Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε, 2005, σελ. 257 
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Πίνακας 2.4: Έκθεση ελέγχου µε αρνητική γνώµη 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

[Κατάλληλος αποδέκτης] 

 

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ, οι οποίες αποτελούνται από 

την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (ή τον ισολογισµό) της 31ης ∆εκεµβρίου 20ΧΧ, τις 

καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος (ή αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος), µεταβολών καθαρής 

θέσης και ταµειακών ροών του έτους που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 

λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, και για εκείνες τις 

εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 

έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε 

τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των 

οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένου σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
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αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου 

των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των οικονοµικών  καταστάσεων. 

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 

παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη µε επιφύλαξη. 

 

Βάση για αρνητική γνώµη 

 

Όπως εξηγείται στη Σηµείωση X, η εταιρεία δεν έχει ενοποιήσει τις οικονοµικές καταστάσεις της 

θυγατρικής της Εταιρείας XYZ που απέκτησε κατά τη διάρκεια του 20ΧΧ, διότι δεν είναι ακόµη σε θέση 

να εξακριβώσει τις εύλογες αξίες ορισµένων σηµαντικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της 

θυγατρικής κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Η επένδυση αυτή ως εκ τούτου λογιστικοποιείται µε 

βάση το κόστος. Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, η θυγατρική έπρεπε να 

έχει ενοποιηθεί διότι ελέγχεται από την εταιρεία. Εάν η XYZ είχε ενοποιηθεί, πολλά στοιχεία στις 

συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις θα είχαν επηρεασθεί ουσιωδώς. Οι συνέπειες της µη ενοποίησης για 

τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν προσδιοριστεί. 

 

Αρνητική γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, λόγω της σοβαρότητας του θέµατος που αναφέρεται στην παράγραφο της βάσης για 

αρνητική γνώµη, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα την (ή δεν δίνουν 

αληθή και εύλογη εικόνα της) χρηµατοοικονοµική(ς) θέση(ς) της Εταιρείας ΑΒΓ και των θυγατρικών της 

κατά την 31η ∆εκεµβρίου 20ΧΧ, τη (της) χρηµατοοικονοµική(ς) τους επίδοση(ς) και τις (των) 

ταµειακές(ών) ροές(ών) τους για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

[Η µορφή και το περιεχόµενο αυτού του τµήµατος της έκθεσης ελεγκτή θα ποικίλλουν ανάλογα µε τη 

φύση των άλλων αρµοδιοτήτων αναφοράς του ελεγκτή]. 

 

[Υπογραφή του ελεγκτή] 

 

[Ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή] 

 

[∆ιεύθυνση του ελεγκτή] 
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   Στην πράξη η διατύπωση αντίθετης γνώµης είναι σπάνιο φαινόµενο, εφόσον οι 

διοικήσεις των εταιριών υιοθετούν τις υποδείξεις των λογιστών για την ορθή παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων και λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για τη βελτίωση της 

λειτουργίας του λογιστικού συστήµατος
11. 

  

 

2.6  Έκθεση Ελέγχου µε Άρνηση Γνώµης 

 

Στην περίπτωση που ο ελεγκτής δεν µπορεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκµήρια επί των οποίων να βασίσει τη γνώµη του, και συµπεραίνει ότι οι πιθανές 

επιπτώσεις των µη εντοπισµένων σφαλµάτων, εάν υπάρχουν, επί των οικονοµικών 

καταστάσεων θα µπορούσαν να είναι και ουσιώδεις και διάχυτες, οφείλει να αρνηθεί να 

εκφράσει οποιαδήποτε γνώµη.  

  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που  υπάρχει σηµαντική αβεβαιότητα ως προς την 

συνολική εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων, ο ελεγκτής δεν είναι δυνατόν να 

διαµορφώσει γνώµη για αυτές. Παρατηρήσεις που µπορεί να οδηγήσουν τον ελεγκτή να 

αρνηθεί την έκφραση γνώµης είναι ο περιορισµός του εύρους και της έκτασης του ελέγχου, η 

µη ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων, η ύπαρξη σοβαρής αβεβαιότητας που επηρεάζει τη 

θέση της επιχείρησης
12. 

  Η άρνηση γνώµης δεν αποτελεί αρνητική γνώµη, απλώς ο ελεγκτής δηλώνει να 

εκφράσει γνώµη για την αξιοπιστία και την κανονικότητα των οικονοµικών καταστάσεων. Η 

άρνηση γνώµης δεν είναι γνώµη και για αυτό ο ελεγκτής θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά 

όλους τους λόγους αυτής της άρνησης. Ο τρόπος διατύπωσης της άρνησης γνώµης φαίνεται 

στον πίνακα 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 585-587 
12 ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 705, «∆ιαφοροποιήσεις της Γνώµης στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή» 
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Πίνακας 2.5: Έκθεση ελέγχου µε άρνηση γνώµης 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

[Κατάλληλος αποδέκτης] 

 

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Μας ανατέθηκε ο έλεγχος των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας ΑΒΓ, οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (ή τον ισολογισµό) της 31ης ∆εκεµβρίου 

20Χ1, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος (ή αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος), 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών του έτους που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, και για εκείνες τις 

εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, οφειλόµενου είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τη 

διενέργεια του ελέγχου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Ωστόσο, λόγω του θέµατος που 

περιγράφεται στην παράγραφο της βάσης για αδυναµία έκφρασης γνώµης, δεν ήµασταν σε θέση να 

αποκτήσουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για να παράσχουν βάση για ελεγκτική γνώµη. 

 

Βάση για αδυναµία έκφρασης γνώµης 

 

∆ιοριστήκαµε ελεγκτές της εταιρείας µετά την 31η ∆εκεµβρίου 20Χ1 και, εποµένως, δεν 

παρακολουθήσαµε την καταµέτρηση των φυσικών αποθεµάτων στην αρχή και στο τέλος του έτους. ∆εν 

µπορέσαµε να ικανοποιηθούµε µε εναλλακτικά µέσα σχετικά µε τις ποσότητες αποθεµάτων που υπήρχαν 

την 31η ∆εκεµβρίου, 20X0 και 20Χ1 τα οποία παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 

θέσης (ή ισολογισµό) µε ποσό ΧΧΧ και ΧΧΧ, αντίστοιχα. Επιπλέον, η εισαγωγή ενός νέου 

µηχανογραφηµένου συστήµατος για τους λογαριασµούς των απαιτήσεων το Σεπτέµβριο 20Χ1 είχε ως 
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αποτέλεσµα πολλά λάθη στους λογαριασµούς των απαιτήσεων. Κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης ελέγχου 

µας, η διοίκηση ήταν ακόµα στη 

διαδικασία αποκατάστασης των ελλείψεων του συστήµατος και διόρθωσης των λαθών. ∆εν µπορέσαµε να 

επιβεβαιώσουµε ή να επαληθεύσουµε µε εναλλακτικά µέσα τους λογαριασµούς των απαιτήσεων που 

περιλαµβάνονται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (ή ισολογισµό) συνολικού ποσού ΧΧΧ κατά 

την 31η ∆εκεµβρίου, 20Χ1. Ως αποτέλεσµα αυτών των 

θεµάτων, δεν µπορέσαµε να προσδιορίσουµε εάν οποιεσδήποτε προσαρµογές θα µπορούσαν να έχουν 

κριθεί απαραίτητες αναφορικά µε καταχωρηµένα ή µη καταχωρηµένα αποθέµατα και λογαριασµούς 

απαιτήσεων, καθώς και τα στοιχεία που συνθέτουν την κατάσταση συνολικού 

εισοδήµατος (ή αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος), την κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης 

και την κατάσταση ταµειακών ροών. 

 

Αδυναµία έκφρασης γνώµης 

 

Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος που περιγράφτηκε στην παράγραφο της βάσης για αδυναµία 

έκφρασης γνώµης, δεν µπορέσαµε να αποκτήσουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια που να 

παρέχουν βάση για γνώµη ελέγχου. Συνεπώς, δεν εκφράζουµε γνώµη επί των οικονοµικών  

καταστάσεων. 

 

Έκθεση επί άλλων νοµικών και κανονιστικών απαιτήσεων 

 

[Η µορφή και το περιεχόµενο αυτού του τµήµατος της έκθεσης του ελεγκτή θα 

ποικίλλουν ανάλογα µε τη φύση των άλλων ευθυνών αναφοράς του ελεγκτή]. 

 

[Υπογραφή του ελεγκτή] 

 

[Ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή] 

 

[∆ιεύθυνση του ελεγκτή] 

 
 
 
2.7  ∆ιατύπωση Παρατηρήσεων στην Έκθεση Ελέγχου 
 
Είναι πιθανό ο ελεγκτής να διατυπώσει εκτός της γνώµης στην έκθεση ελέγχου και ορισµένες 

παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη διενέργεια του ελέγχου. Πρόκειται για σηµαντικές 

πληροφορίες, οι οποίες δεν πρέπει να δηµιουργούν στον αναγνώστη την εντύπωση 

παρατήρησης, η οποία θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη κατά τη διαµόρφωση της ελεγκτικής 
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γνώµης. Για αυτό και οι παρατηρήσεις αυτές διατυπώνονται στο τέλος της έκθεσης, έτσι 

ώστε να προκύπτει εµφανώς ότι η παρεχόµενη σηµαντική πληροφορία δεν αποτελεί 

παρατήρηση που επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις και τη σχετική γνώµη του ελεγκτή. 

  Συγκεκριµένα ο ορκωτός µπορεί να θέλει να επιστήσει την προσοχή  των χρηστών 

µέσω πρόσθετης σαφούς γνωστοποίησης στην έκθεσή του σε:  

� θέµα το οποίο, αν και παρουσιάζεται και γνωστοποιείται δεόντως στις οικονοµικές 

καταστάσεις, είναι τέτοιας σηµασίας που είναι θεµελιώδες για την κατανόηση των 

οικονοµικών καταστάσεων από τους χρήστες 

� θέµα που είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τον έλεγχο, τις ευθύνες του 

ελεγκτή ή την έκθεση του ελεγκτή. 

  Στην πρώτη περίπτωση, ο ορκωτός κρίνει ότι είναι απαραίτητο να εστιάσει την 

προσοχή των χρηστών σε θέµα που αναφέρεται µόνο σε πληροφορίες που παρουσιάζονται ή 

γνωστοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις και είναι σηµαντικό να περιληφθεί σε 

ξεχωριστή παράγραφο έµφασης θέµατος στην έκθεσή του, µε την προϋπόθεση ότι έχει 

αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια ότι το συγκεκριµένο θέµα δεν είναι 

ουσιωδώς εσφαλµένο στις οικονοµικές καταστάσεις. 

  Η παράγραφος αυτή «Έµφαση Θέµατος» ακολουθεί την παράγραφο διατύπωσης της 

γνώµης και περιλαµβάνει σαφή αναφορά στο σχετικό θέµα. Στην παράγραφο αυτή θα πρέπει 

να δηλώνεται από τον ελεγκτή ότι η γνώµη του δεν είναι διαφοροποιηµένη σε σχέση µε το 

θέµα στο οποίο δίνεται έµφαση. 

   Στη δεύτερη περίπτωση, ο ελεγκτής πρέπει να συµπεριλάβει την παράγραφο µε 

επικεφαλίδα «Άλλο Θέµα» αµέσως µετά την παράγραφο της γνώµης και την τυχόν 

παράγραφο έµφασης θέµατος, ή σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της έκθεσής του, εάν το 

περιεχόµενο της παραγράφου άλλου θέµατος είναι σχετικό µε το τµήµα Άλλες Ευθύνες 

Αναφοράς. 

   Η παράγραφος άλλου θέµατος δεν πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες που 

απαγορεύεται από νόµο, κανονισµό ή άλλα επαγγελµατικά πρότυπα στον ελεγκτή να παρέχει 

ή που πρέπει να παρέχονται από τη διοίκηση της ελεγχόµενης εταιρίας
13.   

  Ενδεικτικά κάποια σηµαντικά θέµατα που µπορεί να περιλαµβάνονται στις 

παραγράφους αυτές αποτελούν:  

� θέµατα που αφορούν παρεκκλίσεις από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις παραδεγµένες 

λογιστικές αρχές  
                                                           
13

 Θεόδωρος Αντωνάκης, «Παράγραφος άλλου θέµατος στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», Περιοδικό 
Accountancy Greece, 2012 
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� θέµατα σχετικά µε ανέλεγκτες χρήση από τη φορολογική αρχή και λοιπές 

φορολογικές υποθέσεις 

� θέµατα σχετικά µε υποτίµηση αποθεµάτων σηµαντικού ποσού  

� θέµατα που αφορούν αγωγές τρίτων κατά της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας 

� θέµατα σχετικά µε ουσιώδες αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της 

ελεγχόµενης εταιρίας 

� θέµατα σχετικά µε την επιβεβαίωση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σηµαντικού ποσού 

� θέµατα σχετικά µε τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της 

� θέµατα που αφορούν τον περιορισµό του εύρους και της έκτασης του ελέγχου που 

οφείλεται κυρίως σε άρνηση της διοίκησης της εταιρίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 

3.1 Έκθεση Ελέγχου Οικονοµικών Καταστάσεων που Καταρτίζονται Σύµφωνα 

µε Πλαίσια Ειδικού Σκοπού 

 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 800, κατά τον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων 

που καταρτίζονται σύµφωνα µε πλαίσιο ειδικού σκοπού, ο ελεγκτής πρέπει να αντιµετωπίσει 

κατάλληλα διάφορα ζητήµατα που σχετίζονται µε την αποδοχή της ανάθεσης, το σχεδιασµό 

και την εκτέλεση αυτής της ανάθεσης και διαµόρφωση γνώµης και την έκδοση έκθεσης για 

τις οικονοµικές καταστάσεις. 

  Παράδειγµα πλαισίων ειδικού σκοπού,  που καλύπτουν τις ανάγκες 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών συγκεκριµένων χρηστών, αποτελούν η λογιστική σε 

φορολογική βάση, η λογιστική βάσει εισπράξεων και πληρωµών σε µετρητά, οι ρυθµίσεις 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς που θεσπίζονται από κανονιστική αρχή για την εκπλήρωση 

των απαιτήσεων της αρχής αυτής, οι όροι χρηµατοοικονοµικής αναφοράς µιας σύµβασης κα.  

  Στην έκθεση του ο ελεγκτής οφείλει να περιγράφει το σκοπό για τον οποίο 

καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις και, εάν είναι απαραίτητο, τους σκοπούµενους 

χρήστες, ή να αναφέρεται σε σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων ειδικού σκοπού η 

οποία περιέχει την πληροφορία αυτή. Η έκθεση ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνει παράγραφο 

έµφασης θέµατος στην οποία ο ελεγκτής δηλώνει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί σύµφωνα µε πλαίσιο ειδικού σκοπού και συνεπώς αυτές είναι πιθανό να µην 

είναι κατάλληλες για άλλο σκοπό.  

  Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζεται παράδειγµα έκθεσης ελέγχου που αφορά οικονοµικές 

καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τη φορολογική λογιστική βάση στη 

∆ικαιοδοσία Χ. Αντίστοιχα συντάσσονται οι εκθέσεις ελέγχου και για άλλα πλαίσια ειδικού 

σκοπού. 

 

 

 



 
 

27 

Πίνακας 3.1: Έκθεση ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε πλαίσιο 

ειδικού σκοπού. 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

[Κατάλληλος αποδέκτης] 

 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συνεταιρισµού ΑΒΓ, οι οποίες αποτελούνται 

από την κατάσταση οικονοµικής θέσης (ή τον ισολογισµό) της 31ης ∆εκεµβρίου 20Χ1, τις καταστάσεις 

συνολικού εισοδήµατος (ή αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος) για το έτος που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση µε χρήση της φορολογικής 

λογιστικής βάσης στη ∆ικαιοδοσία Χ. 

 

Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τη 

φορολογική λογιστική βάση στη ∆ικαιοδοσία Χ, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων, 

απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 

έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε 

τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των 

οικονοµικών καταστάσεων, οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων του συνεταιρισµού, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας 

των εσωτερικών δικλίδων του συνεταιρισµού. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των λογιστικών 
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εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 

παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 

 

Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις του Συνεταιρισµού ΑΒΓ για το έτος που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 20Χ1, είναι καταρτισµένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα [περιγραφή του εφαρµοστέου 

νόµου φορολογίας εισοδήµατος] στη ∆ικαιοδοσία Χ. 

 

Βάση λογιστικής και περιορισµοί στη διανοµή 

 

Χωρίς να διαφοροποιούµε τη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή στη Σηµείωση Χ των οικονοµικών 

καταστάσεων, η οποία περιγράφει τη λογιστική βάση. Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι καταρτισµένες για 

να βοηθήσουν τους συνεταίρους του Συνεταιρισµού ΑΒΓ στην κατάρτιση των ατοµικών φορολογικών 

τους δηλώσεων. Ως αποτέλεσµα, οι οικονοµικές καταστάσεις µπορεί να µην είναι κατάλληλες για άλλο 

σκοπό. Η έκθεσή µας, προορίζεται µόνο για το Συνεταιρισµό ΑΒΓ και τους συνεταίρους του και δεν 

πρέπει να διανέµεται σε άλλα µέρη εκτός του Συνεταιρισµού ΑΒΓ ή των συνεταίρων του. 

 

[Υπογραφή του ελεγκτή] 

 

[Ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή] 

 

[∆ιεύθυνση του ελεγκτή] 

 

 

3.2 Έκθεση Ελέγχου επί Περιληπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Στην περίπτωση που ανατεθεί στον ελεγκτή η έκδοση έκθεσης επί περιληπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων, θα πρέπει να διαµορφώσει γνώµη επί αυτών µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια 

που συγκέντρωσε και να συντάξει την έκθεση του. Οι περιληπτικές αυτές οικονοµικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν  ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που αντλούνται από 

οικονοµικές καταστάσεις, αλλά παρουσιάζουν σηµαντικά λιγότερες πληροφορίες από αυτές. 

∆εν περιλαµβάνουν όλη την πληροφόρηση που απαιτεί το πλαίσιο οικονοµικής εκθέσεως που 
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χρησιµοποιείται για τις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις και έχουν σκοπό να 

ενηµερώσουν οµάδες χρηστών που ενδιαφέρονται µόνο για τα κύρια σηµεία της οικονοµικής 

θέσης της οικονοµικής µονάδας και τα αποτελέσµατα των εργασιών της. 

  Η έκθεση του ελεγκτή επί των συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει 

αντίστοιχη δοµή µε την έκθεση ελέγχου επί των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων, όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 3.2. Στην έκθεση του ο ελεγκτής θα πρέπει να εκφράζει τη γνώµη 

του για το αν οι περιληπτικές οικονοµικές καταστάσεις είναι συνεπείς, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις. ή αποτελούν εύλογη περίληψη των 

ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων. Συνεπώς η έκθεση επί των συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων δεν περιλαµβάνει φρασεολογία όπως αληθή και πραγµατική ή παρουσιάζουν 

πραγµατικά από κάθε ουσιώδη άποψη
14. 

 

Πίνακας 3.2: Έκθεση ελέγχου επί περιληπτικών οικονοµικών καταστάσεων 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

[Κατάλληλος αποδέκτης] 

 

Οι συνηµµένες περιληπτικές οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούνται από τον περιληπτικό 

ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 20Χ1, τις περιληπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών 

καθαρής θέσης και ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και τις σχετικές 

σηµειώσεις, αντλήθηκαν από τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ για το έτος που 

έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 20Χ1. Εκφράσαµε µη διαφοροποιηµένη γνώµη ελέγχου επί αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων στην έκθεσή µας µε ηµεροµηνία 15 Φεβρουαρίου 20Χ2. Εκείνες οι 

οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι περιληπτικές οικονοµικές καταστάσεις, δεν αντανακλούν τις 

επιπτώσεις γεγονότων που συνέβησαν µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας της έκθεσής µας επί εκείνων των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Οι περιληπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιέχουν όλες τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από 

[περιγράψτε το πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς που εφαρµόστηκε για την κατάρτιση των 

ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας ΑΒΓ]. Ως εκ τούτου, η ανάγνωση των περιληπτικών 

οικονοµικών καταστάσεων δεν αποτελεί υποκατάστατο της ανάγνωσης των ελεγµένων οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας ΑΒΓ. 

                                                           
14 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων»», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 591 
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Ευθύνη της διοίκησης για τις περιληπτικές οικονοµικές καταστάσεις 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση περίληψης των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε [περιγράψτε τα θεσπισµένα κριτήρια] 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί των περιληπτικών οικονοµικών καταστάσεων µε βάση 

τις διαδικασίες µας, οι οποίες διενεργήθηκαν σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο Ελέγχου (∆ΠΕ) 810, 

«Αναθέσεις για έκθεση επί περιληπτικών οικονοµικών καταστάσεων». 

 

Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι περιληπτικές οικονοµικές καταστάσεις που αντλήθηκαν από τις ελεγµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 20Χ1 είναι 

συνεπείς, από κάθε ουσιώδη άποψη, µε εκείνες τις (ή αποτελούν εύλογη περίληψη εκείνων των) 

οικονοµικές(ών) καταστάσεις (εων), σύµφωνα µε [περιγράψτε τα θεσπισµένα κριτήρια]. 

 

[Υπογραφή του ελεγκτή] 

 

[Ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή] 

 

[διεύθυνση του ελεγκτή] 

 

   

  Στην περίπτωση που οι συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν είναι συνεπείς, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, ή δεν αποτελούν εύλογη περίληψη των ελεγµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, σύµφωνα µε τα εφαρµοζόµενα κριτήρια, και η διοίκηση δεν συµφωνεί να 

προβεί στις απαραίτητες αλλαγές, ο ελεγκτής πρέπει να εκφράσει αρνητική γνώµη επί των 

καταστάσεων αυτών. 

   Εφόσον ο ελεγκτής έχει εκφράσει διαφοροποιηµένη γνώµη επί των ελεγµένων 

οικονοµικών καταστάσεων, αλλά διαπιστώσει ότι οι συνοπτικές καταστάσεις είναι συνεπείς, 

από κάθε ουσιώδη άποψη µε εκείνες, οφείλει στην έκθεση ελέγχου να δηλώσει τη 

διαφοροποίηση της γνώµης του επί των ελεγµένων καταστάσεων, αλλά και τη βάση για αυτή 

τη διαφοροποίηση. Αν  η έκθεση του επί των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων περιέχει 

αρνητική γνώµη ή αδυναµία έκφρασης γνώµης, θα πρέπει να δηλώσει ότι, ως αποτέλεσµα της 
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διαφοροποίησης αυτής,  η έκφραση γνώµης επί των περιληπτικών οικονοµικών καταστάσεων 

δεν είναι ενδεδειγµένη. 

   Η έκθεση του ελεγκτή επί των συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να 

φέρει ηµεροµηνία µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή επί των 

ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής δεν πρέπει να 

χρονολογεί την έκθεση του νωρίτερα από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έχει αποκτήσει 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια επί των οποίων βασίζει τη γνώµη και νωρίτερα 

της ηµεροµηνίας της έκθεσης του επί των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

3.3 Έκθεση Ελέγχου επιµέρους Οικονοµικών Καταστάσεων και 

Συγκεκριµένων Στοιχείων, Λογαριασµών ή Κονδυλίων Οικονοµικής 

Κατάστασης 

 

Είναι πιθανό να αναταθεί στον ελεγκτή ο έλεγχος µεµονωµένης οικονοµικής κατάστασης ή 

συγκεκριµένου στοιχείου, λογαριασµού ή κονδυλίου οικονοµικής κατάστασης, όπως 

λογαριασµοί απαιτήσεων, αποθεµάτων ή εισπρακτέων λογαριασµοί, έτσι ώστε να διατυπώσει 

τη γνώµη του ως προς το κατά πόσο η επιµέρους οικονοµική κατάσταση ή το συγκεκριµένο 

στοιχείο οικονοµικής κατάστασης παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

σύµφωνα µε [το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς] ή δίνουν αληθή και 

εύλογη εικόνα σύµφωνα µε [το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς] ή έχουν 

καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε [το εφαρµοστέο πλαίσιο 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς]. Στον πίνακα 3.3 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα ελέγχου επί 

επιµέρους οικονοµικής κατάστασης, όπως είναι ο ισολογισµός.  
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Πίνακας 3.3: Έκθεση ελέγχου επί επιµέρους οικονοµικής κατάστασης 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

[Κατάλληλος αποδέκτης] 

 

Έχουµε ελέγξει τη συνηµµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης (ή ισολογισµό) της Εταιρείας ΑΒΓ, της 31ης 

∆εκεµβρίου 20Χ1, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών καθώς και λοιπές επεξηγηµατικές 

πληροφορίες (και τα δύο µαζί, «η οικονοµική κατάσταση»). 

 

Ευθύνη της διοίκησης για την οικονοµική κατάσταση 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της οικονοµικής κατάστασης, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς στη ∆ικαιοδοσία Χ σχετικά µε 

την κατάρτιση αυτής της οικονοµικής κατάστασης και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση της οικονοµικής κατάστασης, 

απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, οφειλοµένης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της οικονοµικής κατάστασης, µε βάση τον 

έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε 

τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για το εάν η οικονοµική κατάσταση είναι 

απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην οικονοµική κατάσταση. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος της 

οικονοµικής κατάστασης, οφειλοµένης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης της οντότητας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου 

των λογιστικών εκτιµήσεων, εάν υπάρχουν, που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης της οικονοµικής κατάστασης. 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 

παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 

 

Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, η οικονοµική κατάσταση παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη 

χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΒΓ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 20Χ1, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

του πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς στη ∆ικαιοδοσία Χ που είναι σχετικές µε την κατάρτιση 

αυτής της οικονοµικής κατάστασης 

 

[Υπογραφή του ελεγκτή] 

 

[Ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή] 

 

[∆ιεύθυνση του ελεγκτή] 

 

3.4 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης 

 

Στην περίπτωση επισκόπησης της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης, ο ελεγκτής πρέπει 

να διατυπώσει τη γνώµη ή το συµπέρασµα του στην έκθεση επισκόπησης που θα χορηγήσει. 

Σε αυτήν οφείλει σε ειδική παράγραφο να διαπιστώσει αν έχει περιέλθει στην αντίληψη του 

οτιδήποτε που θα οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν 

έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34, όπως φαίνεται και στο 

παράδειγµα που παρουσιάζεται στον πίνακα 3.4 

 

Πίνακας 3.4: Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 

 

 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

[Κατάλληλος αποδέκτης] 

 

Εισαγωγή 

 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης 

της Εταιρείας ΑΒΓ της 30ης Ιουνίου 20ΧΧ και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες 

καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης 
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περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που 

συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την 

κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης 

συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη 

διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά 

και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 

επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 

συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

[Υπογραφή του ελεγκτή] 

 

[Ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή] 

 

[∆ιεύθυνση του ελεγκτή] 
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3.5 Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου 

 

Οι αναλυτικές εκθέσεις ελέγχου εκδίδονται από τον ελεγκτή αντί των πιστοποιητικών 

ελέγχου ή για να τα συµπληρώσουν. Περιέχουν συµπληρωµατικές αναλυτικές πληροφορίες 

που είναι πιθανόν να χρησιµεύσουν στη διοίκηση της ελεγχόµενης εταιρίας και στους 

αποδέκτες τους. 

  Η αναλυτική και εκτενούς αυτή µορφή έκθεση χρησιµοποιείται για να 

συµπεριληφθούν περισσότερες πληροφορίες σε αυτήν και να γίνει µεγαλύτερη ανάλυση, από 

ελεγκτική σκοπιά, των βασικών οικονοµικών καταστάσεων. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν 

να αφορούν σχόλια επί της οικονοµικής κατάστασης της εταιρίας και των δραστηριοτήτων 

της, διάφορα στατιστικά στοιχεία, αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και 

προτάσεις βελτίωσης του καθώς και αναλύσεις των βασικών µεγεθών που περιέχονται στις 

λογιστικές καταστάσεις. Τέτοια στοιχεία δεν περιλαµβάνονται στη συνοπτικής µορφή 

έκθεσης, αλλά απαιτούνται συνήθως από διάφορους χρήστες αυτής, όπως οι τράπεζες και οι 

πιστωτές. 

  Για αυτή την µορφή έκθεσης δεν υπάρχουν κάποια τυποποιηµένη δοµή και 

τυποποιηµένο περιεχόµενο. Αντίθετα ο ελεγκτής προσαρµόζει την έκθεση µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών της και πρέπει να αναφέρει την ευθύνη που 

αναλαµβάνει για τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που συµπεριλαµβάνονται σε αυτήν. 

     Οι εκθέσεις αυτές µπορούν να υποβληθούν είτε µαζί µε το πιστοποιητικό ελέγχου είτε 

σε διαφορετική ηµεροµηνία, καθώς δεν υπάρχουν δεσµευτικές ηµεροµηνίες υποβολής τους, 

καθώς το περιεχόµενο τους ενδιαφέρει άµεσα µόνο τα µέλη της διοίκησης
15. 

 

 

3.6 Έκθεση Ελέγχου Ειδικών Λογιστικών Καταστάσεων 

 

3.6.1 Έκθεση επί Ατοµικών Επιχειρήσεων 

 

Ένα πρόβληµα που προκύπτει κατά τον έλεγχο µιας ατοµικής επιχείρησης είναι ότι είναι 

δυνατόν ο ιδιοκτήτης αυτής να αναµειγνύει τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία της 

                                                           
15 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων»», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 587-588 
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µιας επιχείρησης του µε µιας άλλης που πιθανόν να έχει. Για αυτό το λόγο, ο ελεγκτής θα 

πρέπει να χαρακτηρίσει την ελεγχόµενη εταιρία µε ένα άλλο εµπορικό όνοµα κατά τον 

έλεγχο, πέρα δηλαδή από το όνοµα του ιδιοκτήτη που είναι πιθανόν να φέρουν και άλλες 

εταιρίες του. 

  Ο ελεγκτής διατυπώνει µια σύµφωνη γνώµη και χωρίς επιφυλάξεις εφόσον έχουν 

τηρηθεί όλα τα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα, κάνοντας παράλληλα αναφορά στην 

έκθεση του για τις ιδιαιτερότητες και τους κινδύνους που συνδέονται µε τη ρευστότητα της 

κεφαλαιακής δοµής αυτής της µορφής. 

  

 

3.6.2 Έκθεση επί Προσωπικών Εταιριών 

 

Η Οµόρρυθµη Εταιρία παρουσιάζει από ελεγκτικής πλευράς ανάλογα προβλήµατα µε την 

ατοµική εταιρία  Προβλήµατα προκύπτουν και κατά τον έλεγχο της Ετερόρρυθµης Εταιρίας 

και της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης λόγω του χαρακτηριστικού της περιορισµένης 

ευθύνης που παρατηρείται σε αυτές.  

  Η ΕΠΕ παρουσιάζει παράλληλα και ορισµένα χαρακτηριστικά ανώνυµης εταιρίας από 

ελεγκτικής πλευράς, όπως το ελάχιστο και προσδιορισµένο ύψος κεφαλαίου, η αυστηρότερη 

κρατική εποπτεία σε σχέση µε τις άλλες προσωπικές εταιρίες και η υποχρεωτική εφαρµογή 

του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος. 

 

 

3.6.3 Έκθεση επί µη Κερδοσκοπικών Οργανισµών 

 

Στην περίπτωση των µη κερδοσκοπικών οργανισµών που εφαρµόζουν κάποιο γενικώς 

παραδεκτό κλαδικό λογιστικό σχέδιο, ο ελεγκτής µπορεί να διατυπώσει θετική γνώµη ως 

προς τη τήρηση ή µη αυτού του σχεδίου, εφαρµόζοντας όλες τις λογιστικές αρχές και τις 

ελεγκτικές διαδικασίες και πρότυπα
16. Στην έκθεση του οφείλει να αναφέρεται στις γενικές 

παραδεκτές λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται στον εκάστοτε κλάδο και στις οποίες 

στηρίζεται η γνώµη του. 

  

                                                           
16 Άγγελος Α. Τσακλαγκάνος, «Ελεγκτική», Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε, 2005, σελ. 260 
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3.6.4 Έκθεση επί ∆ηµόσιων Οργανισµών και Υπηρεσιών 

 

Για δηµόσιους οργανισµούς και υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι οργανωµένες µε κάποια από τις 

γνωστές νοµικές µορφές, παρουσιάζεται στον ελεγκτή έτοιµη µια έκθεση, που αυτός καλείται 

να υπογράψει ή να µην υπογράψει και της οποίας η φρασεολογία δεν συµφωνεί µε τα γενικώς 

παραδεκτά ελεγκτικά πρότυπα. Για αυτό ο ελεγκτής οφείλει να συνεργαστεί µε τους 

υπεύθυνους της ελεγχόµενης µονάδας, έτσι ώστε να προσαρµοστεί η έκθεση ελέγχου σε ένα 

ικανοποιητικό αποτέλεσµα
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17

 Κωνσταντίνος Κάντζος, Αθηνά Χονδράκη, «Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική», Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης, 
2006, σελ. 460-466 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
 

4.1 Αρχή της Συνεχιζόµενης ∆ραστηριότητας 
 
Μια από τις γενικά παραδεκτές αρχές της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής είναι η αρχή της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern assumption), σύµφωνα µε την οποία µια 

οντότητα θεωρείται ως συνεχίζουσα τη δραστηριότητά της για το ορατό και προβλεπτό 

µέλλον και  µπορεί να πραγµατοποιήσει το επιχειρηµατικό της σχέδιο και να πετύχει τους 

στόχους της. Η έννοια του όρου «συνέχιση της δραστηριότητας» αναφέρεται τόσο στο 

∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 όσο και στις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 

  Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται βάσει της συνέχισης δραστηριότητας, 

εκτός εάν η διοίκηση προτίθεται είτε να εκκαθαρίσει την οντότητα είτε να σταµατήσει τις 

επιχειρηµατικές της λειτουργίες, ή δεν έχει ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να το 

πράξει.  

  Η αποδοχή της αρχής αυτής επηρεάζει τον τρόπο αποτίµησης των πάγιων και 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και στη δηµιουργία των πάσης φύσης 

αποθεµατικών και υποχρεώσεων µιας εταιρίας
18. Οι κανόνες αποτίµησης που προβλέπονται 

από το νόµο 2190/20 αλλά και από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρµόζονται εφόσον 

θεωρείται ως δεδοµένη η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρίας. Αντίστοιχα ο 

προσδιορισµός των λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων κατά την κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων γίνονται µε βάση την αρχή αυτή. 

  Υπάρχουν δύο βασικά µέρη που κάνουν εκτίµηση της εταιρίας ως συνεχιζόµενη 

δραστηριότητα: η διοίκηση της εταιρίας και οι ελεγκτές της. Εκτός των παραπάνω, άλλα 

ενδιαφερόµενα µέρη, όπως οι πιστωτές, οι τράπεζες, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, οι 

επενδυτές ενδιαφέρονται για την ανάλυση των θεµάτων που σχετίζονται µε την παραδοχή της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

                                                           
18

 ∆ηµήτρης Γκίνογλου, Παναγιώτης Ταχυνάκης, Σαρίνα Μωυσή, « Γενική Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, 
Εκδοτικός Οίκος Rosili, 2005, σελ. 67-68 
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   Η εκτίµηση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας θα πρέπει να γίνεται από τη διοίκηση 

της οικονοµικής οντότητας κατά την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων 

λαµβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για το µέλλον, το οποίο αναφέρεται σε 

διάστηµα που δεν πρέπει να είναι µικρότερο των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία 

αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων. Ανάλογα µε το περιβάλλον που δραστηριοποιείται 

η εταιρία και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες από αυτό είναι πιθανόν να γίνει εκτίµηση 

για διάστηµα µεγαλύτερο των δώδεκα µηνών. Εποµένως ευθύνη της διοίκησης, εκτός από 

την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, είναι και η εκτίµηση σχετικά µε την 

ικανότητα της οικονοµικής οντότητας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της
19. 

  Αν υπάρχουν ενδείξεις και στοιχεία που φανερώνουν ότι µια επιχείρηση δεν διαθέτει 

τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της, τότε αντί των συνήθων λογιστικών 

διαδικασιών εφαρµόζονται ειδικές λογιστικές διαδικασίες αποτίµησης και κατάρτισης των 

οικονοµικών καταστάσεων
20. Σε αυτή την περίπτωση οι οικονοµικές καταστάσεις δεν 

συντάσσονται µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 

  Όταν οι οικονοµικές καταστάσεις δεν καταρτίζονται στη βάση της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας, η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί το γεγονός αυτός, µαζί µε τη βάση 

στην οποία καταρτίστηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις και το λόγο για τον οποίο αυτή δεν 

θεωρείται συνεχιζόµενη δραστηριότητα 

 

 

4.2  Ρόλος και Ευθύνη Ελεγκτή κατά τον Έλεγχο των Οικονοµικών   
        Καταστάσεων  

 

Με βάση τα παραπάνω, ο ελεγκτής κατά το σχεδιασµό και εκτέλεση των ελεγκτικών 

διαδικασιών οφείλει να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια ως προς το 

ενδεδειγµένο της χρήσης της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας από τη διοίκηση 

στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων και να διαµορφώσει συµπέρασµα για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να εγείρουν 

σηµαντικές αµφιβολίες για την ικανότητα της οντότητας για συνέχιση της δραστηριότητας 

                                                           
19

 Χριστόφορος Αχινιώτης, «Αξιολόγηση της ∆υνατότητας Συνέχισης ∆ραστηριότητας µιας Οικονοµικής 
Οντότητας σε Συνθήκες Οικονοµικής Ύφεσης», Περιοδικό Accountancy Greece, 2012 
20

 Χρήστος Ι. Καζαντζής «Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων» Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ. 547 



 
 

40 

της. Με βάση το συµπέρασµα αυτό θα πρέπει να αξιολογήσει και τις επιπτώσεις των 

γεγονότων ή συνθηκών αυτών στην έκθεση ελέγχου του.  

  Η αξιολόγηση της δυνατότητας συνέχισης της δραστηριότητας µιας επιχείρησης από 

τον ελεγκτή ρυθµίζεται από το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 570 «Συνέχισης 

∆ραστηριότητας» και αντίστοιχα από το Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο 5570 «∆υνατότητα 

Συνέχισης της ∆ραστηριότητας/των Εργασιών». Τα πρότυπα αυτά επιτρέπουν στον ορκωτό 

ελεγκτή λογιστή να καλύψει το χάσµα ανάµεσα στις προσδοκίες της κοινωνίας απέναντι στο 

έργο του και στη δική του αντίληψη για το τι είναι, επιστηµονικά, ο έλεγχος των οικονοµικών 

καταστάσεων. Η κοινωνία περιµένει από τον ελεγκτή να την προειδοποιήσει για την πιθανή 

κατάρρευση µιας εταιρίας
21.  

  Η αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι πολύ σηµαντική καθώς από την 

ηµεροµηνία που µια εταιρία θα λάβει την έκθεση ελέγχου από τον ελεγκτή θεωρείται ότι 

αυτή θα συνεχίσει τη δραστηριότητα της τουλάχιστον για τους επόµενους δώδεκα µήνες. 

  Τα τελευταία χρόνια λόγω της πτώχευσης και κατάρρευσης µεγάλων επιχειρήσεων σε 

ολόκληρο τον κόσµο λόγω του δυσµενούς οικονοµικού περιβάλλοντος έχει αναδειχθεί η 

αναγκαιότητα της επισήµανσης από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στις εκθέσεις τους των 

επερχόµενων κινδύνων για τη βιωσιµότητα των εταιριών
22. 

  Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ο ελεγκτής θα πρέπει να διερευνήσει την εκτίµηση 

της διοίκησης της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας για τη δυνατότητα συνέχισης της 

δραστηριότητας της, προκειµένου να διαπιστώσει ότι πράγµατι η εκτίµηση αυτή είναι 

εύλογη. Για την εκτίµηση αυτή θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί το χρονικό πλαίσιο που 

προδιαγράφεται για τους σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Παράλληλα θα 

πρέπει να θέτει διερευνητικά ερωτήµατα στη διοίκηση αναφορικά µε τη γνώση αυτής για 

γεγονότα ή συνθήκες πέρα από την περίοδο που καλύπτει η εκτίµηση της που µπορεί να 

εγείρουν σηµαντική αµφιβολία ως προς την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα της. 

   Ο ελεγκτής θα εξετάσει τις εκτιµήσεις της διοίκησης, τις προβλέψεις της για τα 

µελλοντικά κέρδη και για τις µελλοντικές ταµειακές ροές, πιθανές ενδιάµεσες καταστάσεις 

που έχουν εκδοθεί, τα πρακτικά των διοικητικών οργάνων, τις εκτιµήσεις των νοµικών 

                                                           
21

 ∆ηµήτρης Ντζανάτος, «Ο έλεγχος ως µηχανισµός αρνητικής εντροπίας», Εκδόσεις Καστανιώτη, 2009, σελ. 
328-329 
22

 Θεόδωρος Γρηγοράκος, «Γιατί οι ελεγκτές δεν είδαν την επερχόµενη κρίση και τους κινδύνους ;» Περιοδικό 
Accountancy Greece, 2012 
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συµβούλων για εκκρεµείς δίκες που είναι σε εξέλιξη, πιθανές καθυστερήσεις στην 

εξυπηρέτηση των δανείων κα. 

   Ο ελεγκτής είτε έχει εντοπίσει από την αρχή προβλήµατα βιωσιµότητας, είτε έχει 

ανακαλύψει τέτοια προβλήµατα κατά τη διάρκεια του ελέγχου, λαµβάνει τις εκτιµήσεις της 

διοίκησης για την αντιµετώπισή τους και αξιολογεί αυτές τις εκτιµήσεις. 

  Στην περίπτωση εντοπισµού γεγονότων και συνθηκών που µπορούν να 

δηµιουργήσουν αµφιβολία για την ικανότητα της οικονοµικής µονάδας για συνέχιση της 

δραστηριότητας της, ο ελεγκτής πρέπει να διενεργήσει τα εξής:  

� να εξετάσει τη πιθανή επίδραση αυτών επί του ελεγκτικού κινδύνου 

� να ζητήσει από τη διοίκηση να διενεργήσει την εκτίµησή της, όταν αυτή δεν έχει 

ακόµα διενεργήσει εκτίµηση σχετικά µε την ικανότητα της επιχείρησης για συνέχιση 

της δραστηριότητας 

� να αξιολογήσει τα σχέδια της διοίκησης για µελλοντικές ενέργειες σε σχέση µε την 

εκτίµησή της για τη συνέχιση δραστηριότητας 

� να συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια προκειµένου να 

επιβεβαιώσει την ύπαρξη ή µη ουσιώδους αβεβαιότητας για τη δυνατότητα της 

εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της 

� να ζητήσει έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση και, όπου ενδείκνυται, από τους 

υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, σχετικά µε τα σχέδια αυτών για µελλοντική δράση, 

καθώς και για την εφικτότητα των σχεδίων αυτών
23. 

  Ο ελεγκτής δεν µπορεί να θεωρηθεί ως προφήτης, δεν µπορεί να προβλέψει τα 

µελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις. Βασιζόµενος όµως στην εξασφαλισθείσα ελεγκτική 

τεκµηρίωση, οφείλει να εκτιµήσει, αν κατά την κρίση του υπάρχει σηµαντική αµφιβολία ως 

προς τη δυνατότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, η 

οποία προκύπτει είτε από µεµονωµένα περιστατικά ή συνθήκες είτε από τη σωρευτική 

επίδραση διάφορων περιστατικών ή συνθηκών.  

  Οι ενδείξεις που ατοµικά ή συλλογικά µπορούν να εγείρουν σηµαντική αµφιβολία επί 

της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρείς 

κατηγορίες: α) οικονοµικές ενδείξεις, β) λειτουργικές ενδείξεις και γ) άλλες ενδείξεις
24. 

Παραδείγµατα τέτοιων ενδείξεων παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1 

 
 

                                                           
23

 Βασίλειος Ι. Λουµιώτης, «Βασικές Οδηγίες ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων», 2007, σελ. 141 
24 ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 570, «Συνέχιση δραστηριότητας» 
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Πίνακας 4.1: Ενδείξεις για την καταλληλότητα της παραδοχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας 
 

Οικονοµικές Ενδείξεις Λειτουργικές Ενδείξεις Άλλες Ενδείξεις 

Καθαρές υποχρεώσεις ή καθαρές 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Προθέσεις της διοίκησης 
να θέσει υπό εκκαθάριση 
την εταιρία ή να διακόψει 
λειτουργίες της 

Μη συµµόρφωση µε βασικούς 
νόµους, κεφαλαιακές ή άλλες 
κανονιστικές απαιτήσεις 

Ουσιώδεις λειτουργικές ζηµίες Απώλεια βασικών µελών 
της διοίκησης χωρίς 
αντικατάσταση. 

Εκκρεµείς νοµικές ενέργειες κατά 
της οικονοµικής µονάδας , οι οποίες 
αν είναι επιτυχείς µπορεί να 
οδηγήσουν σε µη αντιµετωπίσιµες 
δικαστικές αποφάσεις 

Αρνητικοί βασικοί οικονοµικοί 
δείκτες 

Απώλεια µεγάλης αγοράς, 
χρήσης δικαιώµατος, 
άδειας ή κύριου 
προµηθευτή 

Αλλαγές νόµων ή κανονισµών ή 
κυβερνητικών πολιτικών που 
αναµένεται να επηρεάσουν αρνητικά 
την οντότητα 

Ενδείξεις άρσης 
χρηµατοοικονοµικής στήριξης 
από πιστωτές 

Εργασιακές δυσκολίες. Ανασφάλιστες ή υποασφαλισµένες 
καταστροφές όταν προκύψουν 

Καθυστερήσεις ή διακοπή 
µερισµάτων 

Ελλείψεις σηµαντικών 
αποθεµάτων 

 

Αδυναµία πληρωµής των 
πιστωτών στις προβλεπόµενες 
ηµεροµηνίες 

Εµφάνιση ενός πολύ 
επιτυχηµένου 
ανταγωνιστή 

 

Αδυναµία συµµόρφωσης µε τους 
όρους δανειακών συµβάσεων 

  

Αδυναµία εξασφάλισης 
χρηµατοδότησης για σηµαντική 
ανάπτυξη νέου προϊόντος ή για 
άλλες σηµαντικές επενδύσεις 

  

 
 
  Οι ενδείξεις αυτές δεν αποτελούν πραγµατικό ή ανεπίλυτο πρόβληµα βιωσιµότητας. 

Εφόσον υπάρχει µη αντιµετωπίσιµο γεγονός για τη συνέχιση της δραστηριότητας της 

ελεγχόµενης επιχείρησης, τότε θα πρέπει οι οικονοµικές καταστάσεις της να µην συνταχθούν 

µε βάση τα ∆.Λ.Π. ή τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, τα οποία είναι σχεδιασµένα για τη 

σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων µε την προϋπόθεση ότι ισχύει η αρχή της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

 

 

4.3 Συµπεράσµατα και Έκθεση ελέγχου  
 
Με βάση τα συµπεράσµατα του για τη δυνατότητα της ελεγχόµενης εταιρίας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα της, ο ελεγκτής οφείλει να διαµορφώσει αντίστοιχα και την έκθεση ελέγχου 

του. Η γνώµη του ελεγκτή πρέπει να εκφραστεί στην έκθεση του µε έναν από τους πέντε 
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παρακάτω τρόπους: σύµφωνη γνώµη, σύµφωνη γνώµη αλλά µε παράγραφο έµφασης 

θέµατος,  γνώµη µε επιφύλαξη, αρνητική γνώµη, άρνηση γνώµης. 

  Ο ελεγκτής αξιολογεί αν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή 

συνθήκες που µπορεί να εγείρουν αµφιβολία για τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα της. Ουσιώδης αβεβαιότητα υπάρχει όταν το µέγεθος του πιθανού αντίκτυπου 

και η πιθανότητα να συµβεί είναι τέτοια που ο ελεγκτής θεωρεί απαραίτητη την κατάλληλη 

γνωστοποίηση σχετικά µε τη φύση και τις συνέπειες της αβεβαιότητας.  Στην περίπτωση που 

δεν διαπιστωθεί σηµαντική αβεβαιότητα για τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα, ο ελεγκτής δεν οφείλει να διαφοροποιήσει τη γνώµη του. 

  Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 570, η γνώµη του ελεγκτή 

διαφοροποιείται ανάλογα µε το αν η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. Στον επόµενο 

πίνακα, παρουσιάζεται η γνώµη των ελεγκτών σχετικά µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας, σύµφωνα µε τα ελεγκτικά πρότυπα. 

 
Πίνακας 4.2: Αξιολόγηση της παραδοχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας από τον ελεγκτή 
 
Χρήση της 
παραδοχής της 
συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας 

Ουσιώδης αβεβαιότητα για 
τη δυνατότητα της εταιρίας 
να συνεχίσει τη 
δραστηριότητα της. 

Επάρκεια 
γνωστοποίησης 
αβεβαιότητας στις 
οικονοµικές 
καταστάσεις 

Γνώµη ελεγκτή 

ενδεδειγµένη δεν υπάρχει επαρκής σύµφωνη γνώµη 

ενδεδειγµένη υπάρχει επαρκής σύµφωνη γνώµη 
µε παράγραφο 
έµφασης θέµατος 

ενδεδειγµένη υπάρχει µη επαρκής γνώµη µε 
επιφύλαξη ή 
αρνητική γνώµη 

µη ενδεδειγµένη υπάρχει µη σηµαντική αρνητική γνώµη 

µη ενδεδειγµένη πολλαπλές ουσιώδεις 
αβεβαιότητες οι οποίες είναι 
σηµαντικές για τις 
οικονοµικές καταστάσεις ως 
σύνολο 

µη σηµαντική άρνηση γνώµης 

 
 
  Στην περίπτωση που ο ελεγκτής διαπιστώσει ότι η χρήση της παραδοχής της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για τις περιστάσεις αλλά υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα, θα πρέπει να αξιολογήσει αν η αβεβαιότητα αυτή γνωστοποιείται 

επαρκώς στις οικονοµικές καταστάσεις. Έτσι:  



 
 

44 

� αν η αβεβαιότητα αυτή έχει γνωστοποιηθεί επαρκώς στις οικονοµικές καταστάσεις, 

θα πρέπει να  διατυπώσει  µη διαφοροποιηµένη γνώµη στην έκθεση ελέγχου του στην 

οποία να περιλαµβάνεται παράγραφος έµφασης θέµατος, έτσι ώστε να τονίσει την 

ύπαρξη ουσιώδης  αβεβαιότητας και να επιστήσει την προσοχή στις σηµειώσεις των 

οικονοµικών καταστάσεων που γνωστοποιούνται τα θέµατα που δηµιουργούν την 

αµφιβολία αυτή. Παράδειγµα παραγράφου έµφασης θέµατος παρουσιάζεται 

παρακάτω:  

 

Πίνακας 4.3:  Έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη όταν η γνωστοποίηση ουσιώδους αβεβαιότητας είναι 

επαρκής 

 

 

Έµφαση θέµατος 

 

Χωρίς να εκφράζουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή στη Σηµείωση Χ των 

οικονοµικών καταστάσεων, η οποία δείχνει ότι η Εταιρεία υπέστη καθαρή ζηµία ΖΖΖ κατά τη διάρκεια 

του έτους που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 20Χ1 και, κατά αυτή την ηµεροµηνία, οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων κατά ΥΥΥ. Αυτές οι 

συνθήκες, µαζί µε άλλα θέµατα που παρατίθενται στη Σηµείωση Χ, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 

αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει 

τη δραστηριότητά της. 

 

 

 

� αν διαπιστωθούν πολλαπλές ουσιώδεις αβεβαιότητες οι οποίες είναι σηµαντικές για 

τις οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο, ο ελεγκτής µπορεί να θεωρήσει ενδεδειγµένο 

σε ιδιαιτέρως σπάνιες περιπτώσεις να αρνηθεί την έκφραση γνώµης αντί να προσθέσει 

παράγραφο έµφασης θέµατος 

� αν η αβεβαιότητα αυτή δεν έχει γνωστοποιηθεί επαρκώς στις οικονοµικές 

καταστάσεις, ο ελεγκτής πρέπει να εκφράσει γνώµη µε επιφύλαξη ή αρνητική γνώµη,  

αναφέροντας στην έκθεση του την ύπαρξη ουσιώδης αβεβαιότητα που µπορεί να 

εγείρει σηµαντική αµφιβολία ως προς την ικανότητα της εταιρίας για συνέχιση της 

δραστηριότητας της. Παραδείγµατα έκθεσης ελέγχου όταν η γνωστοποίηση 

ουσιώδους αβεβαιότητας είναι ανεπαρκής παρουσιάζονται στους πίνακες 4.4 και 4.5.  
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Πίνακας 4.4: Έκθεση ελέγχου µε επιφύλαξη όταν η γνωστοποίηση ουσιώδους αβεβαιότητας είναι 

ανεπαρκής 

 

 

Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη 

 

Οι χρηµατοδοτικές διευθετήσεις της Εταιρείας λήγουν και τα εκκρεµή ποσά είναι πληρωτέα την 19η 

Μαρτίου 20Χ1. Η Εταιρεία αδυνατεί να διαπραγµατευτεί εκ νέου ή να αποκτήσει αντικατάσταση της 

χρηµατοδότησης. Η κατάσταση αυτή υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να 

εγείρει σηµαντική αµφιβολία ως της την ικανότητα της Εταιρείας για συνέχιση της δραστηριότητας και 

ως εκ τούτου η Εταιρεία µπορεί να µη δύναται να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και να 

εκπληρώσει της υποχρεώσεις της κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Οι 

οικονοµικές καταστάσεις (και οι σηµειώσεις επί αυτών) δεν γνωστοποιούν πλήρως αυτό το γεγονός. 

 

Γνώµη µε επιφύλαξη 

 

Κατά τη γνώµη της, εκτός από τη µη πλήρη γνωστοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στην 

παράγραφο «Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη», οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της) χρηµατοοικονοµική(ς) θέση(ς) της 

Εταιρείας ΑΒΓ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 20ΧΙ, τη (της) χρηµατοοικονοµική(ς) της επίδοση(ς) και της 

(των) ταµειακές(ών) ροές(ών) της για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε…. 

 

Πίνακας 4.5: Έκθεση ελέγχου µε αρνητική γνώµη όταν η γνωστοποίηση ουσιώδους αβεβαιότητας είναι 

ανεπαρκής 

 

 

Βάση για αρνητική γνώµη 

 

Οι χρηµατοδοτικές διευθετήσεις της Εταιρείας έληξαν και τα εκκρεµή ποσά ήταν πληρωτέα την 31η 

∆εκεµβρίου 20Χ0. Η Εταιρεία αδυνατεί να διαπραγµατευτεί εκ νέου ή να αποκτήσει αντικατάσταση της 

χρηµατοδότησης και εξετάζει την υποβολή αιτήµατος πτώχευσης. Τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα που ενδέχεται να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας για 

συνέχιση της δραστηριότητας και ως εκ τούτου η Εταιρεία µπορεί να µη δύναται να ρευστοποιήσει τα 

περιουσιακά της στοιχεία και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά τη συνήθη πορεία των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Οι οικονοµικές καταστάσεις (και οι σηµειώσεις επί αυτών) δεν 

γνωστοποιούν αυτό το γεγονός. 
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Αρνητική γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, εξ αιτίας της παράλειψης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 

«Βάση για αρνητική γνώµη», οι οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της) χρηµατοοικονοµική(ς) θέση(ς) της Εταιρείας ΑΒΓ 

κατά την 31η ∆εκεµβρίου 20ΧΙ, τη (της) χρηµατοοικονοµική(ς) της επίδοση(ς) και τις (των) 

ταµειακές(ών) ροές(ών) της για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε … 

 

  Αντίθετα, στην περίπτωση που ο ελεγκτής κρίνει ότι η χρήση από την διοίκηση της 

ελεγχόµενης εταιρίας της αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας στις οικονοµικές 

καταστάσεις δεν είναι ενδεδειγµένη, θα πρέπει να διατυπώσει αρνητική γνώµη  ανεξάρτητα 

από το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν ή όχι γνωστοποίηση για το µη 

ενδεδειγµένο της χρήσης της παραδοχής συνέχισης δραστηριότητας από τη διοίκηση. 

  Στην περίπτωση εκείνη  που ο ελεγκτής κρίνει ότι είναι απαραίτητο να ζητήσει από τη 

διοίκηση να πραγµατοποιήσει ή να επεκτείνει την εκτίµησή της, αλλά η διοίκηση είναι 

απρόθυµη να το πράξει, τότε θα πρέπει να εξετάσει την ανάγκη διαφοροποίησης της έκθεσης 

ελέγχου ως αποτέλεσµα του περιορισµού του εύρους του ελέγχου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

5.1 Γενικά 

 
Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί µε αντικείµενο την επίδραση που έχουν οι εκθέσεις ελέγχου 

που περιλαµβάνουν παρατήρηση για τη δυνατότητα µιας εταιρίας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα στη χρηµατιστηριακή αγορά. Οι έρευνες µελετούν το µέγεθος της εξάρτησης 

των επενδυτών στις εκθέσεις ελέγχου.  

  Τα εµπειρικά στοιχεία παρέχουν ανάµεικτα αποτέλεσµα ως προς την επίδραση µιας 

τέτοιας παρατήρησης στις επενδυτικές αποφάσεις στις χρηµατιστηριακές αγορές. Ορισµένες 

µελέτες διαπιστώνουν σηµαντική προσαρµογή των τιµών των µετοχών ως αποτέλεσµα µιας 

διαφοροποιηµένης έκθεσης ελέγχου, ενώ υπάρχουν µελέτες που δεν παρατηρούν σηµαντική 

αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις αυτές. 

  Οι έρευνες, αυτές παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές ως προς το µέγεθος του 

εξεταζόµενου δείγµατος, την περίοδο που καλύπτει το δείγµα, τη µέθοδο υπολογισµού των 

µη οµαλών αποδόσεων και της αντίδρασης της αγοράς και τη χρονική περίοδο γύρω από τη 

δηµοσίευση της έκθεσης που εξετάζεται. 

  Στις περισσότερες από τις µελέτες που έχουν διεξαχθεί χρησιµοποιείται η µέθοδος της 

ανάλυσης επιχειρηµατικών συµβάντων και µέσω του υπολογισµού των µη οµαλών 

αποδόσεων των µετοχών των εταιριών εκτιµάται η επίδραση των εκθέσεων ελέγχων στη 

χρηµατιστηριακή αγορά. 

  Παρακάτω παρουσιάζεται ένας σηµαντικός αριθµός ερευνών πάνω στο θέµα. Η 

διάκριση των εξεταζόµενων ερευνών έγινε µε κριτήριο την αγορά στην οποία αναφέρονται. 

Συγκεκριµένα εξετάζονται έρευνες σε αγορές των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ασίας 

αλλά και της Αυστραλίας. Από τις αγορές αυτές είναι πιθανό, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

5.1, να προκύψουν διαφορετικά συµπεράσµατα ως προς την αντίδραση της αγοράς. Στο τέλος 

του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν και συγκριτικές εργασίες που αφορούν αγορές των ΗΠΑ, 

της Αυστραλίας και της Ευρώπης και σχετίζονται µε την έννοια της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας. 
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Πίνακας 5.1: Σύνοψη συµπερασµάτων εξεταζόµενων ερευνών 
 

Αγορά Αντίδραση της αγοράς 

ΗΠΑ αρνητικές και στατιστικά σηµαντικές µη οµαλές αποδόσεις των µετοχών  

Μεγάλη Βρετανία αρνητική αντίδραση της αγοράς 

Ασία µεγαλύτερη αντίδραση της αγοράς στην περίπτωση αβεβαιότητας για τη 
δυνατότητα µιας εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της 

Αυστραλία οι εκθέσεις ελέγχου δεν έχουν σηµαντικό πληροφοριακό περιεχόµενο για 
τους επενδυτές 

 
   Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως θα φανεί και παρακάτω, οι έρευνες δεν εστιάζουν µόνο 

στη βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση της έκθεσης 

ελέγχου, αλλά επεκτείνονται και σε άλλα θέµατα που αφορούν την εταιρία και την έκθεση 

ελέγχου, µε βάση τα οποία εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα. 

 

 

5.2 Εµπειρικές Έρευνες στις Αγορές των ΗΠΑ  

 

Μεγάλος αριθµός ερευνών έχουν πραγµατοποιηθεί στις χρηµατιστηριακές αγορές των ΗΠΑ 

και  είχαν ως αντικείµενο την αντίδραση αυτών στη δηµοσίευση εκθέσεων ελέγχου που 

περιλαµβάνουν παρατήρηση για αβέβαιη δυνατότητα µιας εταιρίας να συνεχίσει τις 

δραστηριότητες της.  

  Οι περισσότερες από τις µελέτες αυτές βασίζονται στον υπολογισµό των έκτακτων 

αποδόσεων γύρω από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της έκθεσης και παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5.2. Φαίνεται ότι οι µελέτες αυτές καλύπτουν µια περίοδο δειγµατοληψίας από το 

1979 ως το 2006, ενώ το µέγεθος του δείγµατος που χρησιµοποιείται διαφέρει σηµαντικά 

µεταξύ των µελετών αυτών. Από τη µια ο Schaub (2006) χρησιµοποίησε στην µελέτη του 79 

εκθέσεις ελέγχου και από την άλλη υπάρχουν έρευνες όπου το δείγµα ξεπερνά τις 1000 

εταιρίες. Αντίστοιχες διαφορές παρατηρούνται και ως προς το διάστηµα γύρω από την ηµέρα 

ανακοίνωσης της έκθεσης ελέγχου που εξετάζεται. Υπάρχουν µελέτες, όπως αυτή του Schaub 

(2006), που εξετάζουν µόνο το διάστηµα µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης ελέγχου, αν και οι 

περισσότερες εξετάζουν και µια περίοδο πριν την ηµέρα της δηµοσίευσης. 

  Παρόλο όµως τις διαφορές αυτές, όλες οι µελέτες που έχουν διεξαχθεί στις αγορές 

των ΗΠΑ καταλήγουν σε αντίστοιχα συµπεράσµατα. Συγκεκριµένα διαπιστώνουν αρνητικές 
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και στατιστικά σηµαντικές µη οµαλές αποδόσεις των µετοχών των εταιριών, για τις οποίες 

διαπιστώθηκε αβεβαιότητα για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του. 
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Πίνακας 5.2: Εµπειρικές µελέτες στις αγορές των ΗΠΑ 
 
Συγγραφείς Μέγεθος 

∆είγµατος 
Περίοδος 
∆είγµατος 

Εξεταζόµενη 
χρονική περίοδος 

Μη οµαλές αποδόσεις γύρω 
από την ηµέρα δηµοσίευσης 
της έκθεσης 

Άλλα συµπεράσµατα 

Chen και Church 
(1996)25 

98 1981-1988 (-10, +10) αρνητικές µη οµαλές 
αποδόσεις 

οι εταιρίες µε διαφοροποιηµένη έκθεση εµφανίζουν λιγότερο 
αρνητικές µη οµαλές αποδόσεις µετά την ανακοίνωση της 
χρεοκοπίας σε σύγκριση µε εκείνες που λαµβάνουν καθαρή 
έκθεση. 

Jones (1996)26 68+86 1979-1988 (-2, +2) και (-1, +1) Αρνητικές και στατιστικά 
σηµαντικές 

σε αντίθεση µε τις εταιρίες που έλαβαν διαφοροποιηµένη 
γνώµη, παρατηρούνται θετικές µη οµαλές αποδόσεις για τις 
οικονοµικά προβληµατικές επιχειρήσεις που έλαβαν καθαρή 
έκθεση. 

Schaub (2006)27 79 1984-1996 (0, +10) αρνητικές και στατιστικά 
σηµαντικές 

σηµαντική αντίδραση της αγοράς την ηµέρα δηµοσίευσης 
και γρήγορη προσαρµογή των τιµών µετά το γεγονός 

Ittonen (2007)28  310 2002-2005 (-1, +1) αρνητικές και στατιστικά 
σηµαντικές την επόµενη 
µέρα µετά τη δηµοσίευση  

ύπαρξη σχέσης µεταξύ των µη οµαλών αποδόσεων και του 
κόστους αντιπροσώπευσης 

Menon and Williams 
(2010)29 

1194 1995-2006 (-5, +5) αρνητικές και στατιστικά 
σηµαντικές 

το µέγεθος της αρνητικής αντίδρασης καθορίζεται από τα 
χαρακτηριστικά της έκθεσης 

Coelho, Peixinh και 
Terjensen (2011)30 

677 1994-2005 (-5, +5) αρνητικές και στατιστικά 
σηµαντικές  

θετική επίδραση της έκθεσης στις ανταγωνίστριες εταιρίες 

Peixinho και Taffler 
(2011)31 

924 1994-2005 (-3, +3) Αρνητικές και στατιστικά 
σηµαντικές 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η αντίδραση της αγοράς 
είναι πιο αρνητική για τις εταιρίες που καλύπτονται από 
χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις 

                                                           
25 Kevin C. W. Chen and Bryan K. Church, Going Concern Opinions and the Market's Reaction to Bankruptcy Filings, The Accounting Review, Vol. 71, 1996, σελ. 117-128 
26 Frederick L. Jones, «The information content of the auditor's going concern evaluation», Journal of Accounting and Public Policy, 1996, σελ. 1-27 
27 Mark Schaub, «Investor overreaction to going concern audit opinion announcements», Applied Financial Economics, 2006, σελ. 1163-1170 
28 Kim Ittonen, «Stock Market Reaction to Going Concern Audit Reports: Further Evidence», University of Vaasa, 2007 
29 Krishnagopal Menon και David D. Williams, «Investor Reaction to Going Concern Audit Reports, The Accounting Review», Vol. 85, No. 6, 2010, σελ. 2075-2105 
30 Luís M.S. Coelho, Rúben M.T. Peixinho and Siri Terjensen, The intra-industry effects of going concern audit reports, Working Paper, CEFAGE, University of Evora, 2011 
31 Ruben M.T. Peixinho and Richard J. Taffler, Are analysts misleading investors? The case of going concern opinions, Working Paper, CEFAGE, University of Evora, 2011 
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  Εκτός των αρνητικών µη οµαλών αποδόσεων, στις παραπάνω έρευνες διαπιστώνονται 

και άλλα χρήσιµα συµπεράσµατα, όπως φαίνεται και στη τελευταία στήλη του πίνακα 5.1 και 

στα οποία αξίζει να γίνει αναφορά.  

  O Ittonen (2007) µε βάση τις έκτακτες αποδόσεις, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν ως 

εξαρτηµένη µεταβλητή σε ένα µοντέλο παλινδρόµησης και τη θεωρία αντιπροσώπευσης, 

εντόπισε µια θετική σχέση µεταξύ της διοίκησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των 

έκτακτων αποδόσεων και αντίστοιχα µια αρνητική σχέση µεταξύ της ελεύθερης ταµειακής 

ροής και των έκτακτων αποδόσεων κατά την ηµέρα ανακοίνωσης της έκθεσης ελέγχου. 

Τέλος διαπίστωσε πως το µέγεθος και η µόχλευση έχουν θετική σχέση µε την αντίδραση της 

αγοράς στην δηµοσίευση της έκθεσης.  

 

  Από την άλλη οι Menon και Williams (2010) διέκριναν τους λόγους διαφοροποίησης 

της γνώµης των ελεγκτών σε 4 κατηγορίες: α) φτωχή χρηµατοοικονοµική επίδοση, β) 

προβλήµατα χρηµατοδότησης, γ) λειτουργικά προβλήµατα και δ) λοιποί λόγοι και 

διαπίστωσαν ότι η αντίδραση της αγοράς είναι πιο δυσµενής για τις επιχειρήσεις, όταν ο 

ελεγκτής αναφέρεται στην έκθεση του σε προβλήµατα που σχετίζονται µε την άντληση 

χρηµατοδότησης καθώς και σε παραβίαση όρων µιας δανειακής σύµβασης που περιορίζει την 

επιχείρηση να πάρει έκθεση ελέγχου µε αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας 

της, καθώς στις περιπτώσεις αυτές οι επενδυτές αναγνωρίζουν ουσιαστικά περισσότερο την 

πιθανότητα αύξησης στο κόστος άντλησης κεφαλαίων παρά την πιθανότητα επικείµενης 

πτώχευσης ή διαγραφής. Οι θεσµικοί επενδυτές αντιδρούν πιο αρνητικά όταν τα επίπεδα 

θεσµικής ιδιοκτησίας είναι υψηλά. 

    

  Οι Peixinho και Taffler (2011) προσπαθώντας να εξηγήσουν το ρόλο των 

χρηµατοοικονοµικών αναλυτών στη βραχυπρόθεσµη αντίδραση της αγοράς στις 

διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου που περιέχουν αµφιβολία ως προς τη συνεχιζόµενη 

δραστηριότητα µιας εταιρίας κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι χρηµατοοικονοµικές 

αναλύσεις είναι αισιόδοξες, µε αποτέλεσµα οι επενδυτές να είναι πιο έκπληκτοι από τη 

δηµοσίευση διαφοροποιηµένης έκθεσης. Η αισιοδοξία των αναλυτών έχει διαφορετικό 

αντίκτυπο στην αγορά, ανάλογα µε τον πελάτη. Τα αποτελέσµατά δείχνουν ότι η αντίδραση 

είναι περισσότερο αρνητική στην περίπτωση εταιριών που οδηγούνται από την συναλλακτική 

συµπεριφορά  µικροεπενδυτών, οι οποίοι αδυνατούν να κατανοήσουν ότι οι αναλυτές δεν 

εννοούν πάντα αυτό που λένε. Στην πράξη, οι µικροεπενδυτές είναι πιο επιρρεπείς να 
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ακολουθούν κατά γράµµα τα µηνύµατα των αναλυτών, δεδοµένου ότι έχουν µικρότερη 

πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης, σε σύγκριση µε τους θεσµικούς επενδυτές 

 

   Εκτός των παραπάνω όµως µελετών που βασίστηκαν στον υπολογισµό των µη 

οµαλών αποδόσεων σύµφωνα µε τη µέθοδο της ανάλυσης επιχειρηµατικών συµβάντων έχουν 

διενεργηθεί και άλλες έρευνες, που χρησιµοποιούν διαφορετικά µοντέλα και τεχνικές και για 

αυτό το λόγο δεν παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1. 

  Οι Kausar, Taffler και Tan (2006)32 εξετάζουν τη µεσοπρόθεσµη αντίδραση της 

αγοράς στις διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου εταιριών που περιλαµβάνουν επιφύλαξη για 

τη συνέχιση της δραστηριότητας τους (άσχηµα νέα) καθώς και στην άρση των παρατηρήσεων 

αυτών ( θετικά νέα) για 845 εταιρίες από το 1994 έως το 2002. Τα αποτελέσµατα δείχνουν 

ασύµµετρη αντίδραση της αγοράς σε αυτές τις γνωστοποιήσεις. Η αγορά υπό- αντιδρά σε 

αυτές τις κακές ειδήσεις µε αποτέλεσµα την επακόλουθη πτώση κατά 16%  περίπου για µια  

περίοδο ενός έτους µετά την ανακοίνωση της διαφοροποιηµένης γνώµης, αλλά προσδοκά 

πλήρως τα καλά νέα, καθώς κατά την άρση των παρατηρήσεων αυτών δεν διαπιστώθηκε 

καµία µη οµαλή απόδοση 

  Πρόσθετες αναλύσεις των συναλλαγών των µετόχων αποκαλύπτουν ότι οι θεσµικοί 

επενδυτές µειώνουν τις συµµετοχές τους στις εν λόγω µετοχές σε αντίθεση µε ιδιώτες 

επενδυτές. ∆ιαπιστώθηκε ότι το υψηλό κόστος συναλλαγής που συνδέεται µε τις εµπορικές 

συναλλαγές των µετοχών του δείγµατος καθιστούν ασύµφορες τις ευκαιρίες αρµπιτράζ και 

πολύ επικίνδυνες για τους ορθολογικούς επενδυτές. 

    

   Οι Geiger, Raghunandan και Rama (2005)33 προσπαθούν να διερευνήσουν τη σχέση 

µεταξύ των πτωχεύσεων και τις προγενέστερες από το γεγονός αυτό ελεγκτικές γνώµες την 

περίοδο πριν και µετά το ∆εκέµβριο του 2001 όταν και συνέβησαν σηµαντικές αλλαγές στο 

λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελµα, µε αποτέλεσµα οι ελεγκτές να έχουν γίνει πιο 

συντηρητικές στις κρίσεις τους προκειµένου να: α) να βελτιώσει τη φήµη τους, β) να 

µειώσουν τον κίνδυνο αντιδικίας, και γ)  να περιορίσουν πιθανή κρατική παρέµβαση.  

  Εστιάζοντας στις εκθέσεις ελέγχου χρεοκοπηµένων εταιριών, µελέτησαν τις εκθέσεις 

ελέγχου 226 εταιρειών που τέθηκαν σε πτώχευση κατά την περίοδο 2000-2003 και 

                                                           
32 Asad Kausar, Richard J Taffler και Christine Tan, «Anomalous price reaction and differential stockholder 
response to going-concern audit opinions and withdrawals», American Accounting Association 2006 Annual 
Meeting  
33 Marshall A. Geiger, K. Raghunandan και Dasaratha V. Rama, «Recent Changes in the Association between 
Bankruptcies and Prior Audit Opinions», Journal of Practice & Theory, Vol 24, 2005,  σελ.21-35 
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διαπίστωσαν πως οι ελεγκτές είναι πιο πιθανό να δώσουν διαφοροποιηµένη έκθεση ελέγχου 

διατυπώνοντας αµφιβολίες ως προς τη δυνατότητα µιας εταιρίας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα της κατά την περίοδο µετά το 2001 λόγω των µεταβολών στο τρόπο 

απόφασης και διατύπωσης της γνώµης των ελεγκτών και όχι  λόγω των διαφορών στα 

χαρακτηριστικά των πελατών µεταξύ του περιόδων που µελετήθηκαν. 

 

  Μια διαφορετική µελέτη διενήργησε ο O'Reilly (2009)34 που είχε ως στόχο  να 

διερευνήσει µέσω ενός πειράµατος αν οι επενδυτές αντιλαµβάνονται τη γνώµη του ελεγκτή 

που περιλαµβάνει παρατήρηση περί συνεχιζόµενης δραστηριότητας ως χρήσιµη για την 

αποτίµηση των µετοχών και αν η ικανότητα του ελεγκτή να επικοινωνήσει πληροφορίες 

σχετικά µε την οικονοµική κατάστασης µιας επιχείρησης επηρεάζεται από τις προγενέστερες 

προσδοκίες της αγοράς.  

  Για τη µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκαν κατάλληλα εκπαιδευµένοι και έµπειροι 

χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές που κλήθηκαν να κάνουν δύο εκτιµήσεις για τις τιµές των 

µετοχών των εταιριών που αντιµετώπιζαν οικονοµική δυσπραγία. Η πρώτη εκτίµηση των 

τιµών των µετοχών έγινε µετά την ανάγνωση των οικονοµικών πληροφοριών και της γνώµη 

ειδικών του κλάδου όσον αφορά τη βιωσιµότητα µιας εταιρείας. Η δεύτερη εκτίµηση για την 

τιµή έγινε µετά τη λήψη ειδήσεων που περιλαµβάνουν και τη γνώµη του ελεγκτή. Στην 

έρευνα αυτή χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 1.300 διαφορετικά χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

  Το συµπέρασµα που προέκυψε από τη µελέτη ήταν ότι οι πληροφορίες που κοινοποιεί 

ο ελεγκτής µέσω της έκθεσης του,  ως προς την οικονοµική βιωσιµότητα µιας εταιρείας είναι 

στατιστικά σηµαντικές. Οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές εκτιµούν σηµαντικές µειώσεις των 

τιµών των µετοχών, όταν µια εταιρία λάβει παρατήρηση για αβέβαιη δυνατότητα συνέχισης 

της δραστηριότητας της. Τα αποτελέσµατα του πειράµατος δείχνουν επίσης ότι η 

χρησιµότητα της γνώµης του ελεγκτή είναι µεγαλύτερη όταν παρέχει ένα σήµα που διαφέρει 

από αυτό που αναµένει η αγορά  

 

  Οι Tuttle και Vandervelde (2009)35 µελέτησαν την επίδραση µιας διαφοροποιηµένης 

έκθεσης ελέγχου µε επιφύλαξη για τη συνέχιση της δραστηριότητας µιας εταιρίας στο σύνολο 

της αγοράς. Οι έρευνες τους έδειξαν ότι χωρίς  τη προειδοποίηση πιθανών πτωχεύσεων µέσω 

                                                           
34 Dennis M. O'Reilly, «Do investors perceive the going-concern opinion as useful for pricing stocks?», 
Managerial Auditing Journal, Vol. 25, 2009,  σελ 4 - 16 
35 Brad Tuttle and Scott D. Vandervelde, «Does the Going Concern Audit Opinion Have a Stabilizing Effect on 
the Overall Stock Market?», Submitted to The Accounting Review, 2009 
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των αντίστοιχων εκθέσεων ελέγχου, οι συµµετέχοντες στην αγορά προβαίνουν σε µείωση των 

τιµών όλων των µετοχών της αγοράς,  ανεξάρτητα από το αν η εταιρεία αξίζει τέτοια πτώση. 

  Η έλλειψη εµπιστοσύνης στην αγορά οδηγεί επίσης σε µείωση του αριθµού των 

συµµετεχόντων στην αγορά καθώς ο αριθµός µη αναµενόµενων πτωχεύσεων εταιριών που 

δεν είχαν λάβει νωρίτερα σχετική έκθεση ελέγχου αυξάνει. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι 

ένας σηµαντικός ρόλος των παρατηρήσεων περί συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι η 

σταθεροποίηση της ευρύτερης αγοράς και όχι µόνο η ενηµέρωση των επενδυτών για τις 

εταιρείες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα βιωσιµότητας. 

 

  Αναγνωρίζοντας την αρνητική αντίδραση της αγοράς ως προς τη αβεβαιότητα να 

συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους ορισµένες εταιρίας, οι Kausar και Taffler (2011)36 

προσπάθησαν να εξηγήσουν το λόγο αυτής της αντίδρασης.  

  Χρησιµοποιώντας ως δείγµα τις εκθέσεις ελέγχου 1.214 εταιριών που αφορούν την 

περίοδο 1993-2007,  υποστηρίζουν ότι οι µετοχές των εταιριών αυτών παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά λοταρίας και προσελκύουν κυρίως µεµονωµένους επενδυτές που 

χρησιµοποιούν τις µετοχές αυτές για να κερδοσκοπήσουν στην αγορά. Αυτή η συµπεριφορά 

οδηγεί σε υπό-αντίδραση της παρατήρησης που αφορά τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα,  

ακολουθούµενη από µια συνεχή πτώση των τιµών κατά τη διάρκεια των επόµενων 12 µηνών. 

  Οι µικροεπενδυτές αυτοί είναι οι κύριοι κάτοχοι των µετοχών αυτών και υπεύθυνοι 

για τις περισσότερες κινήσεις αυτών. Αποδεικνύεται ότι τέτοιου είδους κερδοσκοπική  

καθαρή αγοραστική συµπεριφορά οδηγεί την βραχυπρόθεσµη αντίδραση της αγοράς, και την 

ακολουθούµενη µακροπρόθεσµη αντίδραση της που ακολουθούν την έκφραση της 

ελεγκτικής γνώµης. Στην ουσία, η ανώµαλη τιµολόγηση των µετοχών αυτών µπορεί να 

εξηγηθεί από τη δραστηριότητα των µικροεπενδυτών η οποία είναι παρόµοια µε τα τυχερά 

παιχνίδια. 

 

 

5.3 Εµπειρικές Έρευνες στην Αγορά της Μεγάλης Βρετανίας  

 

Μελετώντας έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας και 

παρουσιάζονται παρακάτω, καταλήγουµε σε αντίστοιχα συµπεράσµατα µε αυτά που 

προέκυψαν για τις αγορές των ΗΠΑ. 

                                                           
36 Asad Kausar and Richard J Taffler, «Why the going-concern anomaly: gambling in the market?»,  2011 
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  Ο Firth (1980)37 µελέτησε τις επιπτώσεις ορισµένων τύπων εκθέσεων ελέγχου στις 

αποφάσεις για τραπεζικό δανεισµό καθώς και στις αποφάσεις των αναλυτών πιστοληπτικής 

ικανότητας στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η έρευνα του βασίστηκε σε ερωτηµατολόγιο στον οποίο 

κλήθηκαν αν απαντήσουν διοικητές τραπεζών και αναλυτές. Μεταξύ των εκθέσεων ελέγχου 

που µελετήθηκαν ήταν και αυτές που περιλαµβάνουν αβεβαιότητα για τη δυνατότητα µιας 

εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της. 

   ∆ιαπιστώθηκε ότι οι τραπεζίτες και οι αναλυτές δίνουν µεγάλη σηµασία σε αυτές τις 

εκθέσεις ελέγχου και οι εταιρίες στις οποίες χορηγούνται αυτές αξιολογούνται µε σηµαντικά 

µειωµένη πιστοληπτική ικανότητα, γεγονός που µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα µιας 

εταιρίας να επιβιώσει. 

 

  Οι Citron και Taffler (1992)38 επιδιώκουν να εκτιµήσουν την αξία της έκθεσης 

ελέγχου  σε συνθήκες αβεβαιότητας για τη δυνατότητα µιας εταιρίας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα της. Η µελέτη τους βασίζεται στην ανάλυση των εκθέσεων ελέγχου µε 

παρατήρηση περί συνεχιζόµενης δραστηριότητας στο Ηνωµένο Βασίλειο κατά τη δεκαετία 

1977-1986, όταν µόνο το 26% των εταιρειών του δείγµατός έλαβαν διαφοροποιηµένη έκθεση 

πριν την πτώχευση τους. 

  ∆ιαπιστώθηκε µια θετική σχέση µεταξύ της πιθανότητας χρεοκοπίας µιας εταιρίας και 

της πιθανότητας να λάβει διαφοροποιηµένη έκθεση ελέγχου µε επιφύλαξη για τη συνέχιση 

της δραστηριότητας της. Ωστόσο στην πράξη δεν συµβαίνει αυτό, καθώς µόνο ένας 

συνδυασµός µιας αδύναµης χρηµατοοικονοµικής θέσης και του επικείµενου γεγονότος 

πτώχευσης, µπορεί να οδηγήσει στην έκδοση σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου. Παραδόξως 

η πλειοψηφία των εταιρειών που έλαβαν τέτοιο πιστοποιητικό, κατάφεραν τελικά να 

επιβιώσουν, γεγονός που γεννά αµφισβήτηση τόσο ως προς την ικανότητα όσο και ως προς 

την ανεξαρτησία των ελεγκτών κατά τη διενέργεια του ελέγχου. 

 

  Οι Taffler, Lu και Kausar (2004)39 µελετούν τη συµπεριφορά της τιµής των µετοχών 

των εταιριών που λαµβάνουν για πρώτη φόρα στην έκθεση ελέγχου τους παρατήρηση για 

                                                           
37 Michael Firth, «A Note on the Impact of Audit Qualifications on Lending and Credit Decisions», Journal of 
Banking and Finance 4, 1980, σελ. 257-267 
38 David B. Citron and  Richard J. Taffler, «The Audit Report under Going Concern Uncertainties: An Empirical 
Analysis», Accounting and Business Research, Vol 22, 1992, σελ. 337-345 
39 Richard J. Taffler, Jeffrey Lu, Asad Kausar, « In denial? Stock market underreaction to going-concern audit 
report disclosures», Journal of Accounting and Economics 38, 2004, σελ. 473-493 
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αβέβαιη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας τους µε βάση 108 εταιρίες εισηγµένων 

στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου κατά την περίοδο 1995-2000.  

  Παρατήρησαν σηµαντική αρνητική αντίδραση στη τιµή των µετοχών για ολόκληρη 

την περίοδο ενός έτους που αρχίζει κατά την έναρξη του µήνα αµέσως µετά την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της έκθεσης. ∆εν µπόρεσαν, ωστόσο, να εξηγήσουν αν η αντίδραση αυτή της 

αγοράς οδηγείται από, ή σχετίζεται σηµαντικά µε την οικονοµική δυσχέρεια των εταιριών, 

την µεροληψίας των µετοχών ή τις προηγούµενες αποδόσεις τους. Όποιοι όµως και να είναι 

λόγοι για αυτή την υπό-αντίδραση της αγοράς σε τέτοιες ειδήσεις, παρόλο τις επικερδείς 

ευκαιρίες για αρµπιτράζ, το υψηλό κόστος αυτού εµποδίζει τους ορθολογικούς επενδυτές να 

ανεβάσουν τεχνητά τις τιµές των µετοχών στα φυσιολογικά επίπεδα τους  

 

  Οι Citron, Taffler και Uang (2008)40 εξέτασαν την επίδραση γνωστοποιήσεων που 

αφορούν αµφιβολία ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητας µιας εταιρίας στη τιµή της 

µετοχής, µε βάση 91 Βρετανικές εταιρίες που έλαβαν σχετική γνωστοποίηση για πρώτη φορά 

από 30 Ιουνίου 1994 ως 3 Ιανουαρίου 2000, οι οποίες διαφέρουν ως προς το χρονικό σηµείο 

γνωστοποίησης των αµφιβολιών. Υποθέτεται ότι οι πιο δυσµενείς εκθέσεις ελέγχου 

παρουσιάζουν πιο σηµαντικές µεταβολές στις τιµές των µετοχών και γνωστοποιούνται όσο το 

δυνατόν νωρίτερα. 

  ∆ιαπιστώθηκε αρνητική αντίδραση της αγοράς στη δηµοσίευση των παρατηρήσεων 

αυτών, χωρίς όµως να  παρατηρηθεί  καµία σηµαντική διαφορά στην αντίδραση της αγοράς 

ανάλογα µε το πότε η διαφοροποιηµένη αυτή γνώµη ανακοινώνεται για πρώτη φορά., αλλά 

και καµία απόδειξη ότι οι πιο δυσµενείς εκθέσεις δηµοσιεύονται νωρίτερα. Η ανάλυσή 

εντόπισε σαφείς ενδείξεις ότι όσο µεγαλύτερη είναι η οικονοµική δυσχέρεια µιας εταιρίας, 

όπως προσδιορίζεται και από το περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου, τόσο πιο πιθανό είναι η 

διοίκηση να καθυστερήσει την γνωστοποίηση αυτής µέχρι την τελευταία δυνατή ηµεροµηνία. 

 

   

5.4 Εµπειρικές Έρευνες στην Αγορά της Αυστραλίας  

 

Σε αντίθεση µε τα συµπεράσµατα που προκύπτουν στις αγορές των ΗΠΑ και της Μεγάλης 

Βρετανίας, όπου οι εκθέσεις ελέγχου έχουν σηµαντικό πληροφοριακό περιεχόµενο για τους 

                                                           
40 David B. Citron, Richard J. Taffler and Jinn-Yang Uang, «Delays in reporting price-sensitive information: The 
case of going concern», Journal of Accounting and Public Policy, Vol 27, 2008, σελ. 18-27 
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επενδυτές, οι µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Αυστραλία καταλήγουν σε αντίθετα 

συµπεράσµατα ως προς την αντίδραση της αγοράς και των επενδυτών στην αβεβαιότητα για 

τη συνέχιση των δραστηριοτήτων των εταιριών.  

  Οι Bessell, Anandarajan και Umar (2003)41 εξετάζουν κατά πόσο µια έκθεση ελέγχου 

µε παράγραφο έµφασης θέµατος ή µια έκθεση ελέγχου µε διαφοροποιηµένη γνώµη που 

αναφέρονται σε αµφιβολίες για τη δυνατότητα µιας εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα 

της έχουν πληροφοριακό περιεχόµενο για τους ενδιαφερόµενους.  

   Η έρευνα τους διεξήχθη µε βάση ερωτηµατολόγιο που εστάλη σε 332 µέλη- µη 

ακαδηµαϊκούς του AIBF (Australasian Institute of Banking & Finance), χρησιµοποιώντας τα 

οικονοµικά στοιχεία πραγµατικής εταιρίας, τα οποία τρεις διαφορετικούς τύπους έκθεσης 

ελέγχου: α) µε σύµφωνη γνώµη, β) µε σύµφωνη γνώµη και παράγραφο έµφασης θέµατος και 

γ) µε σύµφωνη γνώµη µε επιφύλαξη.  

  Μέσω της ανάλυσης των αποτελεσµάτων από τα 108 ερωτηµατολόγια που τελικά 

απαντήθηκαν, διαπίστωσαν ότι τόσο η έκθεση ελέγχου µε  έµφαση θέµατος και όσο και αυτή 

µε επιφύλαξη δεν έχουν σηµαντικό πληροφοριακό περιεχόµενο.  Φαίνεται ότι παρόλο την  

παρουσία οικονοµικών δυσκολιών, οι δύο αυτές κατηγορίες εκθέσεων δεν επηρεάζουν 

σηµαντικά την αντίληψη ως προς τον κίνδυνο και τις αποφάσεις των ατόµων. 

 

  Οι Herbohn, Ragunathan και Garsden (2007)42 µελέτησαν ένα δείγµα 229 εισηγµένων 

στο Χρηµατιστήριο της Αυστραλίας εταιριών, οι οποίες αντιµετώπιζαν χρηµατοοικονοµικές 

δυσχέρειες (χαµηλή κερδοφορία, αρνητικές ταµειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες, χαµηλή ρευστότητα, υψηλή µόχλευση, και συσσωρευµένες ζηµίες), από το 

Φεβρουάριο του 1999 µέχρι το ∆εκέµβριο του 2003. 

  ∆ιαπίστωσαν πως δεν υπάρχει καµία βραχυπρόθεσµη αντίδραση της αγοράς στην 

δηµοσίευση των πιστοποιητικών ελέγχου. Αντίθετα παρατηρήθηκε αρνητική µεσοπρόθεσµή  

αντίδραση της αγοράς κατά τους 12 µήνες πριν την ηµέρα της ανακοίνωσης, αλλά όχι τους 12 

µήνες µετά από αυτή. Επειδή η αγορά είναι πλήρως ενηµερωµένη κατά τη στιγµή της 

ανακοίνωσης, κατά µέσο όρο, δεν υπάρχει σηµαντική αρνητική αντίδραση της αγοράς, 

γεγονός που συνεχίζεται για διάστηµα 12 µηνών. Η ελεγκτική γνώµη παρουσιάζει όµως 

πληροφοριακό περιεχόµενο καθώς βεβαιώνει ουσιαστικά την επιδείνωση της οικονοµικής 

                                                           
41 Max Bessell, Asokan Anandarajan and Ahson Umar, «Information content, audit reports and going-concern: 
an Australian study», Accounting and Finance 43, 2003, σελ. 261–282  
42 Kathleen Herbohn, Vanitha Ragunathan, Robert Garsden, «The horse has bolted: revisiting the market reaction 
to going concern modifications of audit reports», Accounting and Finance 47, 2007, σελ 473-493 
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κατάστασης µιας επιχείρησης και την ύπαρξη σηµαντικών αµφιβολία για την ικανότητα της 

επιχείρησης να συνεχίσει ως συνεχής δραστηριότητας. 

  Το συµπέρασµα πως οι ελεγκτικές γνώµες µε παρατήρηση περί συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας δεν προσθέτουν νέο πληροφοριακό περιεχόµενο στους συµµετέχοντες στην 

αυστραλιανή αγορά µετοχών, οι οποίοι βασίζουν τις προσδοκίες τους στις ήδη 

δηµοσιοποιηµένες οικονοµικές πληροφορίες διατύπωσαν στην εργασία τους Novoselova και 

Soklim (2011)43, µελετώντας την αντίδραση της χρηµατιστηριακής αγοράς της Αυστραλίας 

στις δηµόσιες ανακοινώσεις τέτοιων αµφιβολιών για ένα δείγµα 29 εισηγµένων εταιριών που 

έλαβαν σχετικές παρατηρήσεις κατά την περίοδο 2007-2009. 

  Όπως και σε προηγούµενες µελέτες που διεξήχθησαν στη χώρα, δεν διαπιστώθηκε 

σηµαντική χρηµατοοικονοµική αντίδραση της αγοράς στη τελική έκθεση του ελεγκτή. 

Αντίθετα παρατηρήθηκε πιο αρνητική αντίδραση το προηγούµενο διάστηµα της χορήγησης 

της έκθεσης αυτής 

 

 

5.5 Εµπειρικές Έρευνες στις Αγορές της Ασίας  

 

Οι κεφαλαιαγορές της Ασίας έχουν παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, µε 

αξιοσηµείωτη πρόοδο ως προς µέγεθος της αγοράς, νοµικό πλαίσιο και την ωριµότητα της 

αγοράς, τα οποία έχουν προσελκύσει την παγκόσµια προσοχή, αποτελώντας σηµαντικό µέρος 

της παγκόσµιας οικονοµίας. Για αυτό και έχουν διενεργηθεί αρκετές µελέτες που 

επικεντρώνονται στις αγορές αυτές και αφορούν την αντίδραση αυτών στη δηµοσίευση των 

εκθέσεων ελέγχου.  

  Οι Pei, Opong και Hamill (2005)44 εξέτασαν το περιεχόµενο των πληροφοριών που 

περιέχονται στις διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου για εταιρείες που είναι εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο Shenzhen της Κίνας. Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι οι πληροφορίες που 

περιέχονται στην ετήσια έκθεση για τις επιχειρήσεις µε διαφοροποιηµένη ελεγκτική γνώµη 

ληφθήκαν υπόψη στις τιµές των µετοχών δύο ηµέρες πριν από την επίσηµη δηµοσίευση της 

έκθεσης, επισηµαίνοντας τις δυνατότητες κατάχρησης προνοµιακών πληροφοριών. Με 

                                                           
43 Mariya Novoselova and Nhar Soklim, «Is there any effect of going concern audit opinion public 
announcements on the stock price behavior in a short term period? Empirical evidence from Australia», Umeå 
School of Business, Master Thesis, 2011 
44 Donglin Pei, Kwaku K. Opong, Philip A. Hamill, «An Analysis of the Information Content of Qualified Audit 
Reports: Evidence from China's Shenzhen Market», American Accounting Association, 2005 Annual Meeting 
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κριτήριο διάκρισης το περιεχόµενο των πληροφοριών των εκθέσεων ελέγχου, διαπιστώθηκε 

µια διαφορετική αντίδραση της αγοράς την ηµέρα της δηµοσίευσης της έκθεσης. 

Παρατηρήθηκε αρνητική αναθεώρηση της αγοράς για τους σοβαρότερους τύπους 

διαφοροποίησης, όπως η αµφιβολία για την αβέβαιη δυνατότητα συνέχισης της 

δραστηριότητας µιας εταιρίας. 

 

  Η µελέτη της Wang (2005)45 αναφέρεται στο περιεχόµενο των πληροφοριών των 

εκθέσεων ελέγχου στην αναδυόµενη κεφαλαιαγορά της Κίνας. Για το σύνολο του δείγµατος 

των 3128 εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο της Σαγκάης για την περίοδο 1999 - 

2003, η µελέτη αυτή δεν στοιχεία που να δείχνουν ότι η έκθεση ελέγχου έχει πληροφοριακή 

αξία στην Κίνα. Παρατηρείται όµως διαφορετική αντίδραση της αγοράς ανάλογα µε το τύπο 

της διαφοροποίησης της έκθεσης. Σηµαντικές αρνητικές µεταβολές των τιµών παρατηρούνται 

για τις διαφοροποιηµένες ελεγκτικές γνώµες µε επεξηγηµατικές σηµειώσεις και για την 

άρνηση ελεγκτικής γνώµης. Οι διαφοροποιηµένες ελεγκτικές γνώµες µε επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις περιλαµβάνουν περισσότερους από ένα τους λόγους για την διαφοροποίηση και 

οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις κανονικά παρέχουν µια προειδοποίηση από τους ελεγκτές 

σχετικά µε τις σοβαρές αβεβαιότητες για την εισηγµένη εταιρεία, όπως η αβεβαιότητα για τη 

συνέχιση της δραστηριότητας της. 

 

  Οι Lai, Lin, Li και Wu (2009)46 µελέτησαν το πληροφοριακό περιεχόµενο των 

εκθέσεων ελέγχου στο Χρηµατιστήριο του Ταιβάν και διαπίστωσαν ότι υπάρχει µια 

σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ των τιµών των µετοχών και την τροποποιηµένη 

ελεγκτική γνώµη χωρίς επιφύλαξη που αφορούν τους εξής λόγους: αρχή της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας, αλλαγή των λογιστικών πολιτικών, αλλαγή στην εφαρµογή των λογιστικών 

αρχών, αβεβαιότητα  γεγονότων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 

µελλοντική οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης και η υιοθέτηση της ελεγκτικής γνώµης 

διαφορετικού ελεγκτή κατά το τρέχον οικονοµικό έτος. Παρατηρήθηκε ότι τη µεγαλύτερη 

επίδραση στη τιµή των µετοχών παρουσιάζει η αβεβαιότητα για τη δυνατότητα µιας εταιρίας 

να συνεχίσει τη δραστηριότητα της. 

 

                                                           
45 Yi Wang, «Market Reaction to Audit Opinion of Companies Listed on the Shanghai Stock Exchange», 
University of New South Wales, 2005 
46 Syou-Ching Lai, Cecilia Lin, Hungchih Li, Frederick H. Wu, «The Information Contents of Modified 
Unqualified Audit Opinions under the Control of Concurrent Information: The Case of Taiwan», Journal of 
Accounting and Corporate Governance, Vol. 6, 2009, σελ. 31-56 
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5.6 Συγκριτικές Έρευνες 

 

Μια σύγκριση των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων ως προς την έννοια της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας και την εφαρµογή τους σε τρεις χώρες (ΗΠΑ, Γαλλία και 

Γερµανία) επιχειρεί ο Martin (2006)47. Αν  και το νοµοθετικό περιβάλλον και τα 

επαγγελµατικά πρότυπα δεν διαφέρουν πολύ στις τρεις χώρες, οι οικονοµικές εκθέσεις των 

122 που συµπεριλήφθησαν στο δείγµα έδειξαν ότι σηµαντικά υψηλότερο αριθµό 

παρατηρήσεων περί αβέβαιης δυνατότητας συνέχισης της δραστηριότητας για τις εταιρίες 

των ΗΠΑ. 

  Παρατηρούνται διαφορές στο είδος των παρατηρήσεων που συµπεριλαµβάνονται στις 

οικονοµικές εκθέσεις των εταιριών των τριών χωρών. Οι χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να µην ερµηνεύουν µε τον ίδιο τρόπο σε 

όλες τις χώρες της µελέτης τις παρατηρήσεις που αφορούν τη συνέχιση της δραστηριότητας. 

Η παρουσία των τέτοιων παρατηρήσεων στις εκθέσεις δεν καθορίζεται µόνο από 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της εκάστοτε εταιρίας αλλά και από άλλους ειδικούς για κάθε 

χώρα παράγοντες. Παρόµοιες παρατηρήσεις µπορεί να είναι σηµαντικές για τους χρήστες, 

αλλά ενδέχεται να έχουν διαφορετική σηµασία. Η αδυναµία κατανόησης της επίδρασης κάθε 

χώρας στη γνωστοποίηση αυτών των παρατηρήσεων µπορεί να οδηγήσει τους επενδυτές να 

εκτιµούν λανθασµένα το επίπεδο της αβεβαιότητας κατά την αξιολόγηση των κινδύνων και 

των προοπτικών µιας εταιρείας. 

 

   Οι  Kausar, Taffler και Tan (2006)48 εξετάζουν συγκριτικά το περιεχόµενο της 

πληροφόρηση που περιλαµβάνει η επιφύλαξη ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητας στην 

ελεγκτική γνώµη στις ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο τόσο κατά τη στιγµή της ανακοίνωσης 

των πληροφοριών όσο και µακροπρόθεσµα. Λαµβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς 

πτωχευτικούς κώδικες στις δύο χώρες που παρουσιάζουν όµως παρόµοιο λογιστικό 

περιβάλλον και κεφαλαιαγορά, αξιολογείται η αξία των σχετικών πληροφοριών για τους 

επενδυτές.  

  Στην έρευνα συµµετείχαν 823 εταιρίες των ΗΠΑ και 127 εταιρίες του Ηνωµένου 

Βασιλείου για την περίοδο 1995-2002. Από αυτήν προέκυψε ότι και στις δύο χώρες οι 

                                                           
47 Roger D Martin, «Going-concern uncertainty disclosures and conditions: a comparison of French, German, 
and U.S. practices», Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol 9, 2000, σελ. 137-158 
48 Asad Kausar, Richard J. Taffler and Christine E.L. Tan, «Impact of Bankruptcy Code on the Value of the 
Going-Concern Opinion to Investors»,  CAAA 2006 Annual Conference Paper 
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µετοχές των εταιριών αντιδρούν αρνητικά κατά το χρόνο της ανακοίνωσης της έκθεσης αλλά 

και µακροπρόθεσµα, καταδεικνύοντας σαφώς ότι η έκθεση περιέχει νέες πληροφορίες που 

συνδέονται άµεσα µε τις κεφαλαιαγορές. 

  Ωστόσο οι επενδυτές στο Ηνωµένο Βασίλειο αντιδρούν πιο αρνητικά, γεγονός που 

µπορεί να συνδεθεί µε τις σηµαντικές διαφορές στο πτωχευτικό κώδικα των χωρών. Οι 

επενδυτές σε ένα περιβάλλον πτώχευσης φιλικό προς τον πιστωτή (Ηνωµένο Βασίλειο) 

αντιδρούν περισσότερο αρνητικά σε τις εκθέσεις ελέγχου που δείχνουν αυξηµένο κίνδυνο 

απώλειας που συνδέεται µε την πτώχευση σε σχέση µε τους επενδυτές σε ένα περιβάλλον 

πτώχευσης φιλικό προς τον οφειλέτη (ΗΠΑ). 

   
  Οι Ogneva και  Subramanyam (2007)49 εξετάζουν την απόδοση των εταιριών κατά 

τους 12 µήνες που ακολουθούν τη γνωστοποίηση εκθέσεων ελέγχου στην οποία διατυπώνεται 

αβεβαιότητα για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους στις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Η 

έρευνα τους βασίστηκε σε 637 εκθέσεις ελέγχου εταιριών των ΗΠΑ και 91 εκθέσεις εταιριών 

της Αυστραλίας. 

  Από τη µελέτη τους δεν διαπίστωσαν σηµαντικές αρνητικές έκτακτες αποδόσεις στην 

Αυστραλία. Αντίθετα στις ΗΠΑ, οι αρνητικές έκτακτες αποδόσεις µετά τη δηµοσίευση της 

έκθεσης ελέγχου επηρεάζονται από την επιλογή των αναµενόµενων αποδόσεων. ∆εν 

διαπιστώθηκε καµία απόδειξη  αρνητικών µη οµαλών αποδόσεων όταν χρησιµοποιούνται 

µοντέλα παραγόντων. Σε αντίθεση µε άλλες έρευνες δεν διαπιστώθηκε καµία ανωµαλία στη 

τιµολόγηση των µετοχών που συνδέεται µε την ανακοίνωση της έκθεσης ελέγχου τόσο στην 

Αυστραλία όσο και στις ΗΠΑ 

                                                           
49 Maria Ogneva, K.R. Subramanyam, «Does the stock market underreact to going concern opinions? Evidence 
from the U.S. and Australia», Journal of Accounting and Economics, Vol 23, 2007, σελ. 439–452 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

6.1 Περιγραφή Μεθοδολογίας Έρευνας 

 

Στην πράξη µια από τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση ενός γεγονότος 

πάνω στη συνολική αξία της επιχείρησης είναι η µέθοδος της ανάλυσης επιχειρηµατικών 

συµβάντων (event study methodology), η οποία αξιολογεί τα αποτελέσµατα ενός εταιρικού 

γεγονότος, όπως µια συγχώνευση ή εξαγορά, η έκδοση νέων µετοχών,  η ανακοίνωση των 

κερδών και της έκθεσης ελέγχου εξετάζοντας την αντίδραση της µετοχής της εταιρίας γύρω 

από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του γεγονότος. 

  Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η ανακοίνωση ενός επιχειρηµατικού γεγονότος γίνεται 

αµέσως αισθητή στη τιµή των µετοχών, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται πριν και µετά την 

ηµεροµηνία ανακοίνωσης υψηλότερες ή χαµηλότερες από τα κανονικά επίπεδα τιµές 

µετοχών. 

  Με βάση την παραδοχή της αποτελεσµατικότητας της αγοράς, οι επιπτώσεις ενός 

γεγονότος αντανακλώνται άµεσα στη τιµή των µετοχών κάθε εταιρίας. Ως εκ τούτου, η 

αντίδραση της αγοράς σε κάθε περίπτωση µπορεί να µετρηθεί µε τις αποδόσεις των µετοχών 

κατά τη διάρκεια του εξεταζόµενου διαστήµατος.  

  Πρόκειται για µια µέθοδο που ξεκίνησε να χρησιµοποιείται το 1933 από τον James 

Dolley, ο οποίος µελέτησε την επίδραση της διάσπασης των µετοχών στις χρηµατιστηριακές 

τιµές αυτών και µε την πάροδο των χρόνων άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως σε διάφορες 

µελέτες που είχαν ως στόχο την εκτίµηση της αγοράς στην ανακοίνωση ενός συγκεκριµένου 

γεγονότος.  

  Οι λόγοι της χρησιµοποίησης αυτής της µεθοδολογίας είναι: α) η εξέταση της 

µηδενικής υπόθεσης σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της αγοράς, η οποία διαθέτει σαφή 

στοιχεία και πληροφορίες για το εξεταζόµενο γεγονός και β) η εξέταση της επίδρασης της 

ανακοίνωσης του γεγονότος στο πλούτο των µετόχων. 

  Η παρούσα µελέτη εξετάζει τη βραχυπρόθεσµη αντίδραση της αγοράς στην 

ανακοίνωση του πιστοποιητικού ελέγχου µιας εταιρίας στην οποία περιλαµβάνεται 
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παρατήρηση για αβέβαιη δυνατότητα συνέχιση της δραστηριότητας και στηρίζεται στο 

µοντέλο της αγοράς  (market model). 

  Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί βασίζεται στις εργασίες των Mehdi Moradi, 

Mahdi Salehi, Mehrollah Rigi and Mohsen Moeinizade :«The effect of qualified audit report 

on share prices and returns: Evidence of Iran» και του Mark Schaub :«Investor overreaction 

to going concern audit opinion announcements».  

  Ο κύριος σκοπός της µελέτης είναι να εξετάσει την αντίδραση της αγοράς στην 

Ελλάδα στις δηµόσιες ανακοινώσεις εκθέσεων ελέγχουν µε παρατήρηση περί συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας. Συνεπώς, αντικείµενο της ανάλυσης αποτελούν οι εταιρίες που είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και έλαβαν είτε διαφοροποιηµένη είτε µη διαφοροποιηµένη 

έκθεση ελέγχου κατά την περίοδο που εξετάζεται. Εκ των προτέρων, προσδοκούµε αρνητική 

αντίδραση της αγοράς στη δηµοσίευση των εκθέσεων ελέγχου. 

  Η έρευνα βασίζεται στις έκτακτες ή µη οµαλές αποδόσεις  των εταιριών που 

περιλαµβάνονται στο δείγµα, δηλαδή στη διαφορά µεταξύ των πραγµατικών και των 

αναµενόµενων αποδόσεων των εταιριών αυτών  και η οποία µπορεί να οφείλεται στην 

ανακοίνωση του πιστοποιητικού ελέγχου.  

  Στο πλαίσιο αυτό, οι έκτακτες αποδόσεις αναφέρονται στις αποδόσεις που 

απροσδόκητα προκύπτουν από το γεγονός της δηµοσίευσης της έκθεσης ελέγχου και ο 

αντίκτυπος του γεγονότος αυτού µετριέται µε τον υπολογισµό της έκτακτης απόδοσης, καθώς 

οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην έκθεση ελέγχου γίνονται γνωστές στην αγορά. 

  Για να αξιολογηθεί η επίδραση της παρατήρησης που αναφέρεται σε αβέβαιη 

δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας µιας εταιρίας, εξετάζεται κατά πόσον υπάρχουν 

τυχόν έκτακτες αποδόσεις γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης στο κοινό της σχετικής 

έκθεσης ελέγχου. 

  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως οι έκτακτες αποδόσεις είναι στατιστικά 

σηµαντικές, µπορούµε να καταλήξουµε σε συµπέρασµα ως προς την αντίδραση της αγοράς 

στις παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό ελέγχου. 

  Η ανάλυση ενός επιχειρηµατικού γεγονότος, σύµφωνα τα παραπάνω, προϋποθέτει τον 

καθορισµό τριών χρονολογικών περιόδων, µε βάση τις οποίες θα γίνει η µελέτη. Για τους 

σκοπούς της συγκεκριµένης εργασίας, διακρίνουµε τις εξής περιόδους: 
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Περίοδος 
Εκτίµησης   

Περίοδος 
Γεγονότος   

          

          

          

          

          

          

       Γεγονός   

 
∆ιάγραµµα  6.1: Χρονική γραµµή µελέτης του γεγονότος δηµοσίευσης της έκθεσης ελέγχου 

 

 

� περίοδος εκτίµησης: η περίοδος αυτή που καλύπτει το διάστηµα  -107 ως – 8 ηµέρες 

πριν το γεγονός, χρησιµοποιείται για την εκτίµηση των παραµέτρων a και b του 

µοντέλου της γραµµικής παλινδρόµησης των αποδόσεων της εκάστοτε εταιρίας µε τις 

αποδόσεις του Γενικού ∆είκτη 

 

� περίοδος του γεγονότος: η περίοδος αυτή καλύπτει το διάστηµα – 7 ηµέρες πριν ως  + 

7 ηµέρες µετά το γεγονός και χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των µέσων και 

σωρευτικών έκτακτων αποδόσεων των µετοχών µε βάση τους συντελεστές 

παλινδρόµησης που υπολογίστηκαν για την περίοδο εκτίµησης. Η περίοδος αυτή 

χωρίζεται στην περίοδο πριν το γεγονός και στην περίοδο µετά το γεγονός 

  

� γεγονός: η ηµέρα t = 0 που είναι η ηµέρα ανακοίνωσης του γεγονότος  

 

   Η µεθοδολογία της ανάλυσης του γεγονότος βασίζεται σε συγκεκριµένες υποθέσεις 

που αφορούν την αποτελεσµατικότητα της αγοράς. Το εξεταζόµενο γεγονός θεωρείται 

απρόβλεπτο και θα προσφέρει νέες πληροφορίες στην αγορά και σε όλους τους 

ενδιαφερόµενους. Η  ανάλυση αυτή περιλαµβάνει συνοπτικά τα παρακάτω βήµατα:   
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1. προσδιορισµός του γεγονότος:  

 

  Ως ηµεροµηνία του γεγονότος (t = 0) θεωρείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

έκθεσης ελέγχου µε παρατήρηση για αβέβαιη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας 

µιας εταιρίας, όπως αυτή εµφανίζεται στην ετήσια έκθεση κάθε εταιρίας. Με βάση το 

εξεταζόµενο γεγονός και την ηµεροµηνία αυτού γίνεται η επιλογή του δείγµατος της µελέτης 

και υπολογισµός των πραγµατικών, αναµενόµενων και έκτακτων αποδόσεων των µετοχών 

των εταιριών που συµµετέχουν στο δείγµα 

 

2.  υπολογισµός αποδόσεων µετοχών δείγµατος και του γενικού δείκτη  

 

  Το δεύτερο βήµα είναι η εύρεση και ο υπολογισµός των αποδόσεων των εταιριών που 

περιλαµβάνονται στο ερευνητικό δείγµα. Οι πραγµατικές αποδόσεις υπολογίζονται µε βάση 

την ηµερήσια τιµή κλεισίµατος της κάθε µετοχής σύµφωνα µε το τύπο: 

 

R i, t =
1,

1,,

−

−
−

ti

titi

P

PP  

όπου: 

R i, t: η πραγµατική απόδοση της µετοχής i την ηµέρα t 

P i, t:  η τιµή κλεισίµατος της µετοχής i την ηµέρα t 

P i, t-1: η τιµή κλεισίµατος της µετοχής i την ηµέρα t-1 

 

  Παράλληλα για την εξεταζόµενη περίοδο πρέπει να υπολογιστούν και οι πραγµατικές 

αποδόσεις του Γενικού ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου µε βάση τον ίδιο τύπο: 

 

R m, t =
1,

1,,

−

−
−

tm

tmtm

P

PP
 

όπου: 

R m, t : η πραγµατική απόδοση του Γενικού ∆είκτη την ηµέρα t 

P m, t :  η τιµή κλεισίµατος του Γενικού ∆είκτη την ηµέρα t 

P m, t-1: η τιµή κλεισίµατος του Γενικού ∆είκτη την ηµέρα t-1 
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3. υπολογισµός των αναµενόµενων αποδόσεων των µετοχών των εταιριών  

 

  Με βάση τις 100 παρατηρήσεις που έχουν υπολογιστεί για κάθε µετοχή κατά την 

περίοδο εκτίµησης, υπολογίζονται µε τη βοήθεια της µεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων, οι 

συντελεστές a και b των µετοχών έναντι του γενικού δείκτη µέσω της γραµµικής 

παλινδρόµησης.  

  Σύµφωνα µε το υπόδειγµα της αγοράς, η αναµενόµενη απόδοση για κάθε µετοχή 

συνδέεται γραµµικά µε την αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς. 

Συγκεκριµένα η απόδοση µιας µετοχής προκύπτει από τη σχέση:  

 

Ri, t =ai + bi  Rm, t + e i, t  

 

όπου: 

α: ο σταθερός όρος  

β: ο συστηµατικός κίνδυνος της µετοχής i 

ε: το σφάλµα που ουσιαστικά ισοδυναµεί µε τη διαφορά µεταξύ πραγµατικής και 

αναµενόµενης απόδοσης 

  Με βάση τους συντελεστές a και b που προκύπτουν, υπολογίζεται η αναµενόµενη 

απόδοση µιας µετοχής από το τύπο:  

 

Ε(R i,t) =  ai + bi  R m,t 

 

  Η αναµενόµενη απόδοση (ER i,t ) κάθε µετοχής υπολογίζεται για την περίοδο των 15 

ηµερών (-7 ως +7 ηµέρα) που αποτελεί την περίοδο του γεγονότος.  Οι πραγµατικές 

αποδόσεις µιας µετοχής δεν είναι απαραίτητα ίσες µε τις αναµενόµενες αποδόσεις της, όπως 

αυτές προκύπτουν από το µοντέλο της αγοράς 

 

4. υπολογισµός έκτακτης απόδοσης των µετοχών των εταιριών  

 

Έχοντας βρει τις πραγµατικές και τις αναµενόµενες αποδόσεις των µετοχών του 

δείγµατος για την περίοδο γεγονότος, υπολογίζονται οι έκτακτες ή µη οµαλές αποδόσεις         



 
 

68 

( abnormal returns) αυτών για το διάστηµα αυτό. Σύµφωνα µε το µοντέλο της αγοράς, οι 

έκτακτες αποδόσεις (AR)  προκύπτουν από τις παρακάτω σχέσεις:  

 

ARit = Ri, t – Ε(R i, t) 

 

ARi, t = Ri, t – ( ai + bi  Rm, t) 

 

  Η διαφορά µεταξύ πραγµατικής και αναµενόµενης απόδοσης αποτελεί έκτακτη 

απόδοση και παρέχει σηµαντικές πληροφορίες ως προς την αντίδραση της τιµής µιας µετοχής 

στην ανακοίνωση ενός επιχειρηµατικού γεγονότος. 

 

5. υπολογισµός µέσης έκτακτης απόδοσης µετοχών ανά ηµέρα  

 

Η µέση έκτακτη απόδοση ανά ηµέρα προκύπτει προσθέτοντας τις µη οµαλές 

αποδόσεις (average abnormal returns) κάθε εταιρίας για µια συγκεκριµένη ηµέρα και το 

άθροισµα αυτό διαιρείται µε το πλήθος των εταιριών του δείγµατος. 

 

 
 

όπου:  

AAR  t : η µέση έκτακτη απόδοση κατά την ηµέρα t  

AR i,t : η έκτακτη απόδοση της µετοχής i κατά την ηµέρα t 

Ν: ο αριθµός των εταιριών που περιλαµβάνονται στο δείγµα για κάθε µέρα της  

     περιόδου του γεγονότος 

 

  Αντίστοιχα µπορούν να υπολογιστούν και οι µέσες έκτακτες αποδόσεις ανά εταιρία 

για την περίοδο του γεγονότος, µε βάση το τύπο:  
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όπου: 

AAR  i: η µέση έκτακτη απόδοση της µετοχής i κατά την περίοδο του γεγονότος 

AR i,t : η έκτακτη απόδοση της µετοχής i κατά την ηµέρα t 

Ν : ο αριθµός των ηµερών κατά την περίοδο του γεγονότος 

 

6. υπολογισµός σωρευτικής µέσης έκτακτης απόδοσης    

   

   Η συνολική επίδραση της δηµοσίευσης του πιστοποιητικού ελέγχου εντός της 

εξεταζόµενης περιόδου των 15 ηµερών εξετάζεται από την εκτίµηση των σωρευτικών µέσων 

έκτακτων αποδόσεων.     

  Για να υπολογίσουµε τις σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις (cumulative average 

abnormal returns) πρέπει να αθροιστούν οι µέσες έκτακτες αποδόσεις κατά την εξεταζόµενη 

περίοδο µε βάση το τύπο:  

 

CAAR = …..e 

 

  Ο υπολογισµός της σωρευτικής µέσης έκτακτης απόδοσης έχει ως στόχο την 

εξάλειψη της επίδρασης άλλων παραγόντων, εκτός της δηµοσίευσης της έκθεσης ελέγχου, 

στη τιµή της κάθε µετοχής. 

     Η απόδοση αυτή µπορεί να υπολογιστεί σωρευτικά για την περίοδο των 15 ηµερών 

που καλύπτον την περίοδο του γεγονότος, αλλά και για κάποια συγκεκριµένα επιλεγόµενα 

µικρότερα διαστήµατα εντός αυτής. 

 

 

6.2 Προσδιορισµός ∆είγµατος 

 

Για τον καθορισµό του δείγµατος που θα χρησιµοποιηθεί στην ανάλυση αυτή µελετήθηκαν οι 

εκθέσεις έλεγχου όλων των εισηγµένων του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά την 

περίοδο 2005-2011, περίοδο κατά την οποία εφαρµόζονται τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, έτσι ώστε να εντοπιστούν εκείνες που έλαβαν σχετική 

παρατήρηση που αφορά την έννοια της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Απαραίτητα 
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προϋπόθεση για να συµπεριληφθεί µια εταιρία στο δείγµα ήταν η ύπαρξη διαθέσιµων 

στοιχείων για τις τιµές κλεισίµατος αυτών κατά το εξεταζόµενο διάστηµα.  

  Από την µελέτη αυτή  προέκυψαν 63 εταιρίες, οι οποίες κατά την εξεταζόµενη 

περίοδο έλαβαν είτε µη διαφοροποιηµένη είτε διαφοροποιηµένη  έκθεση ελέγχου µε 

παρατήρηση περί αβέβαιης δυνατότητας συνέχισης της δραστηριότητας. Οι εταιρίες αυτές 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 6.2 όπου φαίνονται και σηµαντικές πληροφορίες που 

αφορούν τη χορήγηση της σχετικής έκθεσης αλλά και τη διαπραγµάτευση τους στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

  Παράλληλα εµφανίζονται µε τη µορφή υποσηµειώσεων οι εταιρίες που εξαιρέθηκαν 

από το τελικό δείγµα καθώς κατά την περίοδο εξέτασης των αποδόσεων τους είτε βρίσκονταν 

σε αναστολή είτε είχαν διαγραφεί µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν διαθέσιµες τιµές των 

µετοχών τους.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

71 

 
Πίνακας 6.1: Εταιρίες µε παρατήρηση για αβέβαιη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας τους κατά την περίοδο 2005-2011 
 

Εταιρία Κλάδος Κατηγορία Έτος Είδος γνώµης Ελεγκτική εταιρία Ηµεροµηνία 
       

Elephant Μεγάλα 
Καταστήµατα Ηλεκτρικών 
& Οικιακών Συσκευών

50 

Εµπόριο ∆ιαγραφή 2005 Γνώµη µε 
επιφύλαξη 

ΣΟΛ 3/5/2006 

SingularLogic (LogicDis) Τεχνολογία ∆ιαγραφή 2005 Σύµφωνη γνώµη PWC 28/3/2006 

Ιντερσάτ 51 Τεχνολογία ∆ιαγραφή 2005 Γνώµη µε 
επιφύλαξη 

ΣΟΛ 30/3/2006 

Ινφορµάτικς Η/Υ52 Τεχνολογία ∆ιαγραφή 2005 Αδυναµία έκφρασης 
γνώµης 

BKR 30/3/2006 

Πουλιάδης & Συνεργάτες
53 Τεχνολογία ∆ιαγραφή 2005 Σύµφωνη γνώµη Baker Tilly Hellas  31/3/2006 

Γενερ Κατασκευές & Υλικά 
Κατασκευών 

∆ιαγραφή 2006 Γνώµη µε 
επιφύλαξη 

FRS Global Ελεγκτές 28/2/2007 

Ελλατέξ Συνθετικές Ίνες
54 Προσωπικά & Οικιακά 

Αγαθά  
∆ιαγραφή 2006 Αρνητική γνώµη Baker Tilly Hellas 29/3/2007 

Ενωµένη 
Κλωστοϋφαντουργία 

Προσωπικά & Οικιακά 
Αγαθά 

Αναστολή 2006 Σύµφωνη γνώµη ΣΟΛ 29/3/2007 

Ετµα Τεχνητής Μετάξης
55 Προσωπικά & Οικιακά 

Αγαθά  
∆ιαγραφή 2006 Αρνητική γνώµη Baker Tilly Hellas 29/3/2007 

Κλωνατέξ Όµιλος 
Επιχειρήσεων 
 

Προσωπικά & Οικιακά 
Αγαθά  

Αναστολή 2006 Σύµφωνη γνώµη ΣΟΛ 29/3/2007 

                                                           
50 Elephant Μεγάλα Καταστήµατα Ηλεκτρικών & Οικιακών Συσκευών: βρισκόταν σε αναστολή διαπραγµάτευσης από τις 11/7/2005 
51 Ιντερσάτ: βρισκόταν σε αναστολή διαπραγµάτευσης από τις 28/1/2004 
52 Informatics Η/Υ: βρισκόταν σε αναστολή διαπραγµάτευσης από την 1/12/2005 
53 Πουλιάδης & Συνεργάτες: βρισκόταν σε αναστολή διαπραγµάτευσης από τις 29/12/2005 
54 Ελλατέξ: βρισκόταν σε αναστολή διαπραγµάτευσης από την 1/9/2006 
55 Έτµα: βρισκόταν σε αναστολή διαπραγµάτευσης από την 1/9/2006 
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Γ. Λεβεντάκης Textiles 
Βαµβάκι Νήµα Ύφασµα 
Συµµετοχές

56 

Προσωπικά & Οικιακά 
Αγαθά  

∆ιαγραφή 2006 Αρνητική γνώµη DRM Στυλιανού ΑΕ 29/3/2007 

Ιπποτούρ Τρόφιµα & Ποτά  Επιτήρηση  2007 Αρνητική γνώµη Moore Stephens 26/3/2008 

Προοδευτική Κατασκευές & Υλικά 
Κατασκευών  

Κύρια αγορά 2007 Σύµφωνη γνώµη ΣΟΛ 28/3/2008 

Altec  Τεχνολογία Επιτήρηση  2008 Σύµφωνη γνώµη BDO 26/3/2009 

Microland Computers Εµπόριο Αναστολή 2008 Γνώµη µε 
επιφύλαξη 

BDO 26/3/2009 

Ατέρµων ∆υναµική 
Επικοινωνία 

Μέσα Ενηµέρωσης  Αναστολή 2008 Γνώµη µε 
επιφύλαξη 

FRS Global Ελεγκτές 30/3/2009 

Ελληνικές 
Ιχθυοκαλλιέργειες 

Τρόφιµα & Ποτά  Επιτήρηση  2008 Σύµφωνη γνώµη Ώριων  30/3/2009 

Ζήνων-Avenir Leisure & 
Entertainment Πληροφορική 

Ταξίδια & Αναψυχή  Κύρια αγορά 2008 Σύµφωνη γνώµη Nexia Eurostatus 30/3/2009 

Κούµπας Συµµετοχών Χρηµατοοικονοµικές 
Υπηρεσίες 

Αναστολή 2008 Σύµφωνη γνώµη BDO 30/3/2009 

Μ.Ι Μαΐλης  Βιοµηχανικά Προϊόντα & 
Υπηρεσίες  

Επιτήρηση  2008 Σύµφωνη γνώµη PWC 31/3/2009 

Σάνυο Ελλάς Συµµετοχική Προσωπικά & Οικιακά 
Αγαθά  

Αναστολή 2008 Σύµφωνη γνώµη BDO 30/3/2009 

Χαλυβδοφυλλών
57 Πρώτες Ύλες Αναστολή 2008 Αρνητική γνώµη PKF Ευρωελεγκτική 24/3/2009 

Lavipharm Υγεία  Κύρια αγορά 2009 Σύµφωνη γνώµη ΣΟΛ 30/3/2010 

Ελφίκο Προσωπικά & Οικιακά 
Αγαθά  

Προς 
∆ιαγραφή 

2009 Σύµφωνη γνώµη ΣΟΛ 29/3/2010 

Κεραµεία-Αλλατίνη 
∆ιαχείρισης Ακινήτων και 
Συµµετοχών 
 

Ακίνητη Περιουσία  Επιτήρηση  2009 Σύµφωνη γνώµη ΣΟΛ 29/3/2010 

                                                           
56 Γ. Λεβεντάκης Textiles Βαµβάκι Νήµα Ύφασµα Συµµετοχές: βρισκόταν σε αναστολή διαπραγµάτευσης από τις 9/1/2006 
57 Χαλυβδοφυλλών: βρίσκεται σε αναστολή διαπραγµάτευσης από την 1/12/2008 
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Πετζετάκις Χηµικά  Αναστολή 2009 Γνώµη µε 
επιφύλαξη 

Moore Stephens 30/3/2010 

Σάος Α.Ν.Ε Σαµοθράκης
58 Βιοµηχανικά Προϊόντα & 

Υπηρεσίες  
Αναστολή 2009 Γνώµη µε 

επιφύλαξη 
RSM Στυλιανού 23/9/2010 

Forthnet  Τεχνολογία  Επιτήρηση  2010 Σύµφωνη γνώµη Ernst & Young / 
ΣΟΛ 

15/3/2011 

Nutriart Τρόφιµα & Ποτά  Επιτήρηση  2010 Σύµφωνη γνώµη BDO 30/3/2011 

Αλυσίδα 59 Προσωπικά & Οικιακά 
Αγαθά  

∆ιαγραφή 2010 Γνώµη µε 
επιφύλαξη 

BDO 30/3/2011 

Έδραση-Χ. Ψαλλίδας Κατασκευές & Υλικά 
Κατασκευών 

Επιτήρηση  2010 Σύµφωνη γνώµη BDO 29/3/2011 

Εικόνα -Ήχος Εµπόριο  Αναστολή 2010 Σύµφωνη γνώµη ΣΟΛ 28/3/2011 

Ελληνική Υφαντουργία Προσωπικά & Οικιακά 
Αγαθά  

Επιτήρηση  2010 Σύµφωνη γνώµη Ernst & Young 30/3/2011 

Εµπορικός  ∆εσµός 60 Προσωπικά & Οικιακά 
Αγαθά  

Αναστολή 2010 Γνώµη µε 
επιφύλαξη 

ΣΟΛ 29/3/2011 

Ευρωσυµµετοχές 
Κεφαλαίου & Συµµετοχών 

Τρόφιµα & Ποτά  Προς 
∆ιαγραφή 

2010 Σύµφωνη γνώµη Baker Tilly Hellas 30/3/2011 

Καρδασιλάρης & Υιοί
61 Τρόφιµα & Ποτά Αναστολή 2010 Αδυναµία έκφρασης 

γνώµης 
BDO 8/8/2011 

Μάρακ Ηλεκτρονική
62 Τεχνολογία  Επιτήρηση  2010 Σύµφωνη γνώµη Baker Tilly Hellas 30/3/2011 

Μπάµπης Βωβός-∆ιεθνής 
Τεχνική 

Ακίνητη Περιουσία  Αναστολή 2010 Σύµφωνη γνώµη PWC 31/3/2011 

Νεώριον Συµµετοχών Βιοµηχανικά Προϊόντα & 
Υπηρεσίες  

Επιτήρηση  2010 Σύµφωνη γνώµη ΣΟΛ 30/3/2011 

Πραξιτέλειο 
Θεραπευτήριο

63 
Υγεία - Ιατρικές Υπηρεσίες Αναστολή 2010 Αδυναµία έκφρασης 

γνώµης 
Άξων Ορκωτοί 
Ελεγκτές 

3/3/2011 

                                                           
58 Σάος Α.Ν.Ε Σαµοθράκης: βρίσκεται σε αναστολή διαπραγµάτευσης από την 1/4/2009 
59 Αλυσίδα: βρισκόταν σε αναστολή διαπραγµάτευσης από τις 18/4/2006 
60 Εµπορικός ∆εσµός: βρίσκεται σε αναστολή διαπραγµάτευσης από την 1/6/2010 
61 Καρδασιλάρης & Υιοί : βρίσκεται σε αναστολή διαπραγµάτευσης από την 1/12/2010 
62 Μάρακ Ηλεκτρονική: βρισκόταν σε αναστολή διαπραγµάτευσης από την 1/12/2010 
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Ριντένκο  Προσωπικά & Οικιακά 
Αγαθά  

Αναστολή 2010 Σύµφωνη γνώµη Grant Thornton 30/3/2011 

Τεξαπρετ Προσωπικά & Οικιακά 
Αγαθά  

Αναστολή 2010 Γνώµη µε 
επιφύλαξη 

Baker Tilly Hellas 27/9/2010 

Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Μέσα Ενηµέρωσης  Αναστολή 2010 Σύµφωνη γνώµη ΣΟΛ 29/3/2011 

Alapis Υγεία Αναστολή 2011 Αρνητική γνώµη BDO 30/3/2012 

Attica Συµµετοχών Ταξίδια & Αναψυχή  Χαµηλή 
διασπορά 

2011 Σύµφωνη γνώµη Grant Thornton 29/3/2012 

Dionic Βιοµηχανικά Προϊόντα & 
Υπηρεσίες  

Κύρια αγορά 2011 Σύµφωνη γνώµη BDO 30/3/2012 

Euromedica ΑΕ Παροχής 
Ιατρικής Υπηρεσιών 

Υγεία  Επιτήρηση  2011 Σύµφωνη γνώµη BDO 28/3/2012 

Interfish Τρόφιµα & Ποτά  Χαµηλή 
διασπορά 

2011 Γνώµη µε 
επιφύλαξη 

ΣΟΛ /Grant Thornton 6/4/2012 

Marfin Investment Group Χρηµατοοικονοµικές 
Υπηρεσίες  

Κύρια αγορά 2011 Σύµφωνη γνώµη Grant Thornton 30/3/2012 

Pasal Ακίνητη Περιουσία  Κύρια αγορά 2011 Σύµφωνη γνώµη ΣΟΛ/ΕΝΕΛ 
Ελεγκτική 

30/3/2012 

Sato Προσωπικά & Οικιακά 
Αγαθά   

Επιτήρηση  2011 Σύµφωνη γνώµη PWC 30/3/2012 

Ακρίτας  Κατασκευές & Υλικά 
Κατασκευών  

Κύρια αγορά 2011 Σύµφωνη γνώµη Grant Thornton 29/3/2012 

Άλφα Γκρισιν  Τεχνολογία  Επιτήρηση  2011 Σύµφωνη γνώµη ∆ιεθνής Ελεγκτική 29/3/2012 

Axon Συµµετοχών Υγεία  Επιτήρηση  2011 Σύµφωνη γνώµη BDO 29/3/2012 

Βαράγκης Προσωπικά & Οικιακά 
Αγαθά 

Επιτήρηση  2011 Σύµφωνη γνώµη PWC 30/3/2012 

Γιουροµπρόκερς Μεσίτες 
Ασφαλειών 

Ασφάλειες  Επιτήρηση  2011 Σύµφωνη γνώµη Grant Thornton 29/3/2012 

∆ίας Ιχθυοκαλλιέργειες 
 
 

Τρόφιµα & Ποτά  Χαµηλή 
διασπορά 

2011 Σύµφωνη γνώµη ΣΟΛ/ PWC 30/3/2012 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
63 Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο: βρίσκεται σε αναστολή διαπραγµάτευσης από την 1/4/2010 
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∆ιαγνωστικό & 
Θεραπευτικό Κέντρο 
Αθηνών Υγεία 

Υγεία  Κύρια αγορά 2011 Σύµφωνη γνώµη Grant Thornton 28/3/2012 

Ευρωσύµβουλοι Βιοµηχανικά Προϊόντα & 
Υπηρεσίες  

Επιτήρηση  2011 Σύµφωνη γνώµη ΣΟΛ 30/3/2012 

Ιµπέριο –Αργω Γκρουπ  Βιοµηχανικά Προϊόντα & 
Υπηρεσίες  

Αναστολή 2011 Γνώµη µε 
επιφύλαξη 

PKF Ευρωελεγκτική 30/3/2012 

Ιχθυοτροφεία Σελόντα
64 Τρόφιµα & Ποτά  Κύρια αγορά 2011 Γνώµη µε 

επιφύλαξη 
ΣΟΛ 6/4/2012 

Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου Ταξίδια & Αναψυχή Επιτήρηση  2011 Σύµφωνη γνώµη BDO 29/3/2012 

Σέλµαν Ελληνοελβετική 
Βιοµηχανία Επεξεργασίας 
Ξύλου 

Κατασκευές & Υλικά 
Κατασκευών 

Επιτήρηση  2011 Σύµφωνη γνώµη HBP Ορκωτοί 
Ελεγκτές 

30/3/2012 

                                                           
64 Ιχθυοτροφεία Σελόντα: βρισκόταν σε αναστολή διαπραγµάτευσης από τις 2/4/2012 
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   Στο δείγµα συµπεριλήφθηκαν, αντίθετα, οι µετοχές των εταιριών Alapis και Ιµπέριο 

–Αργώ Γκρουπ, οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή από τις 2/4/2012 και ενώ η σχετική 

έκθεση ελέγχου δηµοσιεύτηκε στις 30/3/2012. Για τις µετοχές αυτές θα υπολογιστούν οι 

έκτακτες αποδόσεις µέχρι και τις 30/3/2012, όταν και διαπραγµατεύτηκαν για τελευταία φορά 

και συνεπώς δεν θα υπολογιστούν οι έκτακτες αποδόσεις για την περίοδο µετά τη χορήγηση 

του πιστοποιητικού ελέγχου. 

  Πρέπει να διευκρινιστεί πως για εταιρίες που έλαβαν αντίστοιχη έκθεση ελέγχου σε 

περισσότερα από ένα οικονοµικά έτη, στο δείγµα συµπεριλήφθηκε µόνο η πρώτη χρονικά 

έκθεση ελέγχου, έτσι ώστε η ανάλυση να είναι όσο το δυνατόν πιο αµερόληπτη και να µην 

επηρεάζεται από παρατηρήσεις σε εκθέσεις προηγούµενων ετών. 

   Το επιχείρηµα για την εξαίρεση των εταιρειών µε επαναλαµβανόµενες τροποποιήσεις 

στο πιστοποιητικό ελέγχου τους αποτελεί το γεγονός ότι οι προσδοκίες των επενδυτών  έχουν 

ήδη καθοριστεί κατά τα προηγούµενα έτη.  Ως εκ τούτου, η αντίδραση της αγοράς κατά το 

τρέχον έτος µπορεί να είναι µειωµένη. 

 

 

6.3 Χαρακτηριστικά ∆είγµατος  

 

Με βάση τα παραπάνω, το τελικό δείγµα της µελέτης αποτελείται από 48 µετοχές, οι οποίες 

κατανέµονται  ανά οικονοµικό έτος σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας 6.2: Κατανοµή εταιριών δείγµατος ανά οικονοµικό έτος 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Αριθµός εταιριών δείγµατος 1 3 2 8 4 11 19 

 

   Στο δείγµα περιλαµβάνονται οι µετοχές των εταιριών, οι οποίες κατά την περίοδο 

2006-2011 έλαβαν στην έκθεση ελέγχου παρατήρηση για αβέβαιη δυνατότητα συνέχισης της 

δραστηριότητας τους. Ο πληθυσµός από τον οποίο αντλήθηκε το παραπάνω δείγµα 

περιλαµβάνει το σύνολο των εισηγµένων εταιριών που δηµοσίευσαν τα ετήσια αποτελέσµατα 

τους όπως προβλέπονται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατά την εξεταζόµενη περίοδο 

και παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
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  Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και µετά το 2007 µια σηµαντική αύξηση του 

αριθµού των εταιριών που συµπεριλαµβάνονται στο δείγµα. Το γεγονός αυτό µπορεί να 

θεωρηθεί λογικό, καθώς δεκάδες εταιρίες αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα λόγω της 

οικονοµικής κρίσης και ορισµένες από αυτές αντιµετωπίζουν προβλήµατα ως προς τη 

βιωσιµότητα τους. 

  Ο εξεταζόµενος πληθυσµός περιλαµβάνει µετοχές διαφορετικών κλάδων, γεγονός που 

αντανακλάται και στο τελικό δείγµα της ανάλυσης. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας, στον 

οποίο φαίνεται η κατανοµή των εταιριών που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη ανά 

κλάδο στον οποίο ανήκουν, σύµφωνα µε τη ταξινόµηση των εισηγµένων εταιριών που γίνεται 

από το ΧΑΑ.   Το τελικό δείγµα της µελέτης αποτελείται από εταιρίες 13 διαφορετικών 

κλάδων της οικονοµίας. Πρέπει να σηµειωθεί πως στην µελέτη αυτή δεν συµµετέχει καµία 

εταιρία του τραπεζικού κλάδου. 

 

Πίνακας 6.3: Κατανοµή εταιριών δείγµατος ανά κλάδο 

 

Κλάδος Αριθµός 

εταιριών 

Ποσοστό 

Ακίνητη Περιουσία  3 6,25% 

Ασφάλειες  1 2,08% 

Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες  5 10,42% 

Εµπόριο 2 4,17% 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών  5 10,42% 

Μέσα Ενηµέρωσης  2 4,17% 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 9 18,75% 

Ταξίδια & Αναψυχή 3 6,25% 

Τεχνολογία 4 8,33% 

Τρόφιµα & Ποτά 6 12,50% 

Υγεία 5 10,42% 

Χηµικά  1 2,08% 

Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες 2 4,17% 

Σύνολο 48 100,00% 

 

  Από τους 13 κλάδους που απεικονίζονται παραπάνω, οι 5 από αυτούς:  Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά, Τεχνολογία, Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες, Κατασκευές & Υλικά 
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Κατασκευών και Υγεία, αποτελούν αθροιστικά κοντά στο 65% του δείγµατος, καθώς από 

αυτούς προέρχονται οι 31 από τις 48 εταιρίες που συµµετέχουν στην έρευνα αυτή.  

  Ως προς  τη ταξινόµηση των εταιριών µε βάση το είδος της έκθεσης ελέγχου που τις 

χορηγήθηκε φαίνεται ότι µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος αποτελείται από εκθέσεις ελέγχου 

µε σύµφωνη γνώµη  ( ∆ιάγραµµα 6.2) 

 

 
                           ∆ιάγραµµα 6.2: Είδος εκθέσεων ελέγχου που περιλαµβάνονται στο δείγµα 

 

  

  Από τις 48 εταιρίες του δείγµατος, οι 39 έλαβαν έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη 

στην οποία περιλαµβάνεται παράγραφος έµφασης θέµατος περί αβέβαιης δυνατότητας 

συνέχισης της δραστηριότητας, ενώ 9 από αυτές έλαβαν διαφοροποιηµένη έκθεση ελέγχου. 

Συγκεκριµένα οι 7 από αυτές έλαβαν σύµφωνη γνώµη µε επιφύλαξη και οι 2 αρνητική γνώµη 

µε σχετική παρατήρηση για αβέβαιη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας.  

  Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι ορκωτοί ελεγκτές διαπιστώνουν συνθήκες, 

που υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική 

αµφιβολία για την ικανότητα µιας εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, αλλά δεν 

διατυπώνουν επιφύλαξη ως προς το γεγονός αυτό. Αυτό συµβαίνει γιατί οι εταιρίες έχουν 

αποφασίσει να προβούν σε µία σειρά ενεργειών έτσι ώστε να άρουν τις συνθήκες 

αβεβαιότητας.  

  Στα πλαίσια της µελέτης αυτής θα αξιολογηθεί τόσο το σύνολο του δείγµατος όσο και 

το µέρος του δείγµατος που αφορά εκθέσεις ελέγχου µε διαφοροποιηµένη γνώµη έτσι ώστε 

να εντοπιστεί πιθανή σηµαντική διαφορά στην αντίδραση της αγοράς. 

  Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό των µετοχών του δείγµατος αποτελεί η κατηγορία 

διαπραγµάτευσης στην οποία εντάσσονται. Σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί, οι 
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περισσότερες εταιρίες του εξεταζόµενου δείγµατος είτε έχουν τεθεί σε αναστολή είτε έχουν 

τεθεί επιτήρηση.  

 

 Πίνακας 6.4: Κατανοµή εταιριών δείγµατος ανά κατηγορία διαπραγµάτευσης 

 

Κατηγορία Αριθµός εταιριών Ποσοστό 

Αναστολή 14 29,17% 
∆ιαγραφή 2 4,17% 
Επιτήρηση 19 39,58% 
Κύρια αγορά 8 16,66% 
Προς διαγραφή 2 4,17% 
Χαµηλή διασπορά 3 6,25% 
Σύνολο 48 100,00% 
 
  Στο σύνολο των εισηγµένων, 1 στις 3 µετοχές βρίσκεται είτε σε αναστολή είτε σε 

επιτήρηση. Ένας από τους βασικούς λόγους για την ένταξη µιας µετοχής σε επιτήρηση 

αποτελούν  οι αρνητικές διαπιστώσεις του ορκωτού ελεγκτή που περιλαµβάνονται στην 

έκθεση ελέγχου και οι οποίες µπορούν να αφορούν είτε ελλείψεις στις χρηµατοοικονοµικές 

τους καταστάσεις είτε αµφιβολίες ως προς τη δυνατότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων 

τους. 

  Το γεγονός ότι σηµαντικός αριθµός εταιριών τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί σε 

αναστολή είχε ως συνέπεια αρκετές εταιρίες να µην συµπεριληφθούν στο τελικό δείγµα λόγω 

της έλλειψης τιµών κλεισίµατος για τις µετοχές τους. 

  Πρέπει να παρατηρηθεί, τέλος, πως ένας σηµαντικός αριθµός εταιριών που 

συµµετέχουν στο δείγµα παρόλο τις παρατηρήσεις που έλαβαν περί αµφιβολιών ως προς τη 

δυνατότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων τους, εξακολουθούν να διαπραγµατεύονται στην 

κύρια αγορά 

 

 

6.4 Στατιστικός Έλεγχος Αποτελεσµάτων 

 

Οι  µέσες έκτακτες αποδόσεις και οι σωρευτικές µέσες έκτακτες αποδόσεις ελέγχονται 

προκειµένου να διαπιστωθεί αν είναι στατιστικά σηµαντικές. Για αυτό το λόγο, 

διατυπώνονται δύο υποθέσεις, η µηδενική υπόθεση  Ηο και η εναλλακτική υπόθεση Η1, οι 

οποίες θα ελεγχθούν κατά την παρούσα µελέτη µέσω της στατιστικής t-student. Για τον 
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έλεγχο των παρακάτω υποθέσεων,  θα χρησιµοποιηθεί το πρόγραµµα SPSS. Αντικείµενο του 

ελέγχου αυτού αποτελεί η εξαγωγή συµπεράσµατος ως προς την αντίδραση της αγοράς στη 

δηµοσίευση µιας έκθεσης ελέγχου µε παρατήρηση περί συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

Αναλυτικά η µηδενική και η εναλλακτική υπόθεσης της µελέτης αυτής είναι:  

 

µηδενική υπόθεση - Ηο : Η δηµοσίευση εκθέσεων ελέγχου που περιλαµβάνουν παρατήρηση 

για αβέβαιη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας δεν έχει σηµαντική επίδραση στη 

τιµή της µετοχής της εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή, η µέση έκτακτη απόδοση του δείγµατος 

ισούται µε µηδέν και συνεπώς η δηµοσίευση της έκθεσης ελέγχου που περιλαµβάνει 

παρατήρηση για τη συνέχεια της δραστηριότητας έχει ουδέτερα αποτέλεσµα στους µετόχους 

των εταιριών αυτών 

 

εναλλακτική υπόθεση - Η1: Η δηµοσίευση εκθέσεων ελέγχου που περιλαµβάνουν 

παρατήρηση για αβέβαιη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας έχει σηµαντική 

επίδραση στη τιµή της µετοχής της εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή η µέση έκτακτη απόδοση 

είναι διάφορη του µηδενός και αναµένονται θετική ή αρνητικά αποτελέσµατα για τους 

επενδυτές των µετοχών αυτών λόγω της δηµοσίευσης της έκθεσης ελέγχου. 

  Συνοπτικά, οι δύο παραπάνω υποθέσεις διατυπώνονται ως εξής:  

 

Ηο:  AAR (CAAR) = 0 

 

Η1: AAR (CAAR)  ≠ 0  

    

  Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, οι µέσες τιµές του δείγµατος ελέγχονται 

στατιστικά σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, 5% και 10%.   

  Εφόσον αγνοούµε τη µέση τιµή και τη διακύµανση του πληθυσµού, αν θεωρούµε  Χ 

τη µέση τιµή και s τη τυπική απόκλιση τυχαίου δείγµατος µεγέθους  n ενός κανονικού 

δείγµατος, υπολογίζουµε τη τυχαία µεταβλητή t.  

 

t =  
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  Η στατιστική ελέγχου που υπολογίζεται µέσω του SPSS συµβολίζεται µε t και 

ακολουθεί την κατανοµή t-student µε ν = n-1 βαθµούς ελευθερίας. Η µηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται έναντι της εναλλακτικής εφόσον :  

 

| t | > tν
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

7.1 Υπολογισµός Έκτακτων Αποδόσεων   

 
 
Με βάση τα βήµατα της ανάλυσης επιχειρηµατικών γεγονότων που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, υπολογίζονται οι µέσες έκτακτες αποδόσεις και οι σωρευτικές µέσες 

έκτακτες αποδόσεις για την περίοδο των 15 ηµερών γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 

της έκθεσης ελέγχου και στη συνέχεια υπολογίζεται και ελέγχεται η στατιστική 

σηµαντικότητα αυτών.  

  Τα δεδοµένα για τις πραγµατικές αποδόσεις των µετοχών και του Γενικού ∆είκτη 

αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα www.capital.gr. Για τον υπολογισµό των κανονικών 

αποδόσεων των µετοχών, χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο της αγοράς . Μέσω της µεθόδου των 

ελάχιστων τετραγώνων για τις πραγµατικές αποδόσεις των µετοχών και του Γενικού ∆είκτη 

για την περίοδο εκτίµησης των 100 ηµερών, εκτιµήθηκαν οι συντελεστές a και  b για κάθε 

µετοχή που περιλαµβάνεται στο δείγµα (Πίνακας 7.1) 

 

Πίνακας 7.1: Συντελεστές παλινδρόµησης εταιριών δείγµατος 

 

 a b 

ΑΒΕΝΙΡ -0,006 0,193 

ΑΓΚΡΙ -0,002 0,152 

ΑΚΡΙΤ 0,004 -0,201 

ΑΛΑΠΙΣ 0,006 0,678 

ΑΛΤΕΚ -0,004 1,286 

ΑΤΕΡΜ 0,000 0,438 

ΑΤΤΙΚΑ 0,004 0,540 

ΑΧΟΝ 0,000 1,005 

ΒΑΡΓ -0,002 0,096 

ΒΩΒΟΣ -0,003 1,041 

ΓΕΝΕΡ 0,001 -0,555 

∆ΙΟΝ -0,018 0,726 

∆ΙΧΘ 0,003 0,240 



 
 

83 

Ε∆ΡΑ -0,003 -0,151 

ΕΛΙΧΘ -0,002 0,861 

ΕΛΥΦ 0,000 0,059 

ΕΛΦΚ 0,010 0,831 

ΕΝΚΛΩ 0,000 0,755 

ΕΣΥΜΒ 0,002 0,056 

ΕΥΒΡΚ -0,004 -0,078 

ΕΥΡΟΜ 0,003 0,172 

ΕΥΡΩΣ 0,000 0,167 

ΙΚΟΝΑ -0,004 -0,145 

ΙΜΠΕΡ -0,009 0,058 

ΙΝΦΣ 0,011 -0,207 

ΙΠΠΚ -0,004 -0,274 

ΚΕΡΑΛ -0,002 0,093 

ΚΛΩΝΚ -0,001 0,566 

ΚΟΥΜ 0,001 1,314 

ΛΑΒΙ -0,001 1,115 

ΛΟ∆ΙΣ 0,004 1,591 

ΜΑΙΚ 0,000 0,948 

ΜΙΓ -0,001 1,558 

ΜΛΑΝΤ -0,002 1,631 

ΝΕΛ 0,003 0,375 

ΝΕΩΡΣ -0,008 0,597 

ΝΤΡΙΑΡΤ 0,000 -0,034 

ΠΑΣΑΛ 0,006 0,527 

ΠΕΤΖΚ 0,002 0,026 

ΠΡ∆ -0,007 1,139 

ΡΙΝΤΕ -0,001 0,204 

ΣΑΝΥΟ -0,002 0,935 

ΣΑΤΟΚ 0,009 -0,332 

ΣΕΛΜΚ -0,003 0,306 

ΤΕΓΟ 0,001 -0,352 

ΤΕΞΤ 0,002 0,237 

ΥΓΕΙΑ 0,000 1,084 

ΦΟΡΘ -0,001 0,937 

 

  Χρησιµοποιώντας τους παραπάνω συντελεστές και το µοντέλο της αγοράς, 

υπολογίστηκαν οι αναµενόµενες και στη συνέχεια οι έκτακτες αποδόσεις των µετοχών για 

την περίοδο {-7, +7} ηµέρες γύρω από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής έκθεσης 
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ελέγχου. Από τη διαφορά µεταξύ πραγµατικής και αναµενόµενης απόδοσης λαµβάνουµε την 

έκτακτη απόδοση κάθε µετοχής για το διάστηµα των 15 ηµερών. Η πραγµατική απόδοση 

είναι απόδοση που επιτυγχάνει µια µετοχή µια συγκεκριµένη µέρα, ενώ η αναµενόµενη είναι 

η απόδοση που αναµένουµε ότι θα πετύχει τη µέρα αυτή η µετοχή µε βάση την απόδοση του 

Γενικού ∆είκτη και τους συντελεστές παλινδρόµησης που έχουν υπολογιστεί. 

  Για τις 48 εταιρίες που συµµετέχουν στην παρούσα µελέτη, οι έκτακτες αποδόσεις για 

το εξεταζόµενο διάστηµα παρουσιάζονται στον πίνακα 7.2 
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Πίνακας 7.2: Έκτακτες αποδόσεις µετοχών 
 

 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

ΑΒΕΝΙΡ 3,89% 1,10% -1,76% 1,16% 0,54% 0,37% -3,10% 1,08% -0,05% 0,66% -1,34% 0,58% -5,85% -6,33% 3,53% 

ΑΓΚΡΙ 0,09% 0,47% 0,24% 8,37% 0,30% 0,48% 0,19% 0,55% 0,31% 0,51% 0,29% 0,30% 7,80% -0,29% 0,33% 

ΑΚΡΙΤ -0,30% -0,80% -0,90% 0,60% -0,57% -0,81% -5,80% -7,89% -9,98% 8,99% 9,36% -10,45% -4,61% 10,16% 9,34% 

ΑΛΑΠΙΣ -7,83% -9,64% -1,28% 3,94% -3,23% -0,60% -9,20% -6,89%        

ΑΛΤΕΚ -1,73% 8,13% 15,18% 15,59% 8,99% -7,57% -9,92% -12,16% 3,60% -2,57% -10,55% 0,87% 9,06% 19,06% 1,40% 

ΑΤΕΡΜ 0,20% -1,18% -8,96% 8,03% -0,07% -17,13% 1,13% 11,15% -10,51% -9,80% 9,22% 0,00% 0,38% -9,65% 9,19% 

ΑΤΤΙΚΑ 7,24% 0,57% -0,24% 1,42% -0,04% 0,62% -0,41% 0,86% 0,01% 0,71% -0,08% -0,02% -16,93% -2,13% -17,59% 

ΑΧΟΝ -12,07% 3,37% 1,09% -0,99% -0,78% -1,08% 0,02% 14,79% 0,80% -19,27% 13,79% 1,53% -6,67% -17,11% 0,89% 

ΒΑΡΓ 0,37% 0,22% 0,10% 0,26% 0,38% 0,19% 0,42% 0,27% 0,39% 0,25% 0,26% 0,14% -0,11% 0,28% 0,31% 

ΒΩΒΟΣ -6,00% 1,14% -0,82% -2,59% 2,33% -4,27% 0,99% -3,14% -3,62% -16,27% -5,32% -15,84% 8,22% -4,80% -7,50% 

ΓΕΝΕΡ -0,20% 0,34% -0,69% 0,57% 0,13% -5,92% -8,21% 11,67% -12,84% 6,24% -0,48% 0,70% 0,72% 0,69% -11,56% 

∆ΙΟΝ 1,92% -0,35% 5,82% 1,11% -0,33% 0,56% -0,17% -15,92% -10,58% 7,56% 3,14% -9,55% -0,55% 9,94% -3,50% 

∆ΙΧΘ 0,10% -0,26% -9,98% -1,12% -0,83% -0,34% 0,23% -2,07% -1,80% 0,81% 2,81% -0,47% 1,78% -2,93% 2,83% 

Ε∆ΡΑ 0,40% 0,07% 0,51% 0,29% 0,10% -13,65% 16,89% 0,02% 0,11% 0,09% 0,23% -0,02% -14,00% -15,96% 0,55% 

ΕΛΙΧΘ 0,49% 5,46% -1,14% -16,28% -0,05% -0,81% 10,63% 2,36% -2,71% -7,21% 4,72% 0,10% 0,83% -6,90% -12,02% 

ΕΛΥΦ 0,12% -0,05% 0,03% 0,11% -0,10% 0,06% 0,14% 0,10% 0,11% 0,06% 0,15% 0,03% -0,13% -0,07% 0,10% 

ΕΛΦΚ -4,25% -2,55% -6,75% -7,69% -2,56% -10,65% -5,87% -10,63% 3,76% -1,46% 4,11% 5,21% -5,60% 9,13% 15,86% 

ΕΝΚΛΩ -3,31% -0,47% -1,25% -0,44% 2,78% -2,17% 7,53% -1,04% -2,87% -3,07% -3,86% 2,80% 3,47% -4,04% -0,78% 

ΕΣΥΜΒ -1,49% -0,89% -3,06% -4,84% -0,49% -0,22% -0,09% 1,33% -0,10% -0,18% -0,18% -0,25% -0,40% -0,17% -0,15% 

ΕΥΒΡΚ 0,48% 0,29% 0,40% 0,51% 0,38% 0,28% 0,43% 4,82% 0,37% 0,27% 9,76% 0,37% 0,47% 0,68% 0,36% 

ΕΥΡΟΜ -8,52% -0,40% -0,24% -0,23% -2,09% -0,17% -0,51% -9,99% 6,87% -0,15% 7,25% 0,09% 4,12% 7,31% -5,59% 

ΕΥΡΩΣ 0,31% -0,18% 0,06% 0,27% -0,33% 0,14% 0,36% 0,25% 0,28% 0,12% 0,40% 0,06% -0,41% -0,23% 0,26% 

ΙΚΟΝΑ 0,63% 0,53% 0,20% 0,63% 0,42% 0,24% 0,75% 0,35% 0,16% 0,25% 0,23% 0,36% 0,12% 0,41% 0,83% 

ΙΜΠΕΡ 0,98% -2,95% 0,82% -3,08% 9,32% 4,73% -6,40% 4,92%        

ΙΝΦΣ65 -1,12% -1,61% -1,28% -1,55% -1,24% -1,27% -1,01%  -0,85% -0,40% 1,68% -1,06% -2,20% 1,47% -1,85% 

ΙΠΠΚ 2,62% -0,65% -8,11% 6,99% 1,01% 0,07% -14,17% -5,64% 1,24% 0,71% 2,74% 9,49% -2,75% -8,53% 0,43% 

ΚΕΡΑΛ 0,32% 0,53% 0,08% 10,39% 5,49% 8,76% 6,18% 9,22% 9,99% 0,34% 0,09% 0,42% 0,49% 0,51% -0,10% 

                                                           
65 Για την εταιρία Interish δεν υπολογίστηκε έκτακτη απόδοση για την ηµέρα 0. Η εταιρία δηµοσίευσε τη σχετική έκθεση ελέγχου κατά τις 6/4/12, ηµέρα κατά την οποία το 
Χρηµατιστήριο ήταν κλειστό. Για αυτό το λόγο, η πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσης µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης θεωρήθηκε ως ηµέρα +1.  
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ΚΛΩΝΚ -5,31% 5,44% -3,55% -0,24% -3,20% 0,96% -2,30% -3,63% 0,35% 3,31% -0,22% 8,33% 0,10% -8,56% 2,44% 

ΚΟΥΜ 6,22% -3,80% 0,63% 1,96% -8,18% 1,13% 5,81% -2,07% -1,76% 0,33% -8,62% 2,53% -15,35% -15,33% -6,04% 

ΛΑΒΙ -3,11% -1,51% 1,01% 0,62% 0,49% 0,41% -1,66% -1,27% 1,62% -2,59% 2,59% 2,20% -0,21% -1,03% 0,07% 

ΛΟ∆ΙΣ -5,46% 5,25% -0,16% -2,37% 0,89% 0,73% -3,48% -2,76% 3,77% -3,50% -2,30% -4,51% -16,44% 7,41% 0,08% 

ΜΑΙΚ -2,67% -1,47% -6,76% 4,27% -1,11% -2,03% 2,38% -3,20% -4,24% -4,20% -0,11% -8,82% 0,65% -4,28% 1,32% 

ΜΙΓ 1,17% 0,00% -1,46% 0,26% -4,21% -4,15% 2,75% -0,07% -4,70% -1,61% 2,80% 3,12% 9,59% -4,70% -1,47% 

ΜΛΑΝΤ -8,67% 6,73% 8,94% 1,30% -2,31% -9,28% -0,25% -13,01% 8,48% 10,44% -12,97% 4,93% 3,01% -9,05% -8,57% 

ΝΕΛ -4,54% 19,14% -0,17% 16,87% -14,97% 16,21% -19,99% -18,28% 0,00% 0,49% 4,59% 11,09% 5,51% -9,03% 18,40% 

ΝΕΩΡΣ 12,13% 0,05% -2,21% -14,47% -4,31% 9,20% -1,72% 1,61% 1,70% -2,71% 6,14% 4,78% -8,17% -0,11% 1,62% 

ΝΤΡΙΑΡΤ 7,90% -7,41% -0,05% -4,09% 4,20% -8,07% -8,81% -9,61% -0,10% -0,06% -5,38% -5,61% 0,05% -5,87% 6,16% 

ΠΑΣΑΛ 0,33% 13,77% -1,15% -0,27% -5,16% -0,63% -7,80% 6,59% 1,97% -0,67% -0,24% -0,91% -12,30% -0,17% 7,01% 

ΠΕΤΖΚ -0,10% 5,03% -5,14% 2,39% 7,48% 2,08% -2,51% -7,28% 4,98% 2,22% -0,13% 4,65% -6,93% 2,16% 4,48% 

ΠΡ∆ -3,78% -2,59% -1,87% 2,04% 2,64% -0,74% 1,20% -0,62% -7,32% -5,66% -2,03% 2,43% 0,57% -5,25% -1,74% 

ΡΙΝΤΕ 0,43% -0,17% 0,13% 0,38% -0,34% 0,23% 0,50% 0,37% 0,40% 0,21% 0,55% 0,14% -0,44% -0,22% -13,92% 

ΣΑΝΥΟ 10,54% 2,14% 7,47% -2,15% -0,05% -0,87% -5,49% 2,57% -2,93% -3,82% -13,00% 5,12% 0,91% -8,65% 1,26% 

ΣΑΤΟΚ 2,92% -15,92% 19,41% 0,93% -4,61% 14,87% 4,66% -3,74% -18,28% -15,86% -2,39% -3,24% 19,36% 6,32% -1,32% 

ΣΕΛΜΚ 1,75% -1,51% -14,34% -2,86% 0,84% 0,26% 0,98% -5,25% 0,89% 0,44% -1,96% 0,10% -0,71% 0,52% 0,63% 

ΤΕΓΟ 4,14% 7,05% -6,75% -7,82% -0,56% -7,64% 8,80% 7,57% -8,23% -0,59% -0,26% 7,48% -0,13% 0,86% 0,48% 

ΤΕΞΤ 0,20% 0,01% -8,01% -0,40% -0,26% 0,00% -0,36% -8,98% -9,79% -0,08% -0,24% -0,13% -0,49% -0,40% -0,95% 

ΥΓΕΙΑ -2,04% -1,45% 2,43% -2,74% 0,20% 0,40% -3,53% 3,91% -2,32% 0,91% -0,29% 2,94% -3,06% -3,22% 0,80% 

ΦΟΡΘ 1,39% -3,87% -0,14% -0,81% 1,91% 1,88% -0,92% -1,25% -6,85% -4,48% 1,68% 7,45% 0,31% -2,45% 2,23% 
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7.2 Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ελέγχου Υποθέσεων  
 

Έχοντας υπολογίσει τις έκτακτες αποδόσεις όλων των µετοχών για το διάστηµα {-7, +7}, 

υπολογίζεται η µέση έκτακτη απόδοση AAR για κάθε ηµέρα της περιόδου γεγονότος αφού 

προστεθούν οι έκτακτες αποδόσεις όλων των µετοχών που αντιστοιχούν σε κάθε ηµέρα και 

διαιρεθεί το άθροισµα µε τον αριθµό των παρατηρήσεων για κάθε ηµέρα. 

  Τα ευρήµατα που αφορούν τις µέσες έκτακτες αποδόσεις κατά την περίοδο του 

γεγονότος σύµφωνα µε το µοντέλο της αγοράς παρουσιάζονται στον πίνακα 7.3. Η κατανοµή 

t-student χρησιµοποιήθηκε για να µετρηθεί η σηµαντικότητα των αποδόσεων αυτών. Οι 

αποδόσεις συναθροίζονται για  όλες τις εταιρείες του δείγµατος για κάθε ηµέρα κατά την 

περίοδο των 15 ηµερών γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης.  

  Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναγράφεται η µέρα που εξετάζεται, ενώ στη δεύτερη 

αναγράφεται ο αριθµός των παρατηρήσεων που είναι διαθέσιµες για κάθε εξεταζόµενη µέρα. 

Στη τρίτη στήλη παρουσιάζονται οι µέσες έκτακτες αποδόσεις, ενώ στις επόµενες 

εµφανίζονται η τυπική απόκλιση και το τυπικό σφάλµα αυτών. Στις δύο τελευταίες στήλες 

παρουσιάζονται οι στατιστικές τιµές t και οι τιµές σηµαντικότητας που βοηθούν στον έλεγχο 

των υποθέσεων. 

  Παρατηρώντας τον πίνακα η AAR λαµβάνει τόσο θετικές όσο και αρνητικές τιµές 

κατά το εξεταζόµενο διάστηµα, γεγονός το οποίο δεν προσφέρει µια σαφή εικόνα για την 

αντίδραση της αγοράς στη δηµοσίευση εκθέσεων ελέγχων µε παρατηρήσεις για αβέβαιη 

δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας των εταιριών. Ταυτόχρονα οι περισσότερες τιµές 

της AAR δεν είναι στατιστικά σηµαντικές, δεδοµένου ότι η τιµή του επιπέδου 

σηµαντικότητας είναι µεγαλύτερη από 0,01, 0,05 και 0,1.  

  Κατά την περίοδο των 15 ηµερών, όπως ήταν αναµενόµενο η AAR εµφανίζει κυρίως 

αρνητικές τιµές κοντά στο µηδέν. Οι µεγαλύτερες µη οµαλές αποδόσεις παρατηρούνται κατά 

τις ηµέρες +1 και +6 µετά τη δηµοσίευση του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου, οπότε και 

παρατηρείται AAR -1,65%  και -1,95% αντίστοιχα. Ο έλεγχος των υποθέσεων έδειξε ότι οι 

τιµές της AAR σε αυτές τις δύο ηµέρες είναι στατιστικά σηµαντικές για επίπεδο 

σηµαντικότητας 10%. 

  Παράλληλα παρατηρούνται και κάποιες θετικές µη οµαλές αποδόσεις τόσο πριν όσο 

και µετά την ηµέρα δηµοσίευσης της έκθεσης ελέγχου. Κατά την ηµέρα 0, όπως ήταν λογικό 

οι εταιρίες εµφανίζουν αρνητική έκτακτη απόδοση, χωρίς ωστόσο η απόδοση αυτή να είναι 

στατιστικά σηµαντική. 
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  Συνεπής µε τις προσδοκίες µας, η χρηµατιστηριακή αγορά αντιδρά σε γενικές 

γραµµές αρνητικά σε παρατηρήσεις για αβέβαιη δυνατότητα συνεχιζόµενης δραστηριότητας.  

 
 
Πίνακας7. 3:  Έλεγχος t µέσων έκτακτων αποδόσεων 

 

Ηµέρα Αριθµός 

µετοχών 

AAR Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλµα 

Στατιστική t Επίπεδο 

σηµαντικότητας 

-7 48 -0,28% 0,046 0,007 -0,41 0,68 

-6 48 0,52% 0,052 0,008 0,69 0,49 

-5 48 -0,70% 0,056 0,008 -0,86 0,39 

-4 48 0,30% 0,058 0,008 0,36 0,72 

-3 48 -0,23% 0,039 0,006 -0,41 0,68 

-2 48 -0,73% 0,058 0,008 -0,87 0,39 

-1 48 -1,01% 0,061 0,009 -1,19 0,24 

0 47 -1,49% 0,070 0,010 -1,47 0,15 

1 46 -1,53% 0,055 0,008 -1,88 0,07*** 

2 46 -1,31% 0,056 0,008 -1,60 0,12 

3 46 0,36% 0,053 0,008 0,46 0,65 

4 46 0,64% 0,050 0,007 0,86 0,39 

5 46 -1,02% 0,069 0,010 -1,01 0,32 

6 46 -1,75% 0,070 0,010 -1,70 0,09*** 

7 46 -0,03% 0,065 0,010 -0,03 0,97 

 

***: στατιστική σηµαντική σε επίπεδο εµπιστοσύνης 10% 

 

   Η έλλειψη στατιστικά σηµαντικών αποτελεσµάτων κατά την ανάλυση των έκτακτων 

αποδόσεων των µετοχών γύρω από την ηµεροµηνία της έκθεσης ελέγχου µπορεί να οφείλεται 

σε διάφορους λόγους. Πιθανώς οι εκθέσεις ελέγχου να περιέχουν νέες ή σχετικές 

πληροφορίες για τους επενδυτές. Οι ίδιες πληροφορίες που µπορεί να αφορούν τη 

δυνατότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων εταιριών µπορεί ενδεχοµένως να έχουν εξαχθεί 

νωρίτερα από άλλες δηµόσιες πηγές ποσοτικών ή ποιοτικών πληροφοριών.  

  Υπάρχει επίσης η πιθανότητα πως εκθέσεις ελέγχου µπορεί να προκαλέσουν µια 

αντίδραση της αγοράς κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης µόνο για συγκεκριµένα είδη 
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επιχειρήσεων
66. Το γεγονός ακόµα ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος αποτελείται από 

εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη µπορεί να δικαιολογήσει τα παραπάνω αποτελέσµατα. 

   Η πορεία της µέσης µη οµαλής απόδοσης µπορεί να παρουσιαστεί γραφικά στο 

παρακάτω διάγραµµα  (διάγραµµα 7.1). Παρατηρούµε ότι η µέση µη οµαλή απόδοση 

εµφανίζει τιµές γύρω από το µηδέν, παρουσιάζοντας όµως σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των 

ηµερών.   

    

 

 

∆ιάγραµµα 7.1: Μέση έκτακτη απόδοση εταιριών δείγµατος 

    

  Οι µεγαλύτερες αποκλίσεις στις τιµές της AAR παρατηρούνται µετά την ηµέρα 

δηµοσίευσης, πράγµα που απεικονίζει την αντίδραση της αγοράς µετά τη δηµοσίευσης της 

έκθεσης. Με εξαίρεση τη τρίτη και τέταρτη ηµέρα µετά την δηµοσίευση, οι εταιρίες 

εµφανίζουν αρνητική µέση έκτακτη απόδοση. Όπως είδαµε και παραπάνω, η µεγαλύτερη µη 

οµαλή απόδοση παρατηρείται την έκτη µέρα µετά τη δηµοσίευση. Αρνητικές µη οµαλές 

αποδόσεις παρατηρούνται και τις τελευταίες τρεις ηµέρες που προηγούνται της ηµέρας του 

γεγονότος. 

  Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οδηγούµαστε σε αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης ως 

προς τη τιµή της µέσης έκτακτης απόδοσης των µετοχών. Συνεπώς, η δηµοσίευση εκθέσεων 

ελέγχου που περιλαµβάνουν παρατήρηση για αβέβαιη δυνατότητα συνέχισης της 

δραστηριότητας δεν έχει σηµαντική επίδραση στη τιµή της µετοχής της εταιρίας. 

                                                           
66 Kim Ittonen, Audit Reports and Stock Markets, 2009, σελ 64-65 
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  Ωστόσο, βλέπουµε στον πίνακα 7.4 ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην 

απόδοση των εταιριών που συµπεριλαµβάνονται στο δείγµα ανάλογα µε την εξεταζόµενη 

ηµέρα κατά την περίοδο του γεγονότος, όπως φανερώνει και ο έλεγχος t που διενεργείται για 

τη µέση έκτακτη απόδοση. Χρησιµοποιώντας τις τιµές της AAR για τις 15 ηµέρες της 

περιόδου του γεγονότος που εξετάζονται, η τιµή σηµαντικότητας διαµορφώνεται µόλις στο 

0,02, τιµή στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. 

 

Πίνακας 7.4: Έλεγχος t για την µέση έκτακτη απόδοση κατά την περίοδο του γεγονότος 

 

 Αριθµός 

ηµερών 

Μέση 

τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλµα 

Στατιστική t Επίπεδο 

σηµαντικότητας 

AAR 15 -0,55% 0,008 0,002 -2,67 0,02** 

 

**: στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο εµπιστοσύνης 5% 

  

 Φαίνεται στον παραπάνω πίνακα ότι η µέση τιµή για τις 15 εξεταζόµενες ηµέρες που 

εµφανίζει η AAR είναι αρνητική, τιµή που δείχνει ουσιαστικά την αρνητική αντίδραση της 

αγοράς στη δηµοσίευση της έκθεσης ελέγχου.  Η αρνητική αυτή µέση τιµή αντανακλά κυρίως 

τις αρνητικές µη οµαλές αποδόσεις που παρατηρούνται µετά την ηµέρα 0 του γεγονότος. 

  Λαµβάνοντας υπόψη τις ηµερήσιες έκτακτες αποδόσεις, υπολογίζουµε τις σωρευτικές 

µέσες έκτακτες αποδόσεις, οι οποίες ελέγχονται µε τον ίδιο τρόπο, προκειµένου να 

προσδιοριστεί ο συνολικός αντίκτυπος των εκθέσεων ελέγχου στη χρηµατοοικονοµική αγορά 

κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Ο πίνακας 7.5 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα του ελέγχου t 

για την CAAR κατά την περίοδο του γεγονότος. 
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Πίνακας 7.5: Έλεγχος t σωρευτικών µέσων έκτακτων αποδόσεων 

 

Ηµέρα CAAR Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλµα 

Στατιστική t Επίπεδο 

σηµαντικότητας 

-7 -0,28% 0,046 0,007 -0,41 0,81 

-6 0,24% 0,063 0,009 0,27 0,79 

-5 -0,46% 0,081 0,012 -0,39 0,70 

-4 -0,16% 0,106 0,015 -0,10 0,92 

-3 -0,39% 0,110 0,016 -0,25 0,81 

-2 -1,12% 0,131 0,019 -0,60 0,56 

-1 -2,13% 0,126 0,018 -1,20 0,24 

0 -3,62% 0,145 0,021 -1,73 0,09 

1 -5,15% 0,151 0,022 -2,14 0,04** 

2 -6,46% 0,158 0,023 -2,64 0,01** 

3 -6,10% 0,153 0,022 -2,54 0,02** 

4 -5,46% 0,171 0,025 -2,02 0,05*** 

5 -6,48% 0,173 0,025 -2,39 0,02** 

6 -8,23% 0,189 0,028 -2,82 0,01** 

7 -8,26% 0,198 0,029 -2,70 0,01** 

 

**: στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο εµπιστοσύνης 5% 

***: στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο εµπιστοσύνης 10% 

 

  Όπως φαίνεται στο παραπάνω πίνακα, οι t-τιµές της CAAR παρουσιάζουν σηµαντικές 

αποκλίσεις κατά την περίοδο των 15 ηµερών. Με εξαίρεση όµως την έκτη µέρα πριν τη 

δηµοσίευση της έκθεσης, οι σωρευτικές µέσες έκτακτες αποδόσεις εµφανίζουν αρνητικές 

τιµές. Οι  διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των ηµερών είναι έντονες αν συγκριθούν οι 

σωρευτικές µέσες µη οµαλές αποδόσεις πριν την ηµέρα 0 µε αυτές µετά την ηµέρα αυτή.   

∆εν υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος τρόπος αντίδρασης των τιµών των µετοχών, καθώς η 

σωρευτική µέση έκτακτη απόδοση παρουσιάζει µικρές αυξοµειώσεις κατά την περίοδο πριν 

τη δηµοσίευση. Αντίθετα , οι σωρευτικές µέσες έκτακτες αποδόσεις µετά την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης είναι αρνητικές και σε µεγάλο βαθµό σηµαντικές όπως αναµενόταν. Ωστόσο 

κατά την ηµέρα 0, η σωρευτική µέση έκτακτη απόδοση δεν είναι στατιστικά σηµαντική.  

  Παρατηρώντας την πορεία της СAAR κατά το εξεταζόµενο διάστηµα (διάγραµµα 7.2), 

διαπιστώνουµε ότι αθροιστικά από την ηµέρα που ακολουθεί της δηµοσίευσης της έκθεσης 

ελέγχου, οι µετοχές του δείγµατος σηµειώνουν σηµαντικές απώλειες. Φαίνεται και στο 
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γράφηµα ότι υπάρχει µια έντονη πτωτική πορεία της CAAR κατά την περίοδο του γεγονότος, 

που αποτυπώνει την αρνητική αντίδραση της αγοράς σε αυτό. Συνεπώς, η µηδενική υπόθεση 

ότι η CAAR είναι µηδενική απορρίπτεται. 

 

 

 

∆ιάγραµµα  7.2: Σωρευτική µέση έκτακτη απόδοση εταιριών δείγµατος 

 

   Επιπλέον προστέθηκαν  οι µέσες έκτακτες αποδόσεις και οι σωρευτικές  µέσες 

έκτακτες αποδόσεις όλων των εταιριών για την περίοδο του γεγονότος. Σύµφωνα µε τον 

έλεγχο t που διενεργήθηκε και παρουσιάζεται στον πίνακα 7.6, µε βάση τις τιµές AAR και 

CAAR όλων των εταιριών του δείγµατος για την περίοδο των 15 ηµερών, οι µέσες τιµές των 

µεγεθών αυτών για το σύνολο του δείγµατος είναι αρνητικές και στατιστικά σηµαντικές για 

επίπεδο σηµαντικότητας 5%. 

   Και µε βάση τους ελέγχους που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η 

αρνητική επίδραση της δηµοσίευσης της έκθεσης ελέγχου επί των τιµών των µετοχών των 

εταιριών. 
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Πίνακας 7.6: Έλεγχος t για τις τιµές AAR και CAAR όλων των εταιριών κατά την περίοδο του γεγονότος 

 

 Αριθµός 

µετοχών 

Μέση 

τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλµα 

Στατιστική t Επίπεδο 

σηµαντικότητας 

AAR 48 -0,57% 0,142 0,002 -2,787 0,008*** 

CAAR 48 -8,08% 0,200 0,029 -2,815 0,007*** 

 

***: στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο εµπιστοσύνης 1% 

 

    Οι 48 εταιρίες του δείγµατος παρουσίασαν µέση έκτακτη απόδοση για το σύνολο των 

15 ηµερών που αποτελούν την περίοδο του γεγονότος αρνητική (-0,53%). Αντίστοιχα 

αρνητική διαµορφώνεται και σωρευτική µέση µη οµαλή απόδοση για την περίοδο αυτή. Η 

σηµαντικότητα που εµφανίζουν οι συγκεκριµένες µέσες τιµές έρχεται σε αντίθεση µε τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στον πίνακα 7.3, όπου οι τιµές της AAR για τις 15 µέρες 

του διαστήµατος εξέτασης δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές. 

    Στη συνέχεια επιδιώκεται να συγκριθούν οι έκτακτες αποδόσεις, οι οποίες 

παρατηρούνται µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης ελέγχου µε αυτές που παρατηρούνται πριν 

τη δηµοσίευση. Με βάση τη µηδενική υπόθεση εξετάζεται αν υπάρχει στατιστική σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των µέσων της AAR και CAAR πριν και µετά την ηµέρα δηµοσίευσης κατά 

την περίοδο του γεγονότος.  

   Η περίοδος του γεγονότος για τους σκοπούς του συγκεκριµένου µέρους της ανάλυσης 

χωρίστηκε σε δύο τµήµατα που αποτελούνται το µεν πρώτο από τις 7 ηµέρες που 

προηγούνται της ανακοίνωσης της έκθεσης και το δε δεύτερο από τις 7 ηµέρες που 

ακολουθούν της ανακοίνωσης. Η ηµέρα 0 του γεγονότος δεν λαµβάνεται υπόψη σε κανένα 

από τα δύο αυτά τµήµατα. 
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Πίνακας 7.7: Έλεγχος t διαφοράς AAR και CAAR πριν και µετά τη ηµέρα δηµοσίευσης 

 

 AAR CAAR 

 (-7 έως -0) (0 έως +7) (-7 έως -0) (0 έως +7) 

Ν 7 7 7 7 

Μέση τιµή -0,30% -0,66% -0,61% -6,59% 

Τυπική Απόκλιση 0,006 0,010 0,008 0,012 

Τυπικό Σφάλµα 0,002 0,004 0,003 0,005 

∆ιαφορά µέσης τιµής 0,36% -5,98% 

Στατιστική t 0,848 10,838 

Τιµή σηµαντικότητας 0,413 0,000* 

 

*: στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 1% 

 

  Ως αποτέλεσµα του ελέγχου t, δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ της 

µέσης έκτακτης απόδοσης πριν και µετά την ηµεροµηνία του γεγονότος. Όπως ήταν 

αναµενόµενο, η µέση µη οµαλή απόδοση των εταιριών του δείγµατος µετά την ηµέρα του 

γεγονότος είναι ελαφρώς µικρότερη σε σχέση µε το διάστηµα πριν το γεγονός, χωρίς ωστόσο 

η διαφορά αυτή να είναι σηµαντική. Η διάφορα της µέσης µη οµαλής απόδοσης πριν και µετά 

τη δηµοσίευση της έκθεσης διαµορφώνεται µόλις στο 0,36%. 

  Αντίθετα, υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ των σωρευτικών µέσων έκτακτων 

αποδόσεων των µετοχών κατά το διάστηµα πριν και µετά τη δηµοσίευση του πιστοποιητικού 

ελέγχου. Η µέση τιµή της CAAR για την περίοδο µετά το εξεταζόµενο γεγονός είναι σαφώς 

µικρότερη κατά 5,98% , όπως φαίνεται και από τη τιµή που λαµβάνει η στατιστική t για τη 

διαφορά των δύο µέσων, µε αποτέλεσµα η διαφορά στη µέση τιµή µεταξύ των δύο 

διαστηµάτων να είναι σηµαντική στατιστικά σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. 

  Τα παραπάνω αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν βασίστηκαν στο σύνολο του 

δείγµατος που αποτελείται από 48 εταιρίες. Το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος αποτελείται 

από εταιρίες που έλαβαν στο πιστοποιητικό ελέγχου σύµφωνη γνώµη µε παράγραφο έµφασης 

θέµατος. Για αυτό το λόγο είναι πιθανώς τα αποτελέσµατα και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν 

να έδωσαν τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα λόγω της σύνθεσης του δείγµατος της µελέτης. 

Μπορούµε να εξετάσουµε χωριστά τις εταιρίες
67 που έλαβαν διαφοροποιηµένη γνώµη και να 

                                                           
67 Οι εταιρίες του δείγµατος που έλαβαν διαφοροποιηµένη γνώµη στην έκθεση ελέγχου είναι: Γενέρ (2006), 
Ιπποτούρ (2007), Άλµα Ατέρµων (2008), Microland Computers (2008), Πετζετάκις (2009), Τεξαπρετ (2010), 
Alapis (2011), Interfish (2011) και Ιµπέριο Αργώ (2011) 
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διαπιστώσουµε αν η έκθεση ελέγχου που περιλαµβάνει παρατήρηση για αβέβαιη δυνατότητα 

συνέχισης της δραστηριότητας τους. Είναι λογικό και αναµενόµενο η αγορά να αντιδρά πιο 

αρνητικά στη δηµοσίευση εκθέσεων ελέγχου µε διαφοροποιηµένη γνώµη σε σύγκριση µε την 

αντίδραση της σε εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη. 

  Παρατηρώντας τον πίνακα 7.9, η AAR των 9 εταιριών που έλαβαν διαφοροποιηµένη 

έκθεση ελέγχου παρουσιάζει τόσο θετικές όσο και αρνητικές τιµές κατά την περίοδο γύρω 

την ηµέρα δηµοσίευσης της έκθεσης. Με εξαίρεση τη µέση έκτακτη απόδοση κατά την ηµέρα 

που προηγείται της δηµοσίευσης, οι τιµές της AAR για τις υπόλοιπες µέρες δεν είναι 

στατιστικά σηµαντικές. Κατά την ηµέρα αυτή διαµορφώνεται η χαµηλότερη AAR που είναι 

πιθανό να αντανακλά την προσδοκία των επενδυτών για τη χορήγηση διαφοροποιηµένης 

ελεγκτικής γνώµης. 

 

Πίνακας 7.8: Έλεγχος t για τη µέση έκτακτη απόδοση και τη σωρευτική µέση έκτακτη απόδοση των 

εταιριών που έλαβαν διαφοροποιηµένη γνώµη 

 

Ηµέρα Αριθµός 

µετοχών 

AAR Στατιστική 

t 

Επίπεδο 

σηµαντικότητας 

CAAR Στατιστική 

t 

Επίπεδο 

σηµαντικότητας 

-7 9 -1,55% -1,18 0,27 -1,55% -1,18 0,27 

-6 9 -0,44% 0,28 0,79 -1,98% -0,95 0,37 

-5 9 -2,63% -1,39 0,20 -4,62% -1,90 0,09*** 

-4 9 2,02% 1,62 0,14 -2,60% -1,17 0,28 

-3 9 1,20% 0,84 0,43 -1,39% -0,49 0,64 

-2 9 -3,04% -1,36 0,21 -4,43% -1,22 0,26 

-1 9 -4,55% -2,63 0,03** -8,98% -2,43 0,04** 

0 8 -1,76% -0,52 0,62 -10,73% -2,21 0,06*** 

1 7 -2,76% -0,88 0,42 -13,49% -3,32 0,02** 

2 7 1,33% 0,56 0,60 -12,16% -2,14 0,08*** 

3 7 -0,03% -0,01 0,99 -12,19% -2,66 0,04** 

4 7 2,65% 1,83 0,12 -9,53% -1,76 0,13 

5 7 -1,18% -0,98 0,36 -10,71% -2,30 0,06*** 

6 7 -3,33% -1,62 0,16 -14,04% -2,71 0,04** 

7 7 -1,26% -0,47 0,66 -15,30% -2,83 0,03** 

 

**: στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο εµπιστοσύνης 5% 

***: στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο εµπιστοσύνης 10% 
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   Μετά τη δηµοσίευση του πιστοποιητικού, οι µέσες µη οµαλές αποδόσεις των εταιριών 

παρουσιάζουν σηµαντικές διακυµάνσεις µεταξύ των ηµερών, παίρνοντας θετικές τιµές κατά 

την 2η και 6η ηµέρα µετά το γεγονός. 

   Αισθητά µεγαλύτερες είναι έκτακτες αποδόσεις που εµφανίζουν οι µετοχές των 39 

εταιριών, που έλαβαν σύµφωνη γνώµη και οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 7.9. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι αρκετές ηµέρες γύρω από την ηµέρα δηµοσίευσης της έκθεσης, οι 

εταιρίες εµφανίζουν θετικές µη οµαλές αποδόσεις. Αξιοσηµείωτη βέβαια είναι η µεγαλύτερη 

αρνητική έκτακτη απόδοση που παρουσιάζουν οι εταιρίες τη δεύτερα µέρα µε το γεγονός της 

δηµοσίευσης σε σύγκριση µε εκείνες που έλαβαν διαφοροποιηµένη γνώµη. Η τιµή αυτή 

µπορεί να δείχνει ότι η αγορά καθυστερεί να λάβει υπόψη της την αβεβαιότητα που 

διατυπώνεται στις ανεπιφύλακτες εκθέσεις ελέγχου. 

 

Πίνακας 7.9: Έλεγχος t για τη µέση έκτακτη απόδοση και τη σωρευτική µέση έκτακτη απόδοση των 

εταιριών που έλαβαν σύµφωνη γνώµη 

A 

Ηµέρα Αριθµός 

µετοχών 

AAR Στατιστική 

t 

Επίπεδο 

σηµαντικότητας 

CAAR Στατιστική 

t 

Επίπεδο 

σηµαντικότητας 

-7 39 0,02% 0,02 0,98 0,02% 0,02 0,98 

-6 39 0,75% 0,86 0,40 0,76% 0,76 0,46 

-5 39 -0,26% -0,29 0,78 0,51% 0,39 0,70 

-4 39 -0,10% -0,1 0,92 0,41% 0,22 0,82 

-3 39 -0,56% -0,93 0,36 -0,16% -0,09 0,93 

-2 39 -0,20% -0,23 0,82 -0,36% -0,17 0,87 

-1 39 -0,25% -0,26 0,80 -0,61% -0,3 0,76 

0 39 -1,44% -1,39 0,17 -2,04% -0,87 0,39 

1 39 -1,31% -1,65 0,11 -3,35% -1,36 0,18 

2 39 -1,79% -2,07 0,05** -5,14% -2,02 0,05*** 

3 39 0,43% 0,53 0,60 -4,71% -1,86 0,07*** 

4 39 0,28% 0,34 0,74 -4,43% -1,56 0,13 

5 39 -0,99% -0,84 0,41 -5,42% -1,86 0,07*** 

6 39 -1,47% -1,27 0,21 -6,89% -2,18 0,04** 

7 39 0,19% 0,18 0,86 -6,70% -2,03 0,05*** 

 

**: στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο εµπιστοσύνης 5% 

***: στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο εµπιστοσύνης 10% 
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  Παρακολουθώντας  την πορεία της AAR για τις 9 εταιρίες σε σύγκριση µε την πορεία 

της AAR για το σύνολο του δείγµατος, αλλά και για το µέρος του δείγµατος που αφορά τις 

εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη, όπως απεικονίζεται και στο διάγραµµα 7.3, 

διαπιστώνουµε ότι τις περισσότερες ηµέρες που ακολουθούν τη δηµοσίευση της έκθεσης 

ελέγχου, οι εταιρίες που έλαβαν διαφοροποιηµένη γνώµη εµφανίζουν σχετικά χαµηλότερες 

µη οµαλές αποδόσεις, οι οποίες όµως παρουσιάζουν σηµαντικές διακυµάνσεις µεταξύ των 

εξεταζόµενων ηµερών.  

  ∆εδοµένο ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος αποτελείται από τις εκθέσεις 

ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη, είναι λογικό η πορεία των µη οµαλών αποδόσεων των εταιριών 

αυτών να είναι ανάλογη του συνολικού δείγµατος. Τόσο το σύνολο του δείγµατος όσο και το 

µέρος αυτού που αφορά τις µη διαφοροποιηµένες ελεγκτικές γνώµες παρουσιάζουν τιµές 

γύρω από το 0, ενώ αντίθετα το µέρος το δείγµατος που περιλαµβάνει τις διαφοροποιηµένες 

ελεγκτικές γνώµες παρουσιάζει υψηλότερες τιµές, είτε θετικές είτε αρνητικές.  

  Και στις τρεις όµως περιπτώσεις οι µέσες έκτακτες αποδόσεις σε γενικές γραµµές δεν 

είναι στατιστικά σηµαντικές και συνεπώς απορρίπτεται η µηδενική υπόθεσης της έρευνας. 

    

 
 

∆ιάγραµµα 7.3: Σύγκριση AAR των εταιριών του δείγµατος µε κριτήριο τη διαφοροποίηση της 
ελεγκτικής γνώµης 
 

  Όσον αφορά τις σωρευτικές µέσες έκτακτες αποδόσεις, από την ηµέρα που προηγείται 

της δηµοσίευσης της έκθεσης ελέγχου, οι εταιρίες που έλαβαν διαφοροποιηµένη έκθεση 

ελέγχου εµφανίζουν για το σύνολο σχεδόν των ηµερών τιµές CAAR στατιστικά σηµαντικές. 

Αντίθετα οι εταιρίες µε σύµφωνη ελεγκτική γνώµη εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικές τιµές 
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CAAR µόνο για το σύνολο των ηµερών µετά τη δεύτερη µέρα που ακολουθεί τη δηµοσίευση 

της έκθεσης. 

  Μελετώντας το διάγραµµα 7.4 µε την πορεία της CAAR, διαπιστώνουµε όπως ήταν 

αναµενόµενο πως οι 9 εταιρίες εµφανίζουν πολύ χαµηλότερες σωρευτικές µέσες έκτακτες 

αποδόσεις και στις 15 ηµέρες, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πιο αρνητική αντίδραση της 

αγοράς στις διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου. Και για τις 3 κατηγορίες εκθέσεων 

απεικονίζεται µια αρνητική πορεία της CAAR. Φαίνεται επίσης ότι η CAAR για το µέρος του 

δείγµατος µε τη διαφοροποιηµένη γνώµη παρουσιάζει πιο έντονες µεταβολές µεταξύ των 

ηµερών, σε αντίθεση µε την CAAR των εταιριών που έλαβαν σύµφωνη γνώµη και την CAAR 

όλου του δείγµατος, η οποία εµφανίζει πιο σταθερές τάσεις. 

 

 

 

Γράφηµα 7.4: Σύγκριση CAAR των εταιριών του δείγµατος µε κριτήριο τη διαφοροποίηση της 

ελεγκτικής γνώµης 

 

 Φαίνεται χαρακτηριστικά στο παραπάνω διάγραµµα ότι τις µεγαλύτερες τιµές 

εµφανίζει το µέρος του δείγµατος που περιλαµβάνει τις εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη, 

ενώ τις µικρότερες τιµές εκείνο το µέρος µε τις διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου. Η 

CAAR για το σύνολο του δείγµατος εµφανίζει τιµές µεταξύ των δύο επιµέρους µερών αυτού.  

  Επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για πιο αρνητική αντίδραση της αγοράς στις 

διαφοροποιηµένες εκθέσεις ελέγχου, στο τελευταίο κοµµάτι της εµπειρικής αυτής µελέτης 

συγκρίνονται οι έκτακτες αποδόσεις των εταιριών αυτών, οι οποίες παρατηρούνται µετά τη 

δηµοσίευση της έκθεσης ελέγχου µε αυτές που παρατηρούνται πριν τη δηµοσίευση. 
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Εξετάζεται αν υπάρχει στατιστική σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων της AAR και 

CAAR πριν και µετά την ηµέρα δηµοσίευσης κατά την περίοδο του γεγονότος. 

 

Πίνακας 7.10: Έλεγχος t διαφοράς AAR και CAAR πριν και µετά τη ηµέρα δηµοσίευσης 

 

 AAR CAAR 

 (-7 έως -0) (0 έως +7) (-7 έως -0) (0 έως +7) 

Ν 7 7 7 7 

Μέση τιµή -1,28% -0,65% -3,65% -11,5% 

Τυπική Απόκλιση 0,024 0,021 0,027 0,020 

Τυπικό Σφάλµα 0,009 0,008 0,001 0,007 

∆ιαφορά µέσης τιµής 0,63% -7,85% 

Στατιστική t 0,523 6,258 

Τιµή σηµαντικότητας 0,610 0,000* 

 

* : στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο εµπιστοσύνης 1% 

 
  Όπως προκύπτει και από τον πίνακα 7.10, δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ της µέσης έκτακτης απόδοσης πριν και µετά την ηµεροµηνία του γεγονότος 

δηµοσίευσης της διαφοροποιηµένης έκθεσης ελέγχου. Αυτό προκαλεί εντύπωση, ωστόσο, 

αποτελεί το γεγονός ότι η µέση έκτακτη απόδοση των εταιριών µετά την ηµέρα του 

γεγονότος είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε το διάστηµα πριν το γεγονός, χωρίς ωστόσο η 

διαφορά αυτή να είναι σηµαντική.  

  Ως προς τη διαφορά µεταξύ των σωρευτικών µέσων έκτακτων αποδόσεων των 

µετοχών κατά το διάστηµα πριν και µετά τη δηµοσίευση του πιστοποιητικού ελέγχου, 

διαπιστώνεται πως αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. Μεταξύ των δύο διαστηµάτων υπάρχει 

µια διαφορά  κατά -7,85% στη µέση CAAR µε αποτέλεσµα η διαφορά να θεωρείται 

σηµαντική στατιστικά σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα ελεγκτικά πρότυπα απαιτούν από τους ανεξάρτητους ελεγκτές να αξιολογούν την 

παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας.  Το 

γεγονός αυτό έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις σχετικά µε το αν οι ελεγκτές θα πρέπει να 

προβαίνουν σε τέτοιες αξιολογήσεις. Υπάρχει η µια άποψη που υποστηρίζει ότι οι εκθέσεις 

ελέγχου δεν παρέχουν στους επενδυτές νέες πληροφορίες, καθώς οι επενδυτές µπορούν να 

εκτιµήσουν επαρκώς τη συνέχιση της δραστηριότητας µε τη χρήση άλλων πηγών 

πληροφοριών. Υπάρχει και η άποψη ότι η πρόσβαση του ελεγκτή σε ιδιωτικές πληροφορίες 

της ελεγχόµενης εταιρίας κάνει την έκθεση ελέγχου πιο κατατοπιστική και πληροφοριακή.  

Οι προηγούµενες µελέτες που αφορούν τη χρησιµότητα αυτών των εκθέσεων ελέγχου 

µελετώντας την αντίδραση της αγοράς στη δηµοσίευση τους παρέχουν µικτά 

αποτελέσµατα. Στην έρευνα αυτή εξετάστηκε η βραχυπρόθεσµη  αντίδραση της 

χρηµατιστηριακής αγοράς της Ελλάδας στη δηµοσίευση εκθέσεων ελέγχου στις οποίες 

διατυπώνεται αµφιβολία για τη δυνατότητα µιας εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της 

κατά την περίοδο 2005-2011. Στην συγκεκριµένη εργασία εγείρεται το ερώτηµα εάν υπάρχει 

οποιαδήποτε επίδραση αυτών των εκθέσεων ελέγχου στις τιµές των µετοχών των εταιριών σε 

βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Εξετάστηκε αν η έκθεση ελέγχου περιέχει σηµαντικό 

πληροφοριακό περιεχόµενο για τους επενδυτές. 

Με τη βοήθεια της µεθόδου ανάλυσης επιχειρηµατικών συµβάντων υπολογίστηκαν οι 

εκτιµώµενες µη οµαλές αποδόσεις των µετοχών γύρω την ηµέρα δηµοσίευσης της σχετικής 

έκθεσης, και εφαρµόστηκαν στατιστικοί έλεγχοι προκειµένου να προσδιοριστεί η 

σηµαντικότητα των παρατηρούµενων έκτακτων αποδόσεων. Οι έλεγχοι αυτοί βασίστηκαν 

στην ιδέα ότι τι η αξιολόγηση του ανεξάρτητου ελεγκτή περιέχει πληροφορίες.  

Σύµφωνο µε τις αρχικές προσδοκίες, τόσο το συνολικό δείγµα όσο και σύνολο των 

επιµέρους µερών του δείγµατος που εξετάζονται παρουσιάζουν αρνητικές µέσες έκτακτες 

αποδόσεις τις ηµέρες γύρω από την δηµοσίευση της έκθεσης ελέγχου. Όπως αναµενόταν, η 

αντίδραση της αγοράς είναι πιο αρνητική στην περίπτωση των διαφοροποιηµένων εκθέσεων 

ελέγχου. Για το σύνολο σχεδόν των εξεταζόµενων ηµερών όµως οι µέσες αυτές µη οµαλές 

αποδόσεις δεν είναι στατιστικά σηµαντικές.  

Παρατηρώντας στη συνέχεια την πορεία της σωρευτικών µέσων έκτακτων αποδόσεων 

κατά το εξεταζόµενο διάστηµα  διαπιστώθηκε ότι αθροιστικά από την ηµέρα που ακολουθεί 
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της δηµοσίευσης της έκθεσης ελέγχου, οι µετοχές του δείγµατος σηµειώνουν σηµαντικές 

απώλειες.  

Η παρούσα έρευνα ενισχύει την υπάρχουσα βιβλιογραφία, που ασχολείται µε το θέµα 

της αντίδρασης της χρηµατιστηριακής αγοράς και της ικανότητας της να αντανακλά τις 

πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε µια έκθεση ελέγχου, αναφερόµενη στην αγορά του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών και καλύπτοντας ένα χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο 

παρατηρείται αύξηση του αριθµού των εταιριών που εµφανίζουν αβεβαιότητα για τη 

συνέχιση της δραστηριότητας και σοβαρά προβλήµατα αφερεγγυότητας.  

Κατά τη διεξαγωγή της µελέτης εντοπίστηκαν διάφορα σχετικά ζητήµατα, τα οποία 

θα είχαν µεγάλο ενδιαφέρον για  περαιτέρω έρευνα. Θα µπορούσε να εξεταστεί η αντίδραση 

της αγοράς όταν γίνεται άρση αυτών των αβεβαιοτήτων στην έκθεση ελέγχου, έτσι ώστε να 

παρατηρηθεί αν εµφανίζονται θετικές έκτακτες αποδόσεις κατά τη δηµοσίευση της σχετικής 

έκθεσης ελέγχου. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, παρατηρείται διαφορετική αντίδραση της 

χρηµατιστηριακής αγοράς στα διαφορετικά είδη των ελεγκτικών γνωµών. Συνήθως οι 

εκθέσεις ελέγχου είναι  συγκεκριµένες και αποδίδουν την απόφαση του ελεγκτή να 

διατυπώσει αµφιβολία για τη συνέχιση της δραστηριότητας µιας εταιρίας σε συγκεκριµένα 

λειτουργικά ή οικονοµικά προβλήµατα. Θα ήταν ενδιαφέρον να επαναληφθεί η µελέτη 

προκειµένου να εξεταστεί η αντίδραση της αγοράς στις διαφορετικές εκθέσεις ελέγχου µε 

κριτήριο τις ενδείξεις και τα γεγονότα που εγείρουν αυτές τις αµφιβολίες στον ελεγκτή. 

  Παρόλο αυτά τα θέµατα που δεν διερευνήθηκαν στην παρούσα εργασία 

συµπεραίνεται γενικά ότι οι εκθέσεις ελέγχου περιέχουν πληροφορίες που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις των επενδυτών, αν και διαπιστώθηκε ότι η αγορά είναι καλά ενηµερωµένη κατά 

τον χρόνο της δηµοσίευσης αυτών και κατά µέσο όρο, δεν υπάρχει σηµαντική δυσµενής 

αντίδραση της. 
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