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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

1.1. Εισαγωγή 

Στον παρόν κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στο θέμα της διπλωματικής εργασίας. Στο 

πλαίσιο αυτής της διαδικασίας επιχειρείται εξέταση του ορισμού της Ελεγκτικής, της 

ιστορικής εξέλιξής της, καθώς και των ειδών και μορφών ελέγχου που υπάρχουν. 

Ακόμη, αναλύονται τα ερευνητικά ερωτήματα που θα εξεταστούν και ο σκοπός της 

εργασίας.  

 

1.2. Ορισμός της Ελεγκτικής 

Ο Τσιμάρας (1956) ορίζει την Ελεγκτική ως «το σύνολο των αρχών, κανόνων και 

ενεργειών δια των οποίων, απορρεουσών από βαθείαν γνώσιν της οικονομικής των 

Εκμεταλλεύσεων (Επιχειρήσεων), της Λογιστικής και του Δικαίου (Εμπορικού, 

Αστικού, Φορολογικού) διενεργείται η εξέλεγξις (Verification) εμπορικών βιβλίων, 

οικονομικών καταστάσεων, λογιστικών και συναφών στοιχείων, προς διαπίστωσιν 

πράξεων ή παραλείψεων και συναγωγήν αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικών 

προς οικονομικήν τινά διαχείρισιν.» 

Ο Mattingly (1963) ένας επαγγελματίας ελεγκτής λογιστής και ένας εκ των 

πρώτων συμβούλων του Σώματος Ορκωτών Λογιστών της χώρας μας καθορίζει ως 

αντικείμενο της Ελεγκτικής τον έλεγχο, δηλαδή την «εξέταση των βιβλίων μιας 

οικονομικής μονάδας, των δικαιολογητικών εγγράφων, των αποδεικνυόντων την 

αλήθεια, ακρίβεια και νομιμότητα των εν αυτοίς εγγραφών, η ζήτησις των 

απαιτούμενων πληροφοριών, ως και η διενέργεια δοκιμαστικών επαληθεύσεων 

(tests), πασών των εργασιών τούτων διεξαγόμενων εις τοιαύτην έκτασιν, ώστε να 

πεισθεί ο ελεγκτής περί της ακρίβειας και αληθείας των ως άνω βιβλίων και των 

βάσει τούτων συνταχθεισών οικονομικών καταστάσεων». 

Οι Mautz και Sharaf (1961) με την πρωτοποριακή τους εργασία «Η φιλοσοφία 

της Ελεγκτικής συνέβαλαν αποφασιστικά στην αμφισβήτηση των πιο πάνω θέσεων 

και έθεσαν τις βάσεις της θεωρίας της ελεγκτικής. 
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Έκτοτε, πολλοί είναι οι συγγραφείς που δίνουν το δικό τους ορισμό στον όρο 

Ελεγκτική, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι ορισμοί αυτοί απέχουν σημαντικά 

μεταξύ τους. Η ελεγκτική πραγματεύεται τις αρχές, τους κανόνες και τις 

προϋποθέσεις διενέργειας ελέγχου σε οποιαδήποτε οικονομική διαχείριση ξένης 

περιουσίας.
1
 

Ένας έλεγχος είναι η ανεξάρτητη εξέταση και έκφραση μίας γνώμης για της 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μίας οικονομικής οντότητας. Ο σκοπός της 

οντότητας μπορεί να είναι η απόκτηση κέρδους ή όχι.
2
 

Ο όρος Ελεγκτική - «Auditing» ορίζει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων στην 

κοινωνία. Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ένωση Λογιστικής (American Accounting 

Association) η Ελεγκτική είναι μία συστηματική διαδικασία απόκτησης και 

εκτίμησης, με αντικειμενικό τρόπο, αποδείξεων σχετικών με ισχυρισμούς όσον 

αφορά οικονομικές δραστηριότητες και γεγονότα, έτσι ώστε να εξακριβωθεί ο 

βαθμός αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των ισχυρισμών και των καθιερωμένων κριτηρίων 

και τελικά της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους 

χρήστες.
3
 

Ελεγκτική είναι ο Επιστημονικός κλάδος «της συστηματικής διαδικασίας 

συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων, από ένα ανεξάρτητο και 

ικανό για την περίπτωση πρόσωπο, τα οποία αφορούν μετρήσιμες πληροφορίες 

συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας, με σκοπό να εξακριβωθεί και να γνωστοποιηθεί 

στους ενδιαφερόμενους χρήστες κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται 

σε προκαθορισμένα κριτήρια»
4
 

Ο έλεγχος στις επιχειρήσεις έχει δύο μορφές ανάλογα με το υποκείμενο του 

ελέγχου, δηλαδή το πρόσωπο  που διενεργεί τον έλεγχο. Διακρίνεται στον εσωτερικό 

και τον εξωτερικό έλεγχο. Ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται από άτομα που είναι 

υπάλληλοι της ελεγχόμενης επιχείρησης, ενώ ο εξωτερικός ασκείται από άτομα ξένα 

και ανεξάρτητα από αυτήν. Αυτή, όμως, η εργασία θα επικεντρωθεί μόνο στον 

εξωτερικό έλεγχο. 

Η ελεγκτική είναι κλάδος της Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων, 

που πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια 

ελέγχου σε κάθε οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας. Επομένως, η ύλη της 

                                                                 
1
 Γρηγοράκος, Θεόδωρος Γ., 1989, σελ. 7 

2
 Grant Thornton, 1990, σελ.5 

3
 Boynton, William C. & Johnson, Raymond N., σελ.6 

4
 Καζαντζής, Χρήστος Ι., 2006, σελ. 52 
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ελεγκτικής, ως επιστήμης, δύναται να διαιρεθεί στα εξής τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος 

εξετάζονται το αντικείμενο και οι σκοποί του ελέγχου. Δηλαδή, τι ελέγχεται, γιατί 

είναι αναγκαίος ο έλεγχος, ποιοι σκοποί επιδιώκονται με τον έλεγχο, ποιοι 

ωφελούνται από τον έλεγχο. Στο δεύτερο μέρος, που είναι και το σπουδαιότερο, 

εξετάζεται το υποκείμενο του ελέγχου, δηλαδή ο ελεγκτής. Συνεπώς, εδώ εξετάζονται 

ποια πρόσωπα διενεργούν τον έλεγχο (δηλαδή τον εξωτερικό έλεγχο), ποια πρέπει να 

είναι τα προσόντα τους, ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις τους με τις ελεγχόμενες 

οικονομικές μονάδες αλλά και με τη δημόσια διοίκηση, ώστε να διασφαλίζεται 

απόλυτα η ελευθερία εκφράσεως της επαγγελματικής τους γνώμης. Εδώ ανήκει και η 

εξέταση των θεμάτων του εσωτερικού ελέγχου. Στο τρίτο μέρος, που είναι το 

μεγαλύτερο, εξετάζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες (του εξωτερικού ελέγχου). 

Δηλαδή, εξετάζεται η τεχνική του ελέγχου (πως διενεργείται ο έλεγχος, με ποιες 

μεθόδους κτλ) (Γρηγοράκος, 1989). 

 

1.3. Η ιστορική εξέλιξη της Ελεγκτικής  

Ο Έλεγχος καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την Λογιστική ακολούθησε βήμα 

προς βήμα την πορεία της, με την οποία, μάλιστα, σε αρχικό στάδιο ταυτιζόταν 

πλήρως. Είναι αυτονόητο ότι η τήρηση λογαριασμών, όσο κι αν συμφωνεί με τη 

θεωρία, είναι ανούσια και κάποιες φορές και επιζήμια, όταν δεν είναι βέβαιη η 

ακρίβειά τους. Η εισαγωγή του χρήματος ως μονάδας μέτρησης των αξιών και ως 

μέσου διεξαγωγής των οικονομικών συναλλαγών, δημιούργησε την ανάγκη εξέλεγξης 

των οικονομικών συναλλαγών και ελέγχου της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων 

οικονομικών, προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια πράξεων και ενεργειών. 

Αν και η αναγνώριση και η άνθηση του ελεγκτικού επαγγέλματος είναι σχετικά 

σύγχρονη, υπάρχει ανάγκη ελέγχου της ακρίβειας των λογαριασμών από τα πρώτα 

χρόνια της καταγραφής των συναλλαγών και της κίνησης του δημόσιου και ιδιωτικού 

πλούτου. Φαίνεται ότι η αρχαία Αίγυπτος είναι η ουσιαστικότερη γενέτειρα της 

Ελεγκτικής. Ο έλεγχος της συγκομιδής των σιτηρών ήταν πρωταρχικής σημασίας, 

διότι τα δημητριακά αποτελούσαν την κυριότερη φορολογήσιμη ύλη. 

Η ετυμολογία του αγγλικού όρου της ελεγκτικής «audit» (εκ του audire, audio = 

ακούω) υποστηρίζει την υπόθεση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ότι παλαιότερα οι 

έλεγχοι γίνονταν προφορικά. Αυτό φαίνεται και βάση ενδείξεων των Ιερών Γραφών, 
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στην παραβολή των ταλάντων στο Ευαγγέλιο κατά Ματθαίου και στην παραβολή της 

ετέρας του άπιστου οικονόμου στο Ευαγγέλιο κατά Λουκά. 

Στην αρχαία Ελλάδα, στην περίοδο 500-300 π.Χ., απαντάται ο θεσμός του 

ελεγκτή για την εξέταση της διαχείρισης των Οικονομικών του Κράτους. Πιο 

συγκεκριμένα στην Αθήνα δημιουργήθηκε ο θεσμός των «Λογιστών» και των 

«Ευθυνών» οι οποίοι με προκαθορισμένη οργανωτική ιεραρχία και συγκρότηση, 

είχαν ως κύριο έργο, τον έλεγχο της χρηστής διαχείρισης του πλούτου των πόλεων, 

των ναών και των Λογαριασμών Διαχείρισης των αξιωματούχων που αποχωρούσαν 

από τα δημόσια αξιώματα. 

Στην εποχή του Περικλή, κάθε πολίτης ήταν και ελεγκτής. Επικρατούσε το 

έθιμο ότι οι εργολάβοι που αναλάμβαναν την ανέγερση δημόσιων κτιρίων έγραφαν 

υποχρεωτικά σε εντοιχισμένες πινακίδες σε λίθο της οικοδομής τα έσοδα και τα 

έξοδά τους. Αργότερα, στην Αθήνα, το 400 π.Χ. ο νόμος επιβάλλει τη δημοσίευση 

των λογαριασμών των εταιριών. Στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα, οι εξεταστές και οι 

συνήγοροι διενεργούσαν τον έλεγχο. Στην Βοιωτία, ο έλεγχος γινόταν από τους 

κατόπτας, στη Φθιώτιδα από τους αρχησκόπους και στη Θάσο από τους απολόγους. 

Στα παραπάνω όργανα ήταν οι ελεγκτές εκείνης της εποχής. 

Στη Ρωμαϊκή εποχή, ο έλεγχος του Δημόσιου Θησαυροφυλακίου γινόταν από 

τους υπάτους, τους τιμητές ή κήνσορες και τους ταμίες και στη συνέχεια η Γερουσία 

ήταν υπεύθυνη για την έγκριση των λογαριασμών. Με την πτώση της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας, η ρωμαϊκή κοινωνία αποσυντέθηκε, οι συναλλαγές παρέλυσαν, 

υπήρχε μεγάλη στασιμότητα στην οικονομική ζωή και κατά συνέπεια στην εξέλιξη 

του ελέγχου. Στην Ιταλία, στα τέλη του Μεσαίωνα, στην περίοδο της αναγέννησης 

της λογιστικής, υπήρχαν ίχνη σοβαρού ελέγχου. Η Πίζα ήδη στις αρχές του 13
ου

 

αιώνα είχε τον επίσημο ελεγκτή της. 

Στο Βυζάντιο, λόγω της σημαντικής παρέμβασης του κρατικού μηχανισμού 

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

υπευθυνότητα την εξέλεγξη και διακρίβωση της ακρίβειας των λογαριασμών του 

Δημοσίου και τη σωστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. 

Αργότερα, στην Αγγλία (1533-1603), παρουσιάζονται πιο συστηματικοί έλεγχοι 

των δημοσίων εσόδων, όπως και των λογαριασμών των πλούσιων μοναστηριών 

καθώς και των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από  

δικαστές, βαρόνους και αξιωματούχους του στέμματος, ενώ οι φορολογικοί 

κατάλογοι συντάσσονται εις τριπλούν. Στη Γαλλία, τον 17ο αιώνα, εντοπίζονται 
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μεθοδικοί και συστηματικοί λογιστικοί έλεγχοι. Από την υπουργία του Colbert, 

υπήρχε στο Παρίσι το Ελεγκτικό Συνέδριο (το οποίο ήταν πρότυπο και για άλλες 

χώρες), ενώ η επαλήθευση των λογαριασμών και των υπολογισμών γινόταν από τον 

διακεκριμένο μαθηματικό Bareme. Στη Σκωτία φαίνονται οι πρώτοι επαγγελματίες 

λογιστές, οι οποίοι ήταν συγχρόνως ιδιωτικοί γραμματείς, δάσκαλοι λογιστικής και 

κάποιες φορές και της καλλιγραφίας. Το 1582 στη Βενετία, συνέβη η δημιουργία της 

πρώτης επίσημης ένωσης επαγγελματιών ελεγκτών (Collegio dei Raxonati). Στη 

συνέχεια δημιουργήθηκαν τέτοιες ενώσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στις 

ΗΠΑ.. Το 1825, στην Αγγλία, επί Εδουάρδου του Α’, είχαμε την καθιέρωση του 

ελέγχου στο Αγγλικό Θησαυροφυλάκιο και την πρώτη εμφάνιση του όρου του 

ελεγκτή.
5
 

Κατά τον 19
ο
 αιώνα, με την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου, των ασφαλιστικών 

εταιρειών και άλλων κοινοπρακτικών εταιρειών, το επάγγελμα του ελεγκτή έγινε ένα 

σημαντικό κομμάτι του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Στην Μ. Βρετανία, το 

πέρασμα από τη νομοθετική πράξη των κοινοπρακτικών εταιρειών το 1844 (Joint 

Stock Companies Act) και αργότερα της νομοθετικής πράξης για τις εταιρείες το 

1879 (Companies Act) συνέβαλλε σημαντικά, γενικά, στον τομέα της Ελεγκτικής και 

στην ανάπτυξη του εξωτερικού ελέγχου στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την πρώτη ρύθμιση, 

οι εταιρείες υποχρεώνονταν σε διάθεση των βιβλίων τους, ώστε να κριθούν από τους 

μετόχους σε ετήσια συνάντηση. Η ρύθμιση του 1879 υποχρέωνε όλες τις τράπεζες 

περιορισμένης ευθύνης να υποβάλλονται σε έλεγχο, αργότερα αυτή η ρύθμιση 

αφορούσε όλες τις επιχειρήσεις. Μέχρι και τις αρχές του 20
ου

 αιώνα, ανεξάρτητοι 

έλεγχοι στις ΗΠΑ διεκπεραιώνονταν σύμφωνα με τη βρετανική πρακτική και στην 

πραγματικότητα γίνονταν κυρίως από Βρετανούς ελεγκτές, οι οποίοι στέλνονταν στις 

αμερικανικές εταιρείες από Βρετανούς μετόχους τους (Golden, et al., 2006). 

 

1.4. Η Ελεγκτική στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα το πρώτο σημαντικό βήμα για την καθιέρωση εξωτερικού ελέγχου έγινε 

με το νόμο 5076/1931 περί ανωνύμων εταιρειών και τραπεζών, όπου προβλεπόταν η 

δημιουργία του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ). Ωστόσο, ο θεσμός αυτός παρά 

τη νομοθετική ρύθμιση δε λειτούργησε, καθώς συνέχισαν να ισχύουν τα άρθρα 36-38 

του νόμου 2190/1920. Αυτά όριζαν ότι οι έλεγχοι των Ισολογισμών 

                                                                 
5
 Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή, 1955, σελ.7-10, Πρβλ. Καζαντζής, Χρήστος, 2006, σελ.40-41, Πρβλ. 

Τσακλάγκανος, Άγγελος Α., 2008 
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πραγματοποιούνται από δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι 

οποίοι διορίζονταν από την ίδια την εταιρεία (συνήθως από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου) και αποτελούσαν εμμέσως έμμισθους υπαλλήλους, οι οποίοι εξαρτώντο 

οικονομικά από τον ελεγχόμενο φορέα. Αποτέλεσμα ήταν η «κατά παραγγελία» 

σύνταξη και υπογραφή εκθέσεως που εκτός της τυπικής κάλυψης των απαιτήσεων 

του Νόμου δεν είχε ουσιαστική ισχύ. Παρά τις προσπάθειες και τις νομοθετικές 

ρυθμίσεις ο θεσμός του ελεγκτή δεν λειτούργησε ουσιαστικά στην Ελλάδα πριν τον 

Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. 

Το 1948 υπεγράφη σύμβαση ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση και τη 

Διοίκηση Οικονομικής Συνεργασίας των ΗΠΑ, με την οποία κλήθηκαν Άγγλοι 

ορκωτοί λογιστές, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν οι ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις 

για τη διασφάλιση ύπαρξης πραγματικών ορκωτών λογιστών:  

i Υπ. αρ. 12984/13.9.49 απόφαση του Υπουργού Συντονισμού «Περί 

συμπληρώσεως συντονιστικού συμβουλίου θεσμού ορκωτών λογιστών». 

ii Υπ. αρ. 16498/16.11.49 απόφαση του Υπουργού Συντονισμού «Περί 

συμπληρώσεως συντονιστικού συμβουλίου θεσμού ορκωτών λογιστών». 

iii Υπ. αρ. 1001/20/29.10.50 «Περί καταρτίσεως σχεδίου Νόμου περί συντάξεως 

Σώματος Ελλήνων Ορκωτών Λογιστών» (Φ.Ε.Κ. Α/255/1950). 

Η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια υλοποίησης των αποφάσεων αυτών για τη 

δημιουργία του Σώματος Ορκωτών Λογιστών έγινε το 1952, όταν συγκροτήθηκε 

δωδεκαμελές σώμα αποτελούμενο από καθηγητές, διευθυντές υπουργείων και 

τραπεζών, το οποίο όμως δε λειτούργησε ουσιαστικά μετά την παραίτηση της 

Κυβερνήσεως Πλαστήρα τον Οκτώβριο του 1952. Τέλος, το 1955, ψηφίστηκε το 

Ν.Δ. 3329 «Περί συστάσεως Σώματος Ελλήνων Ορκωτών Λογιστών» και 

δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α230/25.8.55, μέσω του οποίου το Σ.Ο.Λ αποτέλεσε το 

κύριο ελεγκτικό σώμα στην Ελλάδα μέχρι το 1992.  

Όσον αφορά στον εσωτερικό έλεγχο τώρα, αυτός άρχισε να εμφανίζεται στην 

Ελλάδα προς το τέλος της δεκαετίας του 1970. Συγκεκριμένα, το 1985 ιδρύεται με 

απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (απόφαση 1457/7.6.85) το «Ελληνικό 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.)», το οποίο είναι και το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα. Το 

Ε.Ι.Ε.Ε. απαρτίζεται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και έχει μέλη του 

πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών σχολών που ασκούν αποδεδειγμένα το 

επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή.  
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Οι διάφορες ανακατατάξεις στον επιχειρησιακό  χώρο (εξαγορές και 

συγχωνεύσεις εταιριών, εισαγωγή εταιριών στο Χ.Α.Α.), καθώς και η οικονομική 

ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξη 

και αναβάθμιση του εσωτερικού ελέγχου, ενώ με την απόφαση 2438 της Τράπεζας 

της Ελλάδος έγινε λόγος για την ύπαρξη επιτροπής ελέγχου και την ανεξαρτησία της 

επιθεώρησης. 

Παράλληλα, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς επισημαίνει με την εγκύκλιο υπ’ 

αριθμόν 6 ότι οι Εταιρίες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών οφείλουν να έχουν 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ δύο επιπλέον αποφάσεις για την εταιρική 

διακυβέρνηση (απόφαση 5/204 και Ν. 3016) υποχρεώνουν τις εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο εταιρίες να έχουν τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Έτσι, μετά τις 

παραπάνω εξελίξεις, αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα και η σημασία του εσωτερικού 

ελέγχου, ενώ παράλληλα αναβαθμίστηκε το ελεγκτικό επάγγελμα ως προς τη  

συμβολή του στην ανάπτυξη των οικονομικών μονάδων στη Ελλάδα.
6
 

 

1.5. Είδη και μορφές ελέγχων 

Η ζήτηση για υπηρεσίες Ελεγκτικής τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια 

εντυπωσιακή αύξηση τόσο σε επίπεδο όγκου των παρεχόμενων ελεγκτικών 

υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο διαφορετικών τομέων δράσης τις οποίες καλείται να 

καλύψει η ελεγκτική. Η αύξηση αυτή είναι η φυσική συνέπεια της γενικευμένης 

αναγνώρισης της ουσιαστικής συμβολής της ελεγκτικής στη μεγιστοποίηση της αξίας 

των επιχειρήσεων. Η ελεγκτική δεν καλύπτει σήμερα μόνο τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων, αλλά αποκτά σοβαρή παρουσία στους τομείς της 

εταιρικής διακυβέρνησης με τον εσωτερικό έλεγχο, της αξιολόγησης  των επιδόσεων 

των διοικούντων με τους Ελέγχους Διοίκησης και της τήρησης των θεσμοθετημένων 

κανόνων δράσης κρίσιμων τομέων της οικονομίας με τους Ελέγχους Συμμόρφωσης. 

Το προαναφερθέν ελεγκτικό έργο ασκείται από διαφορετικές κάθε φορά κατηγορίες 

ελεγκτών.
7
 

Ωστόσο, οι λογιστικοί έλεγχοι είναι γενικά δύο κατηγοριών: εσωτερικοί και 

εξωτερικοί. Οι εσωτερικοί έλεγχοι γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο 

έχει σχέση υπαλληλικής εξάρτησης με την υπό έλεγχο επιχείρηση. Στους 

                                                                 
6
Παπαδάτου, Θεοδώρα, 2005, σελ.7-8, (Παπαδάτου, 2005) Πρβλ. Τσακλάγκανος, Άγγελος Α., 2008, 

σελ.9, Πρβλ. Καζαντζής, Χρήστος, 2006, σελ.41-45. 
7
 Καζαντζής, Χρήστος, 2006, σελ.81 



8 
 

εσωτερικούς ελέγχους αντιστοιχεί κυρίως ο αγγλοαμερικανικός όρος «control» και 

πρόκειται, κυρίως, για διαρκή προληπτικά μέτρα που εκτείνονται σε ολόκληρο το 

λογιστικό σχέδιο. Αντίθετα, οι εξωτερικοί έλεγχοι ανατίθενται, έπειτα από συμφωνία, 

σε επαγγελματίες πραγματογνώμονες ελεγκτές, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από την 

ελεγχόμενη επιχείρηση. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι είναι κυρίως κατασταλτικής 

μορφής, ενώ διενεργούνται κατά περιόδους ή συμπληρωματικά με τον εσωτερικό 

έλεγχο και είναι υποχρεωτικοί σε περιπτώσεις εταιρειών, οι οποίες είναι 

υποχρεωμένες σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους.
8
 

Οι έλεγχοι με βάση διάκρισης το αντικείμενο του ελέγχου μπορούν να έχουν 

και άλλη ταξινόμηση. Συγκεκριμένα, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται με απώτερο 

σκοπό τη διαμόρφωση και έκφραση γνώμης για το κατά πόσο οι καταστάσεις 

αυτές έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις γενικά παραδεχτές αρχές της 

λογιστικής και αν αυτές απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση και 

τα αποτελέσματα της διαχείρισης της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας. 

 Έλεγχοι συμμόρφωσης  

Ο σκοπός ενός ελέγχου συμμόρφωσης είναι ο καθορισμός του κατά πόσο ο 

ελεγχόμενος συμμορφώνεται με συγκεκριμένους κανόνες ή ακολουθεί 

διαδικασίες που έχουν τεθεί από κάποιον ιεραρχικά ή διοικητικά ανώτερο 

φορέα. 

 Λειτουργικοί έλεγχοι 

Ένας λειτουργικός έλεγχος περιλαμβάνει μια συστηματική επισκόπηση και 

αξιολόγηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε σχέση με 

συγκεκριμένους αντικειμενικούς στόχους. 

 Έλεγχοι διοίκησης 

Οι έλεγχοι διοίκησης ή έλεγχοι της αποδοτικότητας της διοίκησης ή έλεγχοι 

επιδόσεων είναι οι έλεγχοι που έχουν ως αντικειμενικό τους σκοπό την 

αξιολόγηση των στόχων αυτών. Συγκεκριμένα, αξιολογούν την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα ενός μέλους ή συλλογικού 

οργάνου της διοικήσεως μιας επιχείρησης ή ενός τμήματός της. 

  

                                                                 
8
Ανωτάτη Βιομηχανική σχολή, 1955, σελ.23 
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 Κοινωνικοί έλεγχοι 

Κοινωνικός έλεγχος ή έλεγχος κοινωνικής ευθύνης , είναι ο έλεγχος που έχει 

αντικειμενικό στόχο την επαλήθευση, επικύρωση, και επιβεβαίωση των 

πληροφοριών που συγκεντρώνει και παρουσιάζει η κοινωνική λογιστική. Τα 

τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι οι επιχειρήσεις 

εκτός από την παραδοσιακή υπευθυνότητά τους για μεγιστοποίηση του 

κέρδους και της αξίας τους, έχουν ευθύνη έναντι του εργασιακού τους 

δυναμικού, των πελατών και των προμηθευτών τους καθώς και έναντι του 

κοινωνικού τους περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δημιουργούνται και 

αναπτύσσονται. 

 Έλεγχοι οικονομικού εγκλήματος και απάτης  

Ο έλεγχος (ή η ελεγκτική) της απάτης είναι ένα σχετικά νέο και υπό ανάπτυξη 

γνωστικό και επαγγελματικό πεδίο της ελεγκτικής. Η μεγάλη αύξηση του 

οικονομικού εγκλήματος, της απάτης, των καταχρήσεων και των δόλιων 

πράξεων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα δημιουργούν την ανάγκη για 

ανάπτυξη του νέου αυτού κλάδου της ελεγκτικής. 

 Ειδικοί έλεγχοι 

Ειδικός έλεγχος είναι κάθε έλεγχος που πραγματοποιείται από ελεγκτές και 

δεν εμπίπτει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ελέγχων. Στους ειδικούς 

ελέγχους ανήκει και ο δικαστικός έλεγχος του άρθρου 634 του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας, τη διενέργεια του οποίου δικαιούνται να ζητήσουν 

διάφορες ομάδες από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή Εφετείο.
9
 

 

1.6. Σκοπός της εργασίας - Δομή  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ελεγχθεί αν η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή 

αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα των εταιρειών και συγκεκριμένα σε σχέση με 

την παρουσίαση ή όχι χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το έτος 2011. Στην 

περίπτωση αδυναμίας παρουσίασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων από πλευράς 

εταιρειών η μετοχή αυτών είναι επί του παρόντος σε αναστολή στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Επίσης, ελέγχεται αν παράμετροι όπως η ελεγκτική εταιρεία 

που διενεργεί τον έλεγχο και η αλλαγή του ορκωτού ελεγκτή επηρεάζουν και αυτοί 

                                                                 
9
 Καζαντζής, Χρήστος, 2006, σελ.82-88 
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την κατάσταση της εταιρείας. Πέραν, όμως, των ποιοτικών χαρακτηριστικών, στην 

έρευνα συμπεριλαμβάνονται και χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιρειών του υπό 

εξέταση δείγματος.  

Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως ακολούθως: 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αφορά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου γίνεται 

η επεξεργασία και η αναφορά διαφόρων στοιχείων συνυφασμένων με τον κλάδο της 

ελεγκτικής. Τέτοια στοιχεία είναι η χρησιμότητα του ελέγχου, ο ρόλος του ελεγκτή 

καθώς και του πιστοποιητικού που εκδίδει. Ωστόσο, γίνεται, επίσης αναφορά των 

σκοπέλων που συναντούνται συχνά σε αυτό το επάγγελμα όπως η παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τέλος, πραγματοποιείται μία σύντομη αναφορά 

στον εξωτερικό έλεγχο των τραπεζών, στις οποίες και βασίζεται το ερευνητικό τμήμα 

της εργασίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά τα κυριότερα αρμόδια όργανα τα 

οποία είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό και την ορθή λειτουργία του ελέγχου. 

Επίσης, αναφέρεται ο ρόλος και η εξέλιξη των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και 

γίνεται μία αναλυτική περιγραφή των σχετικών με την παρούσα εργασία Διεθνών 

Προτύπων Ελέγχου. Τέλος, παρουσιάζεται μια γενική εικόνα του νόμου Sarbanes-

Oxley Act, η χρησιμότητα αυτού , καθώς και οι επιδράσεις του. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζονται οι ερευνητικές υποθέσεις και στη 

συνέχεια αναλύεται η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την εξέταση 

αυτών. Επιπλέον, παρουσιάζεται και αναλύεται το δείγμα που λαμβάνεται για τη 

διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας. Τέλος παρουσιάζονται τα εμπειρικά 

αποτελέσματα της έρευνας. 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται τα ευρήματα της εμπειρικής 

έρευνας, αναφέρονται οι περιορισμοί που αντιμετωπίστηκαν και γίνονται προτάσεις 

για μελλοντική έρευνα. Τέλος, εξάγονται τα συμπεράσματα της εμπειρικής 

διερεύνησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

  

 

2.1. Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο περιέχει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία 

επικεντρώνεται στη χρησιμότητα του ελέγχου, στον ρόλο του ελεγκτή και του 

πιστοποιητικού που εκδίδει, καθώς και στην παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων. Τέλος, γίνεται μία σύντομη αναφορά στον εξωτερικό έλεγχο των 

τραπεζών, στις οποίες και βασίζεται το ερευνητικό τμήμα της εργασίας. 

 

2.2. Η αναγκαιότητα του ελέγχου 

Οι λόγοι που καθιστούν τον έλεγχο αναγκαίο είναι αρκετοί, όπως οι ατέλειες της 

ανθρώπινης φύσης, ο έγκαιρος εντοπισμός και η διόρθωση των λογιστικών 

σφαλμάτων, η σχέση ιδιοκτήτη και διαχειριστή ή η ανάγκη για αξιόπιστες 

πληροφορίες. 

 Σύμφωνα με τον Γρηγοράκο (1989), η αναγκαιότητα του ελέγχου 

οποιασδήποτε οικονομικής οντότητας, πηγάζει από τις ατέλειες της ανθρώπινης 

φύσεως. Τα λάθη και οι καταδολιεύσεις είναι έμφυτα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος 

γεννιέται μαζί με τις ατέλειες του και τις αδυναμίες του, με τις οποίες ζει τη ζωή του 

και αποθνήσκει με αυτές. Βεβαίως, η εξέλιξη της επιστήμης και του πολιτισμού και 

γενικά οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες διαβιώσεως, επηρεάζουν μέχρι 

κάποιο βαθμό, θετικά ή αρνητικά, τις ατέλειες και αδυναμίες αυτές, ποτέ όμως δεν τις 

εξαφανίζουν, γιατί είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος 

μαζί με αυτές και συνεπώς η πλήρης θεραπεία ή η εξαφάνισή τους είναι αδύνατη, τα 

λάθη οφείλονται στις ατέλειες της ανθρώπινης ικανότητας. Η ανειλικρίνεια, οι 

καταδολιεύσεις και οι απάτες οφείλονται στις ατέλειες της ανθρώπινης ηθικής. 

Συνεπώς, είναι αδύνατο να αποκοπούν πλήρως από την ανθρώπινη φύση τα λάθη, οι 

καταδολιεύσεις και οι απάτες, επομένως η μοναδική λύση για την καταπολέμηση 

αυτών των αδυναμιών επιτυγχάνεται με την οργάνωση, σε κάθε οικονομική 

διαχείριση ξένης περιουσίας, ουσιαστικού και ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου, ο 

οποίος πρέπει να συμπληρώνεται και με οργάνωση πλήρους συστήματος εσωτερικού 
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ελέγχου. Ο έλεγχος, επομένως, είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα οποιασδήποτε 

οικονομικής διαχείρισης ξένης περιουσίας, είναι ένα είδος ασφαλίσεως κατά των 

λαθών, της ανειλικρίνειας, της κλοπής και της απάτης, η δε αμοιβή του ελεγκτή, 

αντιστοιχεί στο ασφάλιστρο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση εκφράζει τις αντιλήψεις 

που υπήρχαν κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης της Ελεγκτικής. 

Μια άλλη προσέγγιση υποστηρίζει ότι τη βάση θεμελίωσης της Ελεγκτικής 

αποτελεί ο έγκαιρος εντοπισμός και η διόρθωση των λογιστικών λαθών, τα οποία 

ανεξάρτητα από το αν είναι εκούσια ή ακούσια, παραποιούν τις οικονομικές 

καταστάσεις έχοντας ως συνέπεια την παρουσίαση μιας αλλοιωμένης και ανακριβής 

εικόνας της επιχείρησης. Αποτέλεσμα είναι η παραπληροφόρηση και πιθανόν 

εξαπάτηση των ενδιαφερόμενων, για την πορεία της επιχείρησης, προσώπων. Κατά 

τον Bande (1966) «το σφάλμα στη λογιστική είναι επαγγελματικό σφάλμα, 

οφειλόμενο σε αμέλεια ή άγνοια των λογιστικών κανόνων». Ο ίδιος συγγραφέας 

κατατάσσει τα σφάλματα σε έξι κατηγορίες: σφάλματα λογιστικής ερμηνείας, 

σφάλματα παραλείψεων, σφάλματα αποδόσεων, σφάλματα αρχών, σφάλματα 

αριθμητικά και σφάλματα από την εκτέλεση της λογιστικής εργασίας. 

Η λογιστική και η ελεγκτική παίζουν, επίσης, ένα σημαντικό ρόλο στη σχέση 

ιδιοκτήτη και διαχειριστή. Η σχέση αυτή δημιουργεί μια σύγκρουση συμφερόντων 

λόγω κυρίως της ασυμμετρίας των πληροφοριών που υπάρχει μεταξύ του διαχειριστή 

μιας οικονομικής οντότητας και του ιδιοκτήτη-μετόχου, ο οποίος βρίσκεται εκτός της 

διοικούμενης από το διαχειριστή οικονομικής μονάδας. Ασυμμετρία πληροφοριών 

σημαίνει ότι οι διοικούντες μιας επιχείρησης έχουν γενικά περισσότερη και 

ακριβέστερη πληροφόρηση για την πραγματική οικονομική θέση και τα οικονομικά 

αποτελέσματα της επιχείρησης που διοικούν, σε σχέση με την πληροφόρηση που 

διαθέτουν οι εκτός της επιχείρησης ιδιοκτήτες-μέτοχοι. Ένα ακόμα πρόβλημα που 

απορρέει από αυτή τη σχέση είναι πως αυτά τα δύο πρόσωπα δεν έχουν απαραίτητα 

κοινά συμφέροντα. Εάν ο στόχος και των δύο μερών είναι η μεγιστοποίηση του 

προσωπικού τους συμφέροντος τότε είναι πιθανόν οι επικεφαλείς των οικονομικών 

μονάδων να μην ενεργούν προς την κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής διασφάλισης 

των συμφερόντων των μετόχων.  Για παράδειγμα, ο manager της επιχείρησης έχει ως 

στόχο την προσωπική του ανάδειξη μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει και 

επομένως επιδιώκει συνεχώς νέες επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη της 

επιχείρησης, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει μειωμένο περιθώριο κέρδους. Αντίθετα, μία 

τέτοια πολιτική μπορεί μακροπρόθεσμα να ευνοεί και τους ιδιοκτήτες-μετόχους, 
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ωστόσο, τα μειωμένα μερίσματα για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα δεν είναι πιθανό 

να τους βρίσκουν σύμφωνους. Επιπλέον, είναι δυνατό η διοίκηση να παραποιεί τις 

οικονομικές καταστάσεις προκειμένου τα στελέχη της να εισπράξουν αυξημένες 

αμοιβές επιτυχίας (bonus). Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της Ελεγκτικής, 

επομένως, είναι η διασφάλιση της τάξης και της ευταξίας της επιχειρηματικής ζωής, 

της διαφάνειας και της προστασίας των δικαιωμάτων των μετόχων σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Οι ελεγκτές με την εγκυρότητα που διακρίνει το έργο τους 

συμβάλλουν  στη δημιουργία εμπιστοσύνης προς τις κεφαλαιακές οικονομικές 

μονάδες, στην προστασία της μειοψηφίας των μετόχων, των συναλλασσόμενων, των 

πιστωτικών οργανισμών και του κοινωνικού συνόλου από την καταχρηστική 

λειτουργία οικονομικών μονάδων. Οι ελεγκτές, επιπλέον, αποβλέπουν στον 

εντοπισμό αδυναμιών στην οργάνωση και λειτουργία, στην αποκάλυψη λαθών ή 

παραβάσεων των οικονομικών μονάδων και στην υποβολή προτάσεων βελτιώσεων 

και ορθολογικότερης λειτουργίας τους. 

Η αναγκαιότητα του ελέγχου βασίζεται, επίσης, στη ζήτηση λογιστικών 

πληροφοριών σχετικών με τη λειτουργία της οικονομικής οντότητας από 

ενδιαφερόμενους οι οποίοι βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός της οντότητας. Για 

παράδειγμα οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι της εταιρείας, οι χρηματοδότριες τράπεζες 

και έμμεσα το ανώνυμο πλήθος των καταθετών τους, οι προμηθευτές της εταιρείας 

και γενικά οι πιστωτές της και όλοι οι συναλλασσόμενοι με αυτή, οι διοικούντες και 

οι διευθύνοντες αυτής, το κράτος, το προσωπικό της και οι μελλοντικοί επενδυτές 

της. Οι κοινωνικές αυτές ομάδες βασίζονται σε αυτή την πληροφόρηση που υπάρχει 

τη δεδομένη χρονική στιγμή για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Για τη λήψη, 

επομένως, ορθολογικών αποφάσεων είναι απαραίτητο οι πληροφορίες που 

χρησιμοποιούνται να είναι αξιόπιστες, ακριβείς, δίκαια απεικονισμένες και ελεύθερες 

προκαταλήψεων και σκοπιμοτήτων (Καζαντζής, 2006). 

Πολλοί είναι οι επενδυτές και οι οικονομικοί αναλυτές που βασίζονται στους 

ελέγχους των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι οποίοι παρέχουν ασφάλεια 

σχετικά με την εγκυρότητα των σημαντικών πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνουν 

υπόψη για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών για τις 

ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις βασίζεται στην ύπαρξη 

αποτελεσματικού ελέγχου. Άλλωστε,  ο ρόλος της ελεγκτικής διαδικασίας είναι ο 

έγκαιρος εντοπισμός και η διόρθωση των λογιστικών λαθών. Είτε τα λογιστικά λάθη 

οφείλονται σε απροσεξίες, είτε αποτελούν προϊόν εσκεμμένων ενεργειών, η ουσία 
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είναι πως παραποιούν τις διάφορες λογιστικές καταστάσεις και μπορούν να 

παρουσιάσουν μια αλλοιωμένη και εξωπραγματική μορφή της επιχείρησης. Άμεσο 

αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η εξαπάτηση και παραπληροφόρηση των προσώπων 

που χρησιμοποιούν αυτές τις καταστάσεις για την ενημέρωση τους και ενδιαφέρονται 

για την ομαλή πορεία της επιχείρησης, είτε αυτοί είναι οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοί 

της, είτε οι εξωτερικοί πιστωτές της (Τσακλάγκανος, 2008). Επιπρόσθετα, τυχόν 

ανακριβείς πληροφορίες σε μία κοινωνία μπορεί να προκαλέσουν την 

αναποτελεσματική και μη αποδοτική κατανομή και χρησιμοποίηση των παραγωγικών 

πόρων, η οποία μπορεί τελικά να αποβεί σε βάρος όχι μόνο εκείνων που λαμβάνουν 

τις σχετικές αποφάσεις αλλά και της κοινωνίας. 

Ενδεχομένως, μία λύση θα ήταν ο κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης να κάνει το 

δικό του έλεγχο αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζει 

αξιόπιστες πληροφορίες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι φανερά αδύνατο για δύο κυρίως 

λόγους. Πρώτον, πολλές φορές ο ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να μην έχει την 

εξειδικευμένη κατάρτιση και εμπειρία που απαιτείται για την αξιολόγηση των 

σχετικών πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων. Δεύτερον, στις περισσότερες 

περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος χρήστης δεν είναι μόνο ένας, άλλα και οι σχετικές 

πληροφορίες είναι πολλές και πολύπλοκες. Για τους παραπάνω λόγους, είναι 

ορθότερο από άποψη οικονομική αλλά και πρακτική ο έλεγχος των πληροφοριών να 

γίνεται από τον ελεγκτή, ο οποίος έχει τη σχετική και απαραίτητη εκπαίδευση για την 

κατανόησή τους και μπορεί να εγγυηθεί για την αξιοπιστία των πληροφοριών. 

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν, ακαδημαϊκοί αλλά και επαγγελματίες 

ελεγκτές, ότι όσο οι κοινωνίες μεγαλώνουν και γίνονται περισσότερο σύνθετες, τόσο 

αυξάνουν οι πιθανότητες παροχής αναξιόπιστων πληροφοριών στους 

ενδιαφερόμενους που αναζητούν κάποια πληροφόρηση. Αυτό συμβαίνει για αρκετούς 

λόγους ένας από αυτούς είναι η απόσταση από την πηγή της πληροφορίας. Στη 

σημερινή ζωή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας ο ενδιαφερόμενος χρήστης 

συνήθως απέχει αρκετά από την πηγή της πληροφορίας. Η απόσταση αυτή εμποδίζει 

το χρήστη να αξιολογήσει την ποιότητα της πληροφορίας και δημιουργεί μια ζήτηση 

για ανεξάρτητο έλεγχο και πιστοποίηση της αλήθειας και της αντικειμενικότητάς της, 

το ρόλο αυτό του διαμεσολαβητή παίζει συνήθως κάποιος τρίτος. Επίσης, η 

δημιουργία πολύ μεγάλων οικονομικών μονάδων έχει οδηγήσει στην αύξηση του 

όγκου των συναλλακτικών πράξεων και άρα των πληροφοριών. Ο τεράστιος όγκος 

των δεδομένων και των πληροφοριών αυξάνει την πιθανότητα ύπαρξης εσφαλμένων 
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ή ανακριβών στοιχείων στα αρχεία της οικονομικής οντότητας. Έπειτα, τα τελευταία 

χρόνια η πολυπλοκότητα των εναλλακτικών πράξεων πολλών επιχειρήσεων έχει 

αυξηθεί σημαντικά με συνέπεια να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη η ορθή λογιστική 

καταχώρηση αυτών των συναλλαγών. Τέλος, η χρήση πληροφοριών ως βασικό 

στοιχείο για τη λήψη αποφάσεων μεγάλου επιχειρησιακού ή οικονομικού 

ενδιαφέροντος δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με την πιθανότητα οι 

πληροφορίες να είναι παραπλανητικές, προκατειλημμένες, ελλιπείς ή μη σχετιζόμενες 

με την απόφαση. Με τον έλεγχο δίνεται η δυνατότητα μείωσης ή εξάλειψης αυτών 

των πιθανοτήτων (Καζαντζής, 2006). 

Διαφαίνεται, επομένως, η αναγκαιότητα του ελέγχου, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν λάθη και απάτες. Ο έλεγχος θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε 

οικονομικής χρήσης, ένα είδος ασφάλισης των πληροφοριών που εξέρχονται από την 

οικονομική οντότητα προς τους ενδιαφερόμενους για την πορεία της. Αυτή είναι και 

η βασική επιδίωξη του εξωτερικού ελέγχου, δηλαδή η πληροφόρηση των 

ενδιαφερόμενων (μετόχων, τρίτων, προσωπικού, κράτους) αν οι οικονομικές 

καταστάσεις μιας οικονομικής μονάδας παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα της 

περιουσιακής της κατάστασης και των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Ο 

αποτελεσματικός έλεγχος, όπως γίνεται σαφές, είναι σημαντικότατος για κάθε 

οικονομική οντότητα αλλά και για κάθε κοινωνία, για το λόγο αυτό διενεργείται από 

ειδικούς επαγγελματίες ανεπίληπτου ήθους και ακέραιου χαρακτήρα, άρτιας 

επιστημονικής κατάρτισης και εξειδικευμένης πείρας, οι οποίοι δεν έχουν καμία 

υπαλληλική σχέση με την ελεγχόμενη επιχείρηση ή άλλη εξάρτηση από αυτή ή από 

τη δημόσια διοίκηση και έτσι είναι εξασφαλισμένη η ανεξαρτησία της 

επαγγελματικής τους γνώμης (Meigs, et al., 1978). Η σημαντικότητα του ελέγχου 

βασίζεται στο γεγονός ότι οι οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε 

οργανωμένη κοινωνία, βασίζονται σε πληροφορίες που υπάρχουν κατά το χρόνο που 

λαμβάνεται η κάθε απόφαση. Για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων είναι απαραίτητο 

οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται να είναι αξιόπιστες, ακριβείς, δίκαια 

απεικονισμένες και ελεύθερες προκαταλήψεων και σκοπιμοτήτων. Επομένως, ο 

έλεγχος είναι σημαντικός και αναγκαίος όχι μόνο για τους ενδιαφερόμενους αλλά και 

για την κοινωνία σαν σύνολο και ο ελεγκτής που τον διεξάγει άξιος εμπιστοσύνης.  
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2.3. Είδη και χαρακτηριστικά του εξωτερικού ελέγχου 

Οι εξωτερικοί έλεγχοι διακρίνονται σε ελέγχους επαλήθευσης και σε λογιστικές 

πραγματογνωμοσύνες. Ο έλεγχος επαλήθευσης συνίσταται στην κριτική εξέταση των 

βιβλίων και των δικαιολογητικών ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, με σκοπό την 

πιστοποίηση εάν οι γενικά παραδεχτές αρχές της λογιστικής τηρούνται με ακρίβεια 

και επιτρέπουν τον καθορισμό της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης ή την 

εξακρίβωση ορισμένων χαρακτηριστικών των πράξεών της. Η λογιστική 

πραγματογνωμοσύνη αφορά την κριτική έρευνα των βιβλίων και των 

δικαιολογητικών με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος, του οποίου η λύση 

βρίσκεται στη λογιστική. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πεδίο της λογιστικής πραγματογνωμοσύνης είναι 

ευρύτερο από το πεδίο του ελέγχου επαλήθευσης. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί, ότι 

κάθε λογιστική πραγματογνωμοσύνη δεν συνοδεύεται απαραίτητα και από έλεγχο 

επαλήθευσης. 

Παρακάτω αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά των εξωτερικών ελέγχων, τα 

οποία είναι τρία. Οι εξωτερικοί έλεγχοι έχουν αναδρομική μορφή σε σύγκριση με 

τους εσωτερικούς ελέγχους, οι οποίοι προηγούνται ή συμβαδίζουν με τον εξωτερικό 

έλεγχο αλλά σπάνια τον ακολουθούν. Επίσης, οι εξωτερικοί έλεγχοι έχουν αναλυτική 

μορφή, δηλαδή προχωρούν με την αντίθετη φορά απ’ ότι η λογιστική. Η λογιστική 

ξεκινά με την καταγραφή των απλών οικονομικών συναλλαγών, για να καταλήξει στη 

σύνθεση λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αντίθετα, ο 

εξωτερικός έλεγχος διερευνά τον λογαριασμό με σκοπό τον εντοπισμό των αρχικών 

συναλλαγών. Τέλος, ο εξωτερικός έλεγχος έχει κριτική μορφή, καθώς δεν 

περιορίζεται στην απλή διαπίστωση ότι τα οικονομικά γεγονότα έγιναν σύμφωνα με 

τις γενικά παραδεχτές αρχές της λογιστικής, αλλά ελέγχει και αν όντως τηρήθηκαν 

επακριβώς.
10

 

 

2.4. Ο ρόλος του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή – της ελεγκτικής 

εταιρείας  

Οι εξωτερικοί ελεγκτές, το έργο των οποίων θα εξεταστεί στην παρούσα εργασία, 

αναφέρονται συχνά ως ανεξάρτητοι ελεγκτές ή ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. 

Χαρακτηρίζονται ως εξωτερικοί γιατί δεν ανήκουν στο ανθρώπινο δυναμικό του 

                                                                 
10

 Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή, 1955, σελ.24-25 
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ελεγχόμενου φορέα. Οι ελεγκτές αυτοί ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν όλες τις κατηγορίες ελέγχων. 

Ο ελεγκτής είναι το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο και αποτελεί το 

απαραίτητο όργανο που θα εξασφαλίσει την ορθολογική οργάνωση, λειτουργία και 

ομαλή οικονομική διαχείριση στη δημόσια και ιδιωτική οικονομία. Στοιχεία που 

διέπουν το επάγγελμα του ελεγκτή είναι η ανεξαρτησία και η επαγγελματική 

δεοντολογία. Το γεγονός αυτό αποτελεί εγγύηση για τους τρίτους σχετικά με τη 

διενέργεια αντικειμενικού και ανεπηρέαστου ελέγχου βάσει αποδεικτικών στοιχείων, 

με αποτέλεσμα να αποκτά ιδιαίτερο κύρος το έργο του ελεγκτή και η γνώμη του, η 

οποία είναι αντικειμενική και ανεπηρέαστη, να είναι ευρύτατα χρήσιμη. Στην 

αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή ο ελεγκτής δεν είναι ανεξάρτητος από την  

ελεγχόμενη εταιρεία, τότε πως θα μπορούσε το κοινό να εμπιστευτεί τα 

αποτελέσματα του ελέγχου και να βασίσει σε αυτά τις επενδυτικές του αποφάσεις; Ο 

ελεγκτής είναι ο προστάτης των συμφερόντων του κοινού και όχι της ελεγχόμενης 

εταιρείας. 

Ο ελεγκτής, ο αντιπρόσωπος του κοινού στη διαδικασία του ελέγχου συμβαίνει 

σε πολλές περιπτώσεις να είναι μία ελεγκτική εταιρεία. Ο ρόλος του είναι η 

εξασφάλιση της ορθότητας και της αλήθειας των οικονομικών καταστάσεων, έτσι 

ώστε να είναι δίκαιες για όλους και να μην μεροληπτούν σε βάρος ή όφελος κάποιας 

συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων. Είναι, λοιπόν, ευνόητο ότι για να μπορεί να 

ανταποκριθεί ο ελεγκτής στις υψηλές απαιτήσεις αυτού του επαγγέλματος, πρέπει να 

έχει και τα ανάλογα προσόντα. Απαραίτητο είναι να χαρακτηρίζεται το άτομό του 

από ανεπίληπτο ήθος και ακεραιότητα, όπως και από άρτια επιστημονική κατάρτιση, 

εξειδικευμένη πείρα, ικανότητα αντίληψης και βαθειάς κρίσης, αναγκαία λεπτότητα 

και διπλωματικότητα, ώστε να εκτελεί τον έλεγχο της εργασίας των άλλων. 

Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό του ελεγκτή είναι η ανεξαρτησία του 

και η ανεπηρέαστη σκέψη του. Πρέπει να μην επηρεάζεται από προκαταλήψεις και 

εύνοιες, να είναι έντιμος και ειλικρινής κατά την εκτέλεση του έργου του. Γενικά, 

πρέπει να είναι απαλλαγμένος από οποιοδήποτε συμφέρον που θα θεωρηθεί ότι δε 

συμβιβάζεται με την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Αυτός ο κώδικας 

συμπεριφοράς είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο επάγγελμα 

προστατεύοντας το παράλληλα και προσδίδοντάς του το κατάλληλο κοινωνικό 

image. Επιπλέον, αποτελεί ένα μήνυμα και μία υπόσχεση προς το ευρύ κοινό ότι το 

επάγγελμα έχει συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους που εξυπηρετεί και ότι οι 
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επαγγελματίες που το εξασκούν ενδιαφέρονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

τους προς την κοινωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το κοινό έχει ανάγκη να 

εμπιστευτεί τον εξωτερικό ελεγκτή ως προς την ικανότητα και τις προθέσεις του να 

το εξυπηρετήσει στις συγκεκριμένες ανάγκες για τις οποίες ο θεσμός του 

επαγγέλματος αυτού έχει καθιερωθεί, με ευθύνη και συνέπεια προσωπική και ηθική, 

και όχι απλώς οικονομική, όπως ίσως μια επιχείρηση άλλου αντικειμένου θα έκανε. Η 

προσωπική ηθική εγγύηση του ελεγκτή είναι το σημαντικότερο στοιχείο που συντελεί 

στη δημιουργία της εμπιστοσύνης των διάφορων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες 

χρησιμοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις που φέρουν την υπογραφή ορκωτών 

ελεγκτών-λογιστών.
11

 

Ο ελεγκτής είναι απαραίτητο όχι μόνο να προλαμβάνει σκόπιμες ανακρίβειες 

των πραγματικών στοιχείων, αλλά απαιτείται κρίση σε πολλές περιπτώσεις και αυτός 

ακριβώς είναι ο σκοπός του, η εξασφάλιση ότι αυτές οι κρίσεις δεν είναι 

αδικαιολόγητα μεροληπτικές υπέρ των διοικούντων της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, ο 

ελεγκτής βεβαιώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι αξιόπιστες, ότι 

ακολουθούνται με συνέπεια οι γενικά παραδεχτές λογιστικές αρχές και ότι οι 

γνωστοποιήσεις είναι πλήρεις.
12

 Το έργο του εξωτερικού ελεγκτή (ορκωτού) 

συνίσταται στη διαπίστωση του κατά πόσο οι ελεγχόμενες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια (Π.Δ.226/92, αρθ.16, παρ.1) την 

οικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της ελεγχόμενης οντότητας, σύμφωνα 

πάντα με τις γενικώς παραδεχτές λογιστικές αρχές. 

 

2.5. Η γνώμη του ελεγκτή – Πιστοποιητικό ελέγχου 

Η έκδοση της έκθεσης ελέγχου του ελεγκτή (πιστοποιητικό
13

) αποτελεί ουσιαστικά 

την κορύφωση και τον τερματισμό της όλης ελεγκτικής διαδικασίας στον έλεγχο των 

                                                                 
11

 Κάντζος, Κωνσταντίνος & Χονδράκη, Αθηνά, 2006, σελ.73 
12

 Dearden, John & Shank, John, 1975, σελ.188 
13

 Ο όρος «πιστοποιητικό ελεγκτή» είχε επικρατήσει στην ελληνική νομοθεσία και πρακτική, αλλά 

αντικαταστήθηκε με τον όρο «έκθεση ελεγκτή» με την αναθεώρηση των ελληνικών ελεγκτικών 

προτύπων του Οκτωβρίου 2004. Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος είναι «auditor’s report». Ο όρος 

πιστοποιητικό δεν είναι ο πλέον ενδεδειγμένος για δύο λόγους. Πρώτον, η αγγλική λέξη «report» 

αποδίδεται καλύτερα από την ελληνική «έκθεση» ή και από τη λέξη «αναφορά». Δεύτερον, η λέξη 

«πιστοποιητικό» υποδηλώνει ότι η γνώμη του ελεγκτή αποτελεί ένα είδος «εγγύησης» του καλώς 

έχειν, σε ότι αφορά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτό προφανώς δεν 

συνάδει με την ίδια τη φύση του ελεγκτικού έργου, κυρίως δε με τον πιθανολογικό – στοχαστικό 

χαρακτήρα αυτού. Η λέξη «πιστοποιητικό» θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει αποδεκτή αν σκοπός 

του ελέγχου, και υπέρτατο κριτήριο για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ήταν η 

αληθινή και ακριβής εικόνα (true and current view) για την παρουσίαση της κατάστασης της 

επιχείρησης. Όμως, η έννοια της αληθινής και ακριβούς εικόνας έχει από δεκαετίες υποκατασταθεί 
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χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής μονάδας. Η έκθεση ελέγχου 

συγκεντρώνει και κωδικοποιεί τα ουσιώδη συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν 

από το σύνολο των ελεγκτικών τεκμηρίων, που ο ελεγκτής έχει συγκεντρώσει και 

αξιολογήσει και τα οποία αποτελούν τη βάση για την επαγγελματική του γνώμη, η 

οποία διατυπώνεται στην έκθεση αυτή (Καραμάνης, 2008). 

Ο ελεγκτής πιστοποιεί την ορθότητα του συνόλου των οικονομικών 

καταστάσεων με την έκφραση γνώμης. Πριν να αποκτήσει τη δυνατότητα έκφρασης 

μιας τέτοιας γνώμης, πρέπει προηγουμένως να είναι ο ίδιος ικανοποιημένος ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την χρηματοοικονομική κατάσταση 

της εταιρείας.
14

 

Μετά τη διενέργεια του ελέγχου ο ελεγκτής εκφράζει μια γνώμη για την 

ακριβοδίκαιη και αξιόπιστη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της υπό 

έλεγχο επιχείρησης. Η έκθεση των ελεγκτών αποτελεί ένα εξαιρετικής σημασίας 

έγγραφο. Αποτελεί το μοναδικό στοιχείο της σύνθετης ελεγκτικής διαδικασίας, το 

οποίο παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό (Καζαντζής, 2006). 

Με την έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής επικοινωνεί με τους κατά νόμο εντολείς 

του, δηλαδή με εκείνα τα πρόσωπα, διοικητικά όργανα ή αρμόδιες αρχές που του 

αναθέτουν το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο. Στην περίπτωση μιας ανώνυμης 

εταιρείας οι εντολείς του ελεγκτή κατά τον εταιρικό νόμο οι μέτοχοι της εταιρείας 

που στην ετήσια γενική συνέλευσή τους διόρισαν τον ελεγκτή. Στην πράξη, βέβαια, 

νόμιμη χρήση της έκθεσης του ελεγκτή κατά τον ελληνικό νόμο κάνει και κάθε τρίτος 

που χρησιμοποιεί τις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για 

τη λήψη αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη του ελεγκτή επεκτείνεται σε όλα 

αυτά τα πρόσωπα. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η έκδοση έκθεσης του ελεγκτή ως 

τυπική πράξη έχει μια σειρά από σοβαρές νομικές (πειθαρχικές, αστικές ή και 

ποινικές) συνέπειες για τον ελεγκτή, εάν αποδειχθεί ότι δεν έχει εκπληρώσει επαρκώς 

τις σχετικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα και τη σχετική 

νομοθεσία (Καραμάνης, 2008). 

Το θέμα της έκθεσης του ελεγκτή ρυθμίζεται
15

 από το αναθεωρημένο ΔΠΕ 700, 

«Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων» (ΕΕΠ 7700) και το 

                                                                                                                                                                                        
από την έννοια της εύλογης εικόνας (true and fair view) τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και 

γενικότερα στη διεθνή πρακτική. 
14

 Dearden, John & Shank, John, 1975, σελ.187 
15

 Βάση του αναθεωρημένου προτύπου, όπως αυτό ισχύει για εκθέσεις που εκδίδονται μετά την 31
η
 

Δεκεμβρίου 2006. 
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ΔΠΕ 701, «Διαφοροποιήσεις της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή» (ΕΕΠ 7701). Το 

τι αποτελεί ένα σύνολο χρηματοοικονομικών καταστάσεων προσδιορίζεται από το 

εφαρμοζόμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΕ 200, παράγραφος 

35). Σύμφωνα  με τα ΔΠΧΠ, ένα σύνολο χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση 

Μεταβολών Καθαρής Θέσης
16

, την Κατάσταση Χρηματορροών και τις Σημειώσεις. 

Αυτονόητο είναι ότι αυτό ισχύει και για τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες στην 

Ελλάδα και για όσες άλλες επιχειρήσεις εφαρμόζουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τα 

ΔΠΧΠ. Τέλος, ο επιθετικός προσδιορισμός «πλήρες» υποδηλώνει 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δεν είναι συνοπτικές. Για όσες εταιρείες στην 

Ελλάδα δεν εφαρμόζουν, προαιρετικά ή υποχρεωτικά, τα ΔΠΧΠ, το τι συνιστά ένα 

πλήρες σετ χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαφοροποιείται
17

 ανάλογα με το εάν 

η εταιρεία αυτή συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή οι δικές 

της καταστάσεις ενοποιούνται από άλλη εταιρεία. 

Η έκθεση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων παρέχει στους χρήστες τους 

πληροφόρηση σχετικά με το αν οι καταστάσεις αυτές απεικονίζουν με αλήθεια και 

ακρίβεια την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Αν ο ελεγκτής 

κρίνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι αναξιόπιστες σε ορισμένα σημεία ή και 

στο σύνολό τους και οι υπεύθυνοι της επιχείρησης αρνηθούν να κάνουν τις αναγκαίες 

τροποποιήσεις, τότε με την έκθεση ελέγχου γνωστοποιεί στους χρήστες για την 

αναξιοπιστία των καταστάσεων ή διατυπώνει συγκεκριμένες επιφυλάξεις για την 

αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία τους.
18

 

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της ελεγκτικής εργασίας ο ελεγκτής 

αξιολογεί την επάρκεια και την καταλληλότητα των αποδεικτικών στοιχείων που έχει 

συλλέξει και καταχωρήσει στα φύλλα εργασίας του. Με βάση το ΔΠΕ 700 (ΕΕΠ 

                                                                 
16

 Η κατάσταση αυτή ονομάζεται και « Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, αν και η ονομασία 

«Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης» ίσως είναι προτιμότερη. Αντί της κατάστασης αυτής,  το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 προβλέπει τη δυνατότητα κατάρτισης της «Κατάστασης 

Αναγνωρισμένων Εσόδων και Εξόδων» (Statement of Recognized Income and Expenses). Στην 

κατάσταση αυτή καταχωρίζονται έσοδα και έξοδα τα οποία επηρεάζουν τον ισολογισμό, χωρίς όμως 

να αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η ουσιαστική διαφορά της «Κατάστασης 

Αναγνωρισμένων Εσόδων και Εξόδων» σε σχέση με την «Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης» 

είναι ότι η πρώτη δεν περιλαμβάνει τις επιπτώσεις στην καθαρή θέση από συναλλαγές με μετόχους. Η 

«Κατάσταση Αναγνωρισμένων Εσόδων και Εξόδων» αντιστοιχεί με το Statement of Comprehensive 

Income στα αμερικάνικα GAAP. 
17

 Η διαφοροποίηση αυτή επήλθε με το νόμο 3487/2006 που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2003/51/ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 ορίστηκε ότι οι εταιρείες που συντάσσουν ενοποιημένες καταστάσεις ή 

ενοποιούνται υποχρεούνται να συντάσσουν επιπλέον των καταστάσεων που ήδη συντάσσουν και 

Πίνακα Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων καθώς και Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Χρηματορροών). 
18

 Καζαντζής, Ι. Χρήστος, 2006, σελ.160 
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7700), ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει τα συμπεράσματα που μπορεί να εξαχθούν 

από τα ελεγκτικά τεκμήρια που συγκέντρωσε κατά τον έλεγχό του. Στηριζόμενος σε 

αυτά τα τεκμήρια, ο ελεγκτής πρέπει να δηλώσει με σαφήνεια στην έκθεση ελέγχου 

εάν οι ελεγμένες καταστάσεις παρουσιάζονται εύλογα
19

 από κάθε ουσιώδη πλευρά 

σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και όπως 

a priori ισχυρίζεται
20

 η διοίκηση της μονάδας αυτής. Η γνώμη του ελεγκτή μπορεί αν 

είναι σύμφωνη, να είναι αρνητική ή μπορεί ο ελεγκτής να αρνηθεί να εκφράσει 

γνώμη. Πιο αναλυτικά οι εκθέσεις ελέγχου του ελεγκτή κατατάσσονται σύμφωνα με 

τα ΔΠΕ στις παρακάτω κατηγορίες
21

: 

1. Απλή σύμφωνη γνώμη (ΔΠΕ 700 Αναθεωρημένο) 

Στην έκθεση ελέγχου με απλή σύμφωνη γνώμη (standard unqualified report) ο 

ελεγκτής δηλώνει τη συμφωνία του ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί και παρουσιάζονται εύλογα από κάθε ουσιώδη πλευρά. Η μορφή της 

έκθεσης ελέγχου προβλέπεται από το ΔΠΕ 700. 

2. Διαφοροποιημένες εκθέσεις (modified audit reports) χωρίς επηρεασμό της 

γνώμης του ελεγκτή (θέμα έμφασης – ΔΠΕ 701.5-10) 

Οι διαφοροποιημένες εκθέσεις ελέγχου (modified audit reports) χωρίς 

επηρεασμό της γνώμης του ελεγκτή εκδίδονται όταν ο ελεγκτής θεωρεί ότι οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της παρουσιάζονται εύλογα, υπάρχουν όμως 

θέματα για τα οποία κρίνει ότι απαιτείται να δώσει στην έκθεσή του πρόσθετες 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις (σύμφωνη γνώμη με θέμα ή θέματα έμφασης). Τα 

σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται στο ΔΠΕ 701 (ΕΕΠ 7701). 

Στις περιπτώσεις θέματος έμφασης ο ελεγκτής προσθέτει, ακριβώς μετά την 

έκφραση σύμφωνης γνώμης στην έκθεσή του, μια παράγραφο (παράγραφος έμφασης) 

στην οποία διευκρινίζει ένα θέμα που θεωρεί ότι οι αναγνώστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν κατά νου στη σχετική 

αξιολόγηση που θα κάνουν. Στην πρόσθετη αυτή παράγραφο, ο ελεγκτής πρέπει να 

δηλώσει με σαφήνεια ότι η προσθήκη αυτή δεν αποτελεί έκφραση επιφύλαξης για τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για να μπορεί, όμως, να εκδοθεί σύμφωνη γνώμη 
                                                                 
19

 Πάντως, δεν είναι απαραίτητο ένα πλαίσιο να αποσκοπεί οπωσδήποτε στην παρουσίαση της εύλογης 

εικόνας μιας οικονομικής μονάδας. Για παράδειγμα, ο φορολογικός ισολογισμός, δηλαδή ο 

ισολογισμός που έχει καταρτιστεί με βάση τις φορολογικές διατάξεις της νομοθεσίας, δεν αποσκοπεί 

στην εύλογη παρουσίαση της κατάστασης της επιχείρησης, μπορεί ωστόσο να υποβληθεί σε έλεγχο για 

το εάν κατά τη σύνταξή του έχουν τηρηθεί οι φορολογικοί κανόνες. 
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 Δεν νοείται (άσχετα με το τι μπορεί να συμβαίνει στην πράξη) η διοίκηση να έχει εν γνώσει της 

καταρτίσει ή να αποδέχεται παραπλανητικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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με θέμα έμφασης, τα τεχνικά ζητήματα πρέπει να αναλύονται στο Προσάρτημα (ΔΠΕ 

701.5). Διαφορετικά, ο ελεγκτής, είτε θα εκφράσει γνώμη με εξαίρεση (εξαιρέσεις) ή 

θα αρνηθεί να εκφράσει γνώμη ή θα εκφράσει αρνητική γνώμη. 

Τα θέματα έμφασης τίθενται συνήθως από ζητήματα που μπορεί να 

επηρεάσουν στο προβλεπτό μέλλον της χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι δύο 

σημαντικότερες περιπτώσεις τέτοιων θεμάτων είναι η ενδεχόμενη αδυναμία ομαλής 

συνέχισης δραστηριότητας (going concern) και άλλα θέματα ουσιώδους 

αβεβαιότητας. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 570 (παράγραφος 31) ουσιώδης αβεβαιότητα 

είναι η αβεβαιότητα της οποίας το μέγεθος της ενδεχόμενης επίπτωσης είναι τέτοιο 

ώστε να απαιτείται σαφής γνωστοποίηση της φύσης και των επιπτώσεων, για να 

θεωρείται ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται εύλογα. 

i Θέματα δυνατότητας ομαλής συνέχισης δραστηριότητας  

ii Άλλα θέματα ουσιώδους αβεβαιότητας  

iii Θέματα που δεν επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

3. Διαφοροποιημένες εκθέσεις (modified audit reports) με επηρεασμό της 

γνώμης του ελεγκτή (ΔΠΕ 701.11-15) 

Μερικές φορές, τα ευρήματα του ελέγχου μπορεί να είναι τέτοια, ώστε ο 

ελεγκτής να μην μπορεί να εκφράσει απλή σύμφωνη γνώμη ή σύμφωνη γνώμη με 

θέμα ή θέματα έμφασης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ελεγκτής ανάλογα με τη σημασία 

και τις επιπτώσεις αυτών των ζητημάτων: 

i Γνώμη με εξαίρεση ή εξαιρέσεις (qualifications) 

ii Άρνηση γνώμης 

iii Αρνητική γνώμη 

Σε κάθε περίπτωση που εκδίδεται ένας από τους προηγούμενους τύπους 

γνώμης, ο ελεγκτής στην έκθεσή του πρέπει να αναφερθεί συνοπτικά και περιεκτικά 

στην ουσία των διαφωνιών τεκμηριώνοντας την άποψή του και προσδιορίζοντας, 

όπου αυτό είναι εφικτό, την ποσοτική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Επιπλέον, η γνώμη του ελεγκτή πρέπει να δικαιολογείται, με βάση τη 

σοβαρότητα των επιπτώσεων των ευρημάτων για τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις (ΔΠΕ 701.11). Οι λόγοι που δημιουργούν τέτοιες συνθήκες, μπορούν να 

ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: 

 Περιορισμός του πεδίου ελέγχου (limitation on scope) 
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 Διαφωνία με τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας σχετικά με την 

καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που έχουν επιλεγεί, τη μέθοδο 

εφαρμογής αυτών των πολιτικών ή την επάρκεια των γνωστοποιήσεων στις 

Σημειώσεις. 

 

2.6. Επαγγελματική δεοντολογία – Ηθική  

Η έννοια της επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής ανήκει ισότιμα σε όλα τα 

αναγνωρισμένα επαγγέλματα και όχι μόνο στο ελεγκτικό επάγγελμα. Οι ορκωτοί 

ελεγκτές λογιστές έχουν ένα κώδικα επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας, ο 

οποίος κατευθύνει τη συμπεριφορά τους. Η εμπιστοσύνη του κοινού, των επενδυτών, 

της επιχειρηματικής κοινότητας και της κυβέρνησης στην αξιοπιστία και στην 

αντικειμενικότητα των πορισμάτων του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, 

επιβάλλει σοβαρές υποχρεώσεις στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 

Η διαμόρφωση κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την ποιοτική και επαγγελματική ανέλιξη, καταξίωση και εξέλιξη του 

επαγγέλματος των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Η έλλειψη ακεραιότητας, η 

επιλήψιμη ή καταχρηστική συμπεριφορά ενός ορκωτού ελεγκτή λογιστή έχει 

επιπτώσεις σε ολόκληρο τον επαγγελματικό κλάδο. Για την ελαχιστοποίηση των 

ανεπιθύμητων αυτών φαινομένων και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες, οι 

ορκωτοί ελεγκτές λογιστές μέσω των εθνικών και διεθνών επαγγελματικών τους 

οργανώσεων όπως είναι το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), το 

Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (ΑΙΟΛ) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Ελεγκτών (ΕΟΕ) διαμόρφωσαν κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής.
22

 

Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του 

επωμίζεται την ευθύνη να παρακολουθήσει, να επαληθεύσει και τελικά να 

γνωστοποιήσει την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Κάθε αμέλεια ή παράλειψη, που θα είχε ως αποτέλεσμα την ευνοϊκή μεταχείριση μιας 

κοινωνικής ομάδας σε βάρος κάποιας άλλης, θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και 

θα είναι υπόλογος γι’ αυτή του την πράξη. Η διαφάνεια, η αμεροληψία και η 

δικαιοσύνη προς όλους πρέπει να διέπουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

και τελικά η σφραγίδα της νομιμότητας μπορεί να τεθεί μόνο από τον ορκωτό 

ελεγκτή λογιστή. Η συμπαράταξη του ελεγκτή με τους ανθρώπους που διαθέτουν 
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μεγαλύτερη οικονομική δύναμη μπορεί να του αποφέρει μεγαλύτερες αμοιβές, όμως 

αυτή δεν πρέπει να είναι η πρωταρχική του επιδίωξη. Αντίθετα, η θωράκιση και η 

εξυπηρέτηση του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος πρέπει να είναι το κύριο μέλημά 

του.
23

 

Ωστόσο, είναι αρκετές οι περιπτώσεις χρηματοοικονομικών σκανδάλων, όπου ο 

έλεγχος δεν ασπάζεται την ηθική και τη δεοντολογία του επαγγέλματος, αλλά με 

σκοπό τη μεγιστοποίηση των αμοιβών καταπατά την εμπιστοσύνη του επενδυτικού 

κοινού. Το επενδυτικό κοινό βασίζεται στις ελεγμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, όταν παίρνει επενδυτικές αποφάσεις και εξαρτάται από τους ελεγκτές 

και, γενικότερα, το λογιστικό επάγγελμα για τη βεβαίωση της ακρίβειας και της 

πληρότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Kane, 2004).  Αποτέλεσμα των 

λογιστικών «μαγειρεμάτων» και απατών είναι οι σύγχρονες οικονομικές κρίσεις, οι 

οποίες δεν περιορίζονται στα σύνορα χωρών αλλά μεταδίδονται σαν ντόμινο από τη 

μία εθνική οικονομία στην άλλη.  

Απάτες και παρατυπίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, αφού 

«ελέγχονταν» από ελεγκτικές εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς. Εξαιτίας, των πολύ 

γνωστών χρηματοοικονομικών σκανδάλων, τα οποία περιελάμβαναν και λογιστική 

απάτη έχει υπονοηθεί, ότι οι ελεγκτές που εμπλέκονταν στον έλεγχο αυτών των 

εταιρειών δεν εκπλήρωσαν το ρόλο που τους απένειμε το κοινό και επομένως, αυτό 

το γεγονός μείωσε την εμπιστοσύνη του κοινού στην ικανότητα και την θέληση του 

ελεγκτικού επαγγέλματος να προστατεύουν τα συμφέροντα των επενδυτών (Cullinan, 

2004). Σύμφωνα με τους Miller & Bahnson (2004), οι ελεγκτές έχουν την ευθύνη της 

προστασίας του επενδυτικού κοινού, ωστόσο, πολλοί ελεγκτές έχουν αποτύχει σε 

αυτό τους το ρόλο, αυξάνοντας έτσι το ρίσκο των επενδυτών. Όταν οι ελεγκτές είναι 

πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν την ανεξαρτησία τους ή να παραβλέψουν σημαντικές 

πληροφορίες, ώστε να διατηρήσουν κάποιον ως πελάτη, τότε η αντικειμενικότητα του 

ελεγκτή και η ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων του πελάτη είναι άμεσα 

ύποπτα (McLean & Elkind, 2003).
24

 

 

2.7. Εκπληρώνει ο έλεγχος το στόχο του; - Σύγχρονα σκάνδαλα 

Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θεωρούν ότι η με επιφύλαξη γνώμη του 

ελεγκτή είναι μία προειδοποίηση πιθανής πτώχευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με αρκετές 
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μελέτες, λιγότερες από το 50% των επιχειρήσεων λαμβάνουν αυτή την 

προειδοποίηση πριν την κήρυξη πτώχευσης. Έρευνα των Bruynseels, et al.(2011)
25

 

εξετάζει την πιθανότητα, μία επιχείρηση που σύντομα θα πτωχεύσει, να λάβει μία 

έκθεση με επιφυλάξεις. Η έρευνά τους διερευνά τον τρόπο, με τον οποίο η 

ιδιαιτερότητα μιας βιομηχανίας και οι ελεγκτικές μέθοδοι επηρεάζουν έναν ελεγκτή 

στην εκτίμηση των δράσεων άμβλυνσης των προβλημάτων, που λαμβάνονται από τις 

διοικήσεις των προβληματικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι ερευνητές συχνά 

μελετούν τις σχέσεις ελεγκτή-πελάτη. Η διαπραγματευτική διαδικασία είναι ένας 

τομέας ιδιαίτερης σημασίας σε αυτές τις σχέσεις. Σε περιπτώσεις όπως ο καθορισμός 

της κατάλληλης εφαρμογής των γενικά παραδεχτών αρχών της λογιστικής, ή μία 

προτεινόμενη ρύθμιση ελέγχου, είτε όσον αφορά τη γνώμη του ελεγκτή, η 

πειστικότητα του ελεγκτή επηρεάζει όχι μόνο τη διαδικασία χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, αλλά και τη γενικότερη σχέση μεταξύ ελεγκτή-πελάτη (Bolt-Lee & 

Showalter, 2012). 

Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει την σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στην ποιότητα της ελεγκτικής επιτροπής. Η 

ποιότητα της εργασίας της ελεγκτικής επιτροπής έχει μετρηθεί σε αυτές τις μελέτες 

μέσω αρκετών χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους, της 

ανεξαρτησίας και της εμπειρίας. Αυτές οι έρευνες έχουν τεκμηριώσει ότι η 

χρηματοοικονομική εμπειρογνωμοσύνη της ελεγκτικής επιτροπής είναι αρνητικά 

συσχετισμένη με τη διαχείριση των κερδών (Bedard, et al., 2004), (Carcello, et al., 

2010) & (Dhaliwal, et al., 2010), τη λογιστική συντηρητισμού (Krishnan & 

Visvanathan, 2008) και τα προβλήματα του εσωτερικού ελέγχου (Krishnan, 2005), 

(Hoitash, et al., 2009) (Krishnan, et al., 2011). 

Η εμπιστοσύνη του κοινού, του κράτους και του επιχειρηματικού κόσμου ως 

προς την αλήθεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θεωρείται δεδομένη 

εξαιτίας κυρίως της επαγγελματικής δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα του 

ελεγκτή λογιστή και των κανόνων συμπεριφοράς που αυτός ακολουθεί. Ωστόσο, τη 

σημερινή εποχή δεν είναι λίγα τα παραδείγματα, όπου οι ελεγκτές προδίδουν την 

εμπιστοσύνη του κοινού και εν συνεχεία η αγορά τους «τιμωρεί». 

Οι  λογιστικές απάτες ή οι απάτες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

προκαλούν μία συνεχή ανησυχία στους κύκλους των επενδυτών για αρκετές 
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δεκαετίες, καθώς δεν είναι λίγες οι απάτες, που κατά διαστήματα έρχονται στο φως 

της δημοσιότητας και οι ποίες έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες χρημάτων 

αλλά και μείωση εμπιστοσύνης στους επενδυτές. Έρευνες έχουν τεκμηριώσει τις 

καταστροφικές επιδράσεις τέτοιων λογιστικών καταδολιεύσεων. Για παράδειγμα, οι 

Karpoff et al. (2008) υποστήριξαν ότι οι εταιρείες που διέπραξαν κάποιου είδους 

οικονομική απάτη τιμωρήθηκαν ιδιαιτέρως από την αγορά. Συγκεκριμένα, «Για κάθε 

δολάριο με το οποίο η επιχείρηση διογκώνει την αγοραία αξία της, όταν 

αποκαλύπτεται η απάτη, κατά μέσο όρο, η εταιρεία χάνει αυτό το δολάριο και 

επιπρόσθετα ακόμα $3.08». Επιπλέον, μία πρόσφατα χρηματοδοτούμενη έρευνα από 

την Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

με τίτλο “Fraudulent Financial Reporting: 1998-2007” (Δόλια Χρηματοοικονομική 

Πληροφόρηση) έδειξε ότι οι εταιρείες που έχουν διαπράξει απάτη είναι πιθανότερο 

από ότι όμοιες τους εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν διαπράξει κάποια απάτη, να 

κηρύξουν πτώχευση, να διαγραφούν ακούσια, ή να πουλήσουν τα περιουσιακά τους 

στοιχεία στον απόηχο της απάτης (Boyle, et al., 2012). 

Η επιχειρησιακή ιστορία έχει καταγράψει δεκάδες παραδείγματα απατών, 

αποτυχιών και καταδολιεύσεων, οι μεγαλύτερες από τις οποίες συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια κρίσεων. Όσο υψηλότερου κινδύνου είναι η εταιρεία τόσο πιο ευάλωτη είναι 

σε τέτοιες περιόδους. Τα πρόσφατα σκάνδαλα δεν αποτελούν εξαίρεση. Σύμφωνα με 

άρθρο του Giroux (2008),αν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε εταιρεία 

είναι ποικίλα, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Κύρια χαρακτηριστικά 

τέτοιων περιπτώσεων είναι το προφανές υπόβαθρο εταιρικής απληστίας, η αντίληψη 

των ανώτερων στελεχών ότι μπορούν να ξεφύγουν και η χειραγώγηση των κερδών. 

Μερικά από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της Αμερικής, όσον αφορά 

το μέγεθος των εταιρειών (με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς) αλλά και τη 

διάσταση που πήρε το σκάνδαλο, είναι αυτά της Enron, της AIG και της Lehman 

Brothers, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα σκάνδαλα που 

συνέβησαν δεν ήταν εξίσου σημαντικά ή ότι είχαν μικρότερο κοινωνικό αντίκτυπο.  

Η απάτη της Enron βασίστηκε σε εξελιγμένα και περίπλοκα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η πλειονότητα των εταιρικών σκανδάλων κατά το 

2002 αφορούσαν επίσης σχετικά μεγάλες εταιρείες. Το σκάνδαλο της Enron οδήγησε 

σε πραγματική χρηματοοικονομική αναμόρφωση μέσω της νομοθετικής πράξης 

Sarbanes-Oxley Act του 2002. 
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Το 2002 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο Sarbanes-Oxley Act με σκοπό την εξάλειψη 

μελλοντικών σκανδάλων. Ωστόσο, τα εταιρικά σκάνδαλα συνέχισαν, αν και σε 

χαμηλότερο ρυθμό. Το σκάνδαλο της AIG αφορά εταιρική διακυβέρνηση και 

αδυναμία εσωτερικού ελέγχου (2005). Τράπεζες όπως οι Goldman Sachs και Merrill 

Lynch αγόρασαν ασφάλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων από την AIG ασφαλίζοντας 

τίτλους με χαμηλή διαβάθμιση (junk). Εν τέλει η AIG θα όδευε προς την πτώχευση 

χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, καθώς δεν μπορούσε να καλύψει αυτούς τους 

τίτλους, η οποίοι δεν πλήρωναν (Pittman & Harper, 2009). 

Ενώ πιο πρόσφατο είναι το σκάνδαλο της Lehman Brothers τον Σεπτέμβρη του 

2008. Για το οικονομικό έτος 2007, η Lehman Brothers κατέγραψε εισόδημα ρεκόρ 

άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων με κέρδη περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Στις αρχές του 2008, η μετοχή της συναλλασσόταν περίπου στα $60, 

αποδίδοντας μια κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Στους επόμενους οχτώ μήνες η μετοχή υποχώρησε, χάνοντας το 95% της αξίας της. 

Συναλλασσόταν με περίπου $4 στις 12 Σεπτεμβρίου του 2008. Τρεις ημέρες αργότερα 

η Lehman Brothers κατέθεσε για προστασία από πτώχευση και έτσι έγινε η 

μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ που κατέρρευσε. Τον Μάρτιο του 2010, η έκθεση του 

εξεταστή πτώχευσης υπογράμμισε τους λόγους για τους οποίους η Lehman Brothers 

απέτυχε και περιέγραψε πως η επιδεινωμένη χρηματοοικονομική κατάσταση της 

εταιρείας οδήγησε σε επιθετικές και παραπλανητικές πρακτικές χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. Η στρατηγική της  Lehman Brothers αύξησε τον επιχειρηματικό της 

κίνδυνο, διότι οι επενδύσεις της σε μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού (εμπορικά 

ακίνητα, ιδιωτικά επενδυτικά δάνεια και μοχλευμένα δάνεια) είχαν περισσότερες 

αβέβαιες προοπτικές και ήταν λιγότερο ρευστοποιήσιμες από τις παραδοσιακές 

επενδύσεις. Δεδομένης της κρίσης των subprime, η εταιρεία διπλασίασε τις 

συμμετοχές της σε μη ρευστοποιήσιμες επενδύσεις από 87 δισεκατομμύρια δολάρια 

το 2006 σε 175 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2008. Η 

Lehman δε θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να 

δημιουργήσει ταμειακά διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα ή ως εγγύηση για να 

δανειστεί κεφάλαια. Οι περισσότεροι δανειστές είναι δύσπιστοι όσον αφορά την 

αποδοχή μη ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων ως ασφάλεια, επειδή 

αυξάνουν τον κίνδυνο σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τον 

οφειλέτη. Επίσης, δεν υπήρχε κατάλληλος τρόπος για να αντισταθμίσει τις επενδύσεις 
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σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία εξαιτίας της αβέβαιης αποτίμησής τους. Αυτό 

αύξησε το κίνδυνο για δυνητικά μεγάλες απώλειες (Dutta, et al., 2010). 

Ωστόσο, τα οικονομικά σκάνδαλα δεν παρέμειναν μόνο εντός συνόρων των 

ΗΠΑ αλλά έχουν εμφανιστεί και σε Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία. Στον Πίνακα 2.1 

παρουσιάζονται μερικά από τα σημαντικότερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων 

δεκαετιών. 

 

2.8. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Σημαντικότητα ελέγχου 

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες προέρχονται κυρίως 

από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που εκδίδει στο τέλος κάθε χρήσης η 

οικονομική οντότητα. 

Σκοπός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφοριών, 

οι οποίες είναι χρήσιμες για το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης όσον αφορά τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, καθώς παρουσιάζουν τις 

ταμειακές ροές της, τους πόρους και την οικονομική της θέση, δηλαδή στοιχεία που 

δείχνουν την οικονομική της κατάσταση. Οι οικονομικές καταστάσεις απευθύνονται 

στους εξωτερικούς χρήστες, δηλαδή σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν πληροφορίες που θέλουν και γι’ αυτό βασίζονται στις πληροφορίες που 

τους παρέχει η διοίκηση της επιχείρησης και οι οποίοι είναι πρόθυμοι να λάβουν 

υπόψη τους και να μελετήσουν αυτές τις πληροφορίες. 

Οι καταστάσεις που σύμφωνα με το νόμο πρέπει να δημοσιεύονται είναι ο 

Ισολογισμός, συνοδευόμενος με την ανάλυση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

Χρήσης, τον Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων Χρήσης και το Προσάρτημα, 

ενώ με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων θα πρέπει να δημοσιεύεται 

και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών, η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και 

οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις.
26

 Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας θα υποτεθεί 

εφαρμογή μόνο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 

                                                                 
26

 Σύμφωνα με το νόμο οι μορφές εταιρειών που έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν τις 

καταστάσεις αυτές είναι όλες οι ανώνυμες εταιρείες καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική 

μορφή – Σήματα – Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες 

διατάξεις» αλλάζει ο τρόπος δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών. Καταργείται 

η υποχρέωση δημοσίευσης σε εφημερίδες των οικονομικών καταστάσεων. Το νομοσχέδιο προβλέπει 

τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στο 

ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. και στην ανάρτηση των σχετικών πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα 

της εταιρείας. (www.taxheaven.gr) 
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Πίνακας 2.1 

Λογιστικά σκάνδαλα (Πηγή: www.Wikipedia.org) 

Company Year Audit Firm Country Notes 

Nugan Hand Bank  (Owen, 

1983) 
1980  Αυστραλία  

ZZZZ Best  (Wells, 2001) 1986  ΗΠΑ Σύστημα Ponzi το οποίο διευθύνει ο Barry Minkow 

Barlow Clowes International 

Ltd (Bakehall Thomas, 

2006) 

1988  
Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Κατηγορείται η διαχείριση της διοίκησης. £110 

εκατομμύρια λείπουν 

MiniScribe (Accola, 1992) 1989  ΗΠΑ 

Αύξηση τιμής μετοχής, μέσω καταχώρησης των 

μεταφορών ως πωλήσεων, παραποίησης 

αποθεμάτων και υπερβολικών ποσοστών 

ανάπτυξης. 

Polly Peck International 

(Wearing, 2005) 
1990  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 
 

Adelaide Steamship 

Company Limited (Carnegie 

& O'Connell, n.d.) 

1990  Αυστραλία 

Εκμετάλλευση των λογιστικών κανόνων, που 

επικρατούσαν για την ενοποίηση, για αποφυγή 

ενοποίησης των αποτελεσμάτων των οντοτήτων που 

βρίσκονταν υπό τον έλεγχό της 
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Bond Corporation Limited 

(Carnegie & O'Connell, n.d.) 
1991  Αυστραλία 

Παραπλανητική μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των 

συνδεδεμένων οντοτήτων της για αποφυγή 

παραβίασης αρνητικών συμφωνιών με διάφορους 

δανειστές 

Bank of Credit and 

Commerce International 

(Passas & Groskin, 2001) 

1991  
Ηνωμένο 

Βασίλειο 
Ξέπλυμα χρήματος 

Phar-Mor Inc. (Williams, 

2011) 
1992 Coopers & Lybrand ΗΠΑ 

Εικονική απογραφή στα βιβλία για κάλυψη 

λειτουργικών ζημιών, προσωπικά έξοδα του  

Michael J. Monus καταλογίζονται σε λογαριασμούς 

buckets της εταιρείας, κάλυψη εξόδων της WBL 

από λογαριασμούς buckets 

Informix Corporation 

(Hutheesing, 1999) 
1996 Ernst & Young ΗΠΑ 

Υπερεκτίμηση πωλήσεων κατά $280 εκατ. και 

απώλειες $240 εκατ. 

Sybase (Masters, 1998), 

(Magee, 1998) 
1997 Ernst & Young ΗΠΑ 

διαπίστωση αντιφάσεων στην αναφορά των κερδών 

από το τμήμα της στην Ιαπωνίας 

Cendant (Morgenson, 2004) 1998 Ernst & Young ΗΠΑ 

Ύπαρξη λογιστικών παρατυπιών και ψευδών 

καταστάσεων, πτώση της τιμής της μετοχής στο 

μισό σε μια μέρα 
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Waste Management (Anon., 

2001) 
1999 Arthur Andersen ΗΠΑ 

Ουσιωδώς ψευδείς και παραπλανητικές οικονομικές 

καταστάσεις, η ελεγκτική εταιρεία επέδειξε 

ανάρμοστη επαγγελματική συμπεριφορά 

MicroStrategy Inc. 

(Sridharan, et al., 2003) 
2000 PricewaterhouseCoopers ΗΠΑ 

Ακατάλληλες λογιστικές μέθοδοι και πρακτικές, 

διόγκωση κερδών και εσόδων 

Unify Corporation 

(Securities and Exchange 

Commission, 2002) 

2000 Deloitte & Touché ΗΠΑ 
Λογιστικές παρατυπίες, διαγραφή της εταιρείας από 

τον Nasdaq μέχρι το 2008 

Computer Associates 

International Inc. (Marshall, 

2004) 

2000 KPMG ΗΠΑ 

Αναδρομική ισχύς των συμβάσεων λογισμικού με 

σκοπό την τεχνητή διόγκωση των τριμηνιαίων 

κερδών. 

Lernout & Hauspie 

(Securities and Exchange 

Commission, 2002) 

2000 KPMG Βέλγιο 
Εικονικές συναλλαγές στην Κορέα και ακατάλληλες 

λογιστικές μέθοδοι 

Xerox (Securities and 

Exchange Commission, 

2002) 

2000 KPMG ΗΠΑ 

1997-2000: χρήση ποικιλίας «λογιστικών 

ενεργειών» και «λογιστικών ευκαιριών» για κάλυψη 

ή υπερκάλυψη των εκτιμήσεων της Wall Street και 

συγκάλυψη της πραγματικής απόδοσης της 

λειτουργίας από τους επενδυτές 

One Tel (Carnegie & 

O'Connell, n.d.) 
2001 Ernst & Young Αυστραλία 

Μεγάλη επέκταση, ανεπαρκή λογιστικά συστήματα, 

εμφάνιση εσόδων πριν την λήψη τους 



32 
 

HIH Insurance (Carnegie & 

O'Connell, n.d.) 
2001 Arthur Andersen Αυστραλία 

Υπερεκτίμηση κερδών, κακοδιαχείριση μέσω 

παρανοημένων και κακώς εκτελεσμένων εξαγορών. 

Harris Scarfe Limited 

(Carnegie & O'Connell, n.d.) 
2001 

Ernst & Young 

PricewaterhouseCoopers 
Αυστραλία 

Σημαντικές λογιστικές και χρηματοοικονομικές 

παρατυπίες για περίοδο 6 ετών 

Enron (Thomas, 2002) 2001 Arthur Andersen ΗΠΑ 

Παραπλανητική  και εσφαλμένη αναφορά 

αποτελεσμάτων, χρήση εταιρειών ειδικού σκοπού 

για πρόσβαση σε κεφάλαια 

Adelphia (Giroux, 2008) 2002 Deloitte & Touché ΗΠΑ 

Απόκρυψη υποχρεώσεων από τις καταστάσεις της, 

παραποίηση στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας 

της και διόγκωση των κερδών της για κάλυψη των 

προσδοκιών της Wall Street 

AOL (Securities and 

Exchange Commission, 

2005) 

2002 Ernst & Young ΗΠΑ 

Ουσιαστική υπερεκτίμηση εσόδων από ηλεκτρονική 

διαφήμιση και του πλήθους των συνδρομητών της 

στο internet και αυτουργία και συνεργεία σε τρεις 

ακόμη απάτες άλλων τίτλων 

Bristol-Myers Squibb 

(Securities and Exchange 

Commission, 2004) 

2002 PricewaterhouseCoopers ΗΠΑ 

Δόλιο σύστημα διαχείρισης κερδών, εσφαλμένη 

αναγνώριση εσόδων $1,5 εκατ., χρήση “cookie jar” 

αποθεματικών για την κάλυψη εσωτερικών 

πωλήσεων, κερδών-στόχων και εκτιμήσεις κερδών 

των αναλυτών της 
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CMS Energy (Securities and 

Exchange Commission, 

2004) 

2002 Arthur Andersen ΗΠΑ 

Παραπλανητικές μετ’ επιστροφής συναλλαγές 

ενέργειας, μαζικές προκαθορισμένες συναλλαγές 

για διόγκωση των αναφερθέντων εσόδων και 

προώθηση της εταιρείας στο ανώτερο κλιμάκιο στη 

διαβάθμιση του όγκου των συναλλαγών 

Duke Energy (Stires, 2004) 2002 Deloitte & Touché ΗΠΑ 

Συναλλαγές μετ’ επιστροφής, ψευδή διόγκωση 

εσόδων, χειραγώγηση της αγοράς ενέργειας της 

Καλιφόρνιας (2000-2001) 

Dynegy Inc. (Anon., 2003) 2002 Arthur Andersen ΗΠΑ Ποικιλία κατηγοριών για απάτη με τίτλους 

El Paso Corporation 

(Gonzalez & Davis, 2009) 
2002 Deloitte & Touché ΗΠΑ 

Συνομωσία, ψευδείς καταστάσεις, υποβολή 

παραπλανητικών στοιχείων στις εκδόσεις της 

ενεργειακής βιομηχανίας προκειμένου να 

επηρεαστεί η αγορά φυσικού αερίου προς όφελός 

της 

Global Crossing (Martin, 

2002) 
2002 Arthur Andersen Βερμούδες 

Συναλλαγές round-tripping, αλλαγή της 

χωρητικότητας του δικτύου και καταγραφή αυτών 

των συναλλαγών ως έσοδα 



34 
 

Halliburton (Morgenson, 

2004) 
2002 Arthur Andersen ΗΠΑ 

Η κατασκευαστική της μονάδα (KBR) διόγκωσε τα 

οικονομικά της αποτελέσματα μέσω υπερβολικής 

κοστολόγησης των υπηρεσιών της, υπερτίμησε τις 

απαιτήσεις της από πελάτες και υποτίμησε τις 

υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές της 

Homestore.com (Securities 

and Exchange Commission, 

2002) 

2002 PricewaterhouseCoopers ΗΠΑ 

Εκτεταμένο σύστημα δόλιας διόγκωσης των 

διαφημιστικών εσόδων της ιστοσελίδας της 

εταιρείας 

ImClone Systems (Beltran, 

2002) 
2002 KPMG ΗΠΑ 

Αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών 

(insider trading) 

Kmart (Makham, 2006) 2002 PricewaterhouseCoopers ΗΠΑ 

Παραπλάνηση των μετόχων και άλλων στελεχών 

σχετικά με την οικονομική κρίση της εταιρείας, 

διόγκωση των κερδών μέσω επιταχυνόμενης 

κράτησης των χορηγούμενων εκπτώσεων 

Merck & Co (CNN Money, 

2002) 
2002 PricewaterhouseCoopers ΗΠΑ 

Ψευδή καταγεγραμμένα έσοδα (10% των εσόδων 

της εταιρείας από το 1999 δεν εισπράχθηκε ποτέ) 

Merrill Lynch (Securities 

and Exchange Commission, 

2003) 

2002 Deloitte &Touché ΗΠΑ 
Αυτουργία και συνέργεια στην απάτη τίτλων με την 

Enron-Υπερτίμηση συναλλαγών 
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Mirant (Worms, 2002) 2002 KPMG ΗΠΑ 

Υπερεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεις, αποθεμάτων και πληρωτέων 

λογαριασμών 

Nicor, Inc. (Securities and 

Exchange Commission, 

2007) 

2002 Arthur Andersen ΗΠΑ 

Χρηματοοικονομική απάτη 1999-2002, 

ακατάλληλες συναλλαγές, παραπλανητική 

παρουσίαση των αποθεμάτων για την επίτευξη των 

κερδών-στόχων και για αύξηση των εσόδων 

Peregrine Systems 

(Securities and Exchange 

Commission, 2003) 

2002 KPMG ΗΠΑ 

Επαναπροσδιορισμός των οικονομικών 

αποτελεσμάτων για τις χρήσεις 2000, 2001 και για 

τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2002 

Qwest Communications 

(Martin, 2002) 
2002 

1999-2001 Arthur Andersen, 

Οκτώβριος 2002 KPMG 
ΗΠΑ 

Συναλλαγές round-tripping, αλλαγή της 

χωρητικότητας του δικτύου και καταγραφή αυτών 

των συναλλαγών ως έσοδα 

Reliant Energy (Patsuris, 

2002) 
2002 Deloitte & Touché ΗΠΑ 

Συμμετοχή σε κυκλικές συναλλαγές με σκοπό την 

ενίσχυση του όγκου των συναλλαγών και των 

εσόδων 

Sunbeam Corporation 

(Martin, 2002) 
2002 Arthur Andersen ΗΠΑ 

Πρόκληση επιταχυμένων αγορών  στους πελάτες 

λόγω προσφοράς εκπτώσεων σε εποχιακά 

εμπορεύματα νωρίτερα από ότι προβλέπεται 
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Tyco International (Viton, 

2003) 
2002 PricewaterhouseCoopers Βερμούδες 

Κατηγορία απάτης για τους CFO και CEO για τη 

λήψη υψηλών προσωπικών δανείων με χαμηλό ή 

μηδενικό επιτόκιο χωρίς πληροφόρηση των 

επενδυτών 

WorldCom (Thomas, 2003) 2002 Arthur Andersen ΗΠΑ Ακατάλληλη κεφαλαιοποίηση των εξόδων 

Royal Ahold (Securities and 

Exchange Commission, 

2004) 

2003 Deloitte & Touché ΗΠΑ 

Παραβιάσεις στη σύνταξη των οικονομικών 

εκθέσεων, την τήρηση των βιβλίων και των αρχείων 

και των διατάξεων του εσωτερικού ελέγχου 

Parmalat (Enriques & 

Volpin, 2007) 
2003 Grant Thornton SpA Ιταλία 

Χρήση των εταιρικών πόρων για προσωπικά έξοδα 

των μετόχων 

HealthSouth Corporation 

(Securities and Exchange 

Commission, 2003) 

2003 Ernst & Young ΗΠΑ 
Υπερεκτίμηση κερδών κατά $2,5δις από το 1999 για 

την εκπλήρωση των προσδοκιών της Wall Street 

Nortel (CBC News, 2012) 2003 Deloitte & Touché Καναδάς 
Χρήση δημιουργικής λογιστικής για την επίτευξη 

στόχων συνδεδεμένων με τα bonus 

AIG (Brady, et al., 2005) 2004 PricewaterhouseCoopers ΗΠΑ 

Αμφίβολες συναλλαγές και «κακή» λογιστική, 

λογιστική δομημένων χρηματοοικονομικών 

συμφωνιών, παραποίηση στοιχείων 

Bernard L. Madoff 

Investment Securities LLC 

(Oppenheimer, 2009) 

2008 Friehling & Horowitz ΗΠΑ Το μεγαλύτερο σύστημα Ponzi στην ιστορία 
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Anglo Irish Bank (Belfast 

Telegraph, 2008) 
2008 Ernst & Young Ιρλανδία 

Κατηγορίες ανώτερων στελεχών για απόκρυψη 

€87εκατ. σε δάνεια με σκοπό την κρατικοποίηση 

της τράπεζας 

Satyam Computer Services 

(Timmons & Wassener, 

2009), (Securities and 

Exchange Commission, 

2011) 

2009 PricewaterhouseCoopers Ινδία 

Υπερτίμηση των εσόδων, του εισοδήματος και της 

κατάστασης των ταμειακών ροών της εταιρείας για 

παραπάνω από $1 δις και για περισσότερα από 5 

χρόνια 

Lehman Brothers 

(Verschoor, 2011) 
2010 Ernst & Young ΗΠΑ 

Θεώρηση δανεισμού (με συμφωνία επαναγοράς) ως 

πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου παρά ως 

βραχυπρόθεσμη συμφωνία δανεισμού. 

Freddie Mac (Securities and 

Exchange Commission, 

2011) 

2011 PricewaterhouseCoopers ΗΠΑ 

Απάτη με τίτλους, παραπλανητικές καταστάσεις, 

ψευδή στοιχεία σχετικά με την κατοχή δανείων με 

υποθήκες υψηλού κινδύνου και δάνεια subprime 

Fannie Mae (Securities and 

Exchange Commission, 

2011) 

2011 KPMG ΗΠΑ 

Απάτη με τίτλους, παραπλανητικές καταστάσεις, 

ψευδή στοιχεία σχετικά με την κατοχή δανείων με 

υποθήκες υψηλού κινδύνου και δάνεια subprime 

Sino-Forest Corporation 

(Gaffen, 2011) 
2011 Ernst & Young 

Καναδάς-

Κίνα 

Δόλια διόγκωση των κερδών και των περιουσιακών 

στοιχείων 

Olympus Corporation 

(McNulty, 2011) 
2011 Ernst & Young Ιαπωνία 

Χρήση υπεράκτιων οντοτήτων για την απόκρυψη 

ζημιών 
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Ο Ισολογισμός είναι μία συνοπτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης, όπου παρουσιάζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού 

και της Καθαρής Θέσης (ή Κεφαλαίου) μιας επιχείρησης, όπως εμφανίζονται σε μία 

ορισμένη χρονική στιγμή (Τσακλάγκανος, 2005). Ο Ισολογισμός δεν παρουσιάζει 

τίποτε περισσότερο σχετικά με την κερδοσκοπική ικανότητα της επιχείρησης, την 

αποδοτικότητα αυτής και την αποτελεσματικότητά της, γι’ αυτό αποτελεί μία στατική 

κατάσταση, παρουσιάζει δηλαδή τη στατική εικόνα της επιχείρησης και όχι τη 

δυναμική της μορφή. Επομένως, δε παρέχει καμία πληροφορία για το τι συνέβη σε 

μια ορισμένη χρονική περίοδο, για το πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση στην περίοδο 

αυτή κλπ.., αλλά πληροφορεί μόνο για το τι συμβαίνει, τι υπάρχει και ποια είναι η 

κατάσταση σε μια ορισμένη χρονική στιγμή. 

Αντίθετα, για τη γνωριμία με τη δυναμική κατάσταση της οικονομικής 

οντότητας, βοηθά περισσότερο ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης. Τα 

Αποτελέσματα Χρήσης είναι μια συνοπτική κατάσταση των εσόδων, εξόδων και του 

καθαρού αποτελέσματος της επιχείρησης και συνοδεύονται πάντα με την ανάλυση 

και τη διάθεση του καθαρού κέρδους (όταν υπάρχει κέρδος). Παρουσιάζει τη 

δυναμική μορφή της επιχείρησης και δίνει πληροφορίες για ολόκληρη τη 

διαχειριστική χρήση, αποτελεί δηλαδή το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε δύο 

διαδοχικούς ισολογισμούς.
27

 Η κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζει την ικανότητα της 

επιχείρησης να πραγματοποιεί κέρδη. Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται από τον 

επιχειρηματικό κόσμο, τις τράπεζες, τους προμηθευτές, τους επενδυτές και τους 

χρηματοδότες για την ενημέρωσή τους, την εκτίμηση της επενδυτικής αξίας, την 

αξιοπιστία δανειοδότησης και την αποδοτικότητα της επιχείρησης, καθώς μετρά την 

επιτυχία της επιχείρησης (σε ορισμένη χρονική περίοδο). Ωστόσο, για τη λήψη 

αποφάσεων θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι εξίσου σημαντική και η μέτρηση και ο 

καθορισμός του καθαρού κέρδους, επειδή ο υπολογισμός του βασίζεται σε πολλές 

υποθέσεις και εκτιμήσεις και είναι κατορθωτός μόνο κατά προσέγγιση. 

Η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων εμφανίζει το κέρδος ή τη ζημία 

της χρήσης, τα ποσά που μεταφέρονται απευθείας στην καθαρή θέση, αναλυτικά και 

συνολικά, και την ανάλυση των μεταβολών από αποτελέσματα ή κατευθείαν 

                                                                 
27

 Γενικά, η διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών ισολογισμών απεικονίζει το καθαρό κέρδος της μεταξύ 

αυτών χρήσης (με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη δεν διανεμήθηκαν και δεν πραγματοποιήθηκαν 

ατομικές απολήψεις), καθώς στα αποτελέσματα χρήσης συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα και τα έξοδα 

της επιχείρησης (που αντιστοιχούν στην ίδια διαχειριστική περίοδο) και εμφανίζει τη μεταξύ τους 

διαφορά, η οποία αποτελεί το καθαρό κέρδος ή τη ζημία. 
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μεταφερόμενα στην καθαρή θέση, που αφορά τους μετόχους της εταιρείας και τη 

μειοψηφία.
28

 

Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΔΛΠ 7) εμφανίζει τις εισροές και εκροές των 

ταμειακών διαθέσιμων και των ταμειακών ισοδύναμων. Οι ταμειακές  ροές 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες στις ροές από επιχειρηματικές, από επενδυτικές και 

από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.
29

 

Η σημαντικότερη όμως κατάσταση είναι οι Σημειώσεις, οι οποίες παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τη βάση κατάρτισης και τις συγκεκριμένες λογιστικές 

πολιτικές που εφαρμόστηκαν, πληροφορίες που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Π. και 

δεν εμφανίζονται στις υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις και άλλες πληροφορίες, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών 

καταστάσεων.
30

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συγκεκριμένη παράγραφο, γίνεται φανερό 

ότι οι οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας αντικατοπτρίζουν την 

οικονομική της κατάσταση από όλες τις πλευρές, δηλαδή όχι μόνο την περιουσιακή 

της θέση αλλά και τη ρευστότητα και την αποδοτικότητά της καθώς και τη 

δυνατότητά της για βιωσιμότητα. Επομένως, είναι φανερή η ανάγκη ελέγχου αυτών 

των καταστάσεων, έτσι ώστε οι πληροφόρηση που θα φτάσει στον τελικό δέκτη – 

ενδιαφερόμενο για την πορεία της επιχείρησης να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη 

και αληθινή. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η αποφυγή εξαπατήσεων και 

καταδολιεύσεων των ενδιαφερόμενων χρηστών αλλά και γενικότερα της κοινωνίας 

και του κράτους. 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται με σκοπό τη 

διαμόρφωση και έκφραση μιας γνώμης από τον ελεγκτή για το αν οι καταστάσεις 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις γενικά παραδεχτές αρχές της λογιστικής και αν 

αυτές παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της 

χρήσης της ελεγχόμενης επιχείρησης. Σκοπός τους ελέγχου είναι η ανακάλυψη κάθε 

απάτης ή κατάχρησης, αλλά και η εξέταση κάθε στοιχείου που δημιουργεί υποψία 

απάτης ή κατάχρησης. 

Βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των λογιστικών πληροφοριών είναι η 

αξιοπιστία και η σχετικότητα, τα οποία αναδεικνύουν την χρησιμότητα των 

                                                                 
28

 Ντζανάτος, Δημήτρης, 2008, σελ.87 
29

 Ντζανάτος, Δημητρης, 2008, σελ122 
30

Ντζανάτος, Δημήτης, 2008, σελ.88 
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πληροφοριών. Στόχος του ελέγχου είναι η εξασφάλιση των χρηστών ότι αυτά τα δύο 

χαρακτηριστικά ενυπάρχουν στις οικονομικές καταστάσεις. Επομένως, ο έλεγχος 

προσδίδει στις οικονομικές καταστάσεις μια προστιθέμενη αξία, επειδή ο έλεγχος 

μειώνει τον κίνδυνο αναξιόπιστης πληροφόρησης και την αβεβαιότητα για την 

ελεγχόμενη μονάδα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της εμπιστοσύνης των 

πιστωτών (πιστώσεις με χαμηλότερα επιτόκια), την αύξηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της επιχείρησης, αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού, 

περιορισμός των σφαλμάτων και μείωση της σπατάλης των πόρων, βελτίωση των 

δικλείδων ασφαλείας για αποφυγή απατών και επίτευξη βελτιωμένης αποδοτικότητας 

των λειτουργιών της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

 

2.9. Παραποίηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – Λογιστική απάτη 

Η διεθνής αρθρογραφία έχει ασχοληθεί εκτενώς με την παραποίηση των λογιστικών 

στοιχείων (εταιρικών στοιχείων), δηλαδή  με τις περιπτώσεις λογιστικής απάτης 

(accounting fraud). Γενικά, διαφαίνεται μία παγκόσμια προσπάθεια διασφάλισης της 

αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέσω ίδρυσης ελεγκτικών 

οργάνων και έκδοσης αυστηρότερων νομοθετημάτων και ελεγκτικών προτύπων. 

Πρωτοπόροι σε αυτές τις προσπάθειες είναι κατά κύριο λόγο χώρες με αναπτυγμένες 

κεφαλαιαγορές όπως οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη βιώσει και αντιμετωπίσει μερικά 

από τα μεγαλύτερα λογιστικά σκάνδαλα, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 2.1. 

Το φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων έχει 

απασχολήσει έντονα τα τελευταία χρόνια τις ρυθμιστικές αρχές, τους επενδυτές και 

γενικότερα τους χρήστες των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων παγκοσμίως, 

ιδιαίτερα μετά τα μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα που ξέσπασαν επηρεάζοντας την 

παγκόσμια οικονομία (Σπαθής, 2002). 

Η εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής είναι ουσιαστικά η βάση για την 

παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ως έννοια ορίζεται ως 

χειραγώγηση των οικονομικών καταστάσεων. Η δημιουργική λογιστική δίνει τη 

δυνατότητα νόθευσης της αληθινής οικονομικής απόδοσης της εταιρείας, 

καθιστώντας πιο δύσκολη την αξιολόγησή της από έναν επενδυτή ή οικονομικό 

αναλυτή, καθώς και τη σύγκρισή της με άλλες εταιρείες. Υπό αυτή την έννοια 

επομένως, θεωρείται ως μία πρακτική εξαπάτησης, η οποία συγκρούεται με το βασικό 
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στόχο της νομοθεσίας περί λογιστικής, μετατρέποντας έτσι, από τη μία πλευρά, την 

εφαρμογή των πάγιων αρχών σε ένα περιττό στοιχείο και από την άλλη παρέχει ένα 

μη δίκαιο πλεονέκτημα στις χώρες που μπορούν να την εφαρμόζουν. Ακολούθως 

δίνονται αρκετοί ορισμοί για την δημιουργική λογιστική. 

Ο Metcalf (1977) προσεγγίζοντας την έννοια της δημιουργικής λογιστικής 

ισχυρίζεται ότι η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται στην περιγραφή αποδεκτών 

λογιστικών τεχνικών, οι οποίες επιτρέπουν τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν 

οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία πιθανόν να μην περιγράφουν με ακρίβεια την 

ουσία των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η 

δημιουργική λογιστική αναγνωρίζεται ως ένα συνώνυμο της λογιστικής εξαπάτησης. 

Ο Michael Jameson θέτει το ζήτημα, ότι ένα μεγάλο τμήμα της δημιουργικής 

λογιστικής αντανακλάται από την εξομάλυνση του εισοδήματος. Ο συγγραφέας 

υποστηρίζει το γεγονός ότι οι ασκούντες τη δημιουργική λογιστική πιθανόν να 

συμφωνούν, ότι μακροπρόθεσμα οι ενέργειές τους περιορίζονται στην εξομάλυνση 

του εισοδήματος, διότι πολλές τεχνικές δημιουργικής λογιστικής ανακάμπτουν 

σχετικά σύντομα. 

Ο Naser (1993) επεξεργάζεται έναν ορισμό για το τι μπορεί να σημαίνει ο όρος 

δημιουργική λογιστική. Καταλήγει ότι δημιουργική λογιστική είναι η μετατροπή της 

μορφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το πως πραγματικά είναι στο τι 

θα ήθελαν οι συγγραφείς τους να είναι, εκμεταλλευόμενοι του υπάρχοντες κανόνες ή/ 

και αγνοώντας μερικούς από αυτούς ή όλους.  

Οι Amat και Gowthrope (2004) θεωρούν τη δημιουργική λογιστική ως τη 

χρήση της λογιστικής με σκοπό την παραπλάνηση παρά τη βοήθεια του χρήστη με τη 

σκόπιμη εκμετάλλευση των σημείων όπου υπάρχουν ασάφειες και ασυνέχειες. 

Ορίζουν τη δημιουργική λογιστική ως μία αλλαγή σχεδίου που έχει ως πρόθεση τη 

δημιουργία «μιας άποψης της πραγματικότητας την οποία θα ήθελαν να 

παρουσιαστεί στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων». 

Οι Vladu και Matis (2010) ορίζουν τη δημιουργική λογιστική ως το μέσο που 

χρησιμοποιούν οι εταιρείες με σκοπό την προσαρμογή, ανάπτυξη και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας στα ταραχώδη περιβάλλοντα στα οποία λειτουργούν. Η 

προσαρμογή αυτή απαιτεί εύκολα προσαρμόσιμους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι 

ικανοί να παράγουν δημιουργικές ιδέες ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ερμηνεία 

«γκρίζων» σημείων προς όφελός τους, λιγότερη σύνεση, έρευνα για «τρύπες» σε 



42 
 

κανονισμούς, λιγότερη συνέπεια ή ανάπτυξη μηχανισμών τους οποίους οι νόμοι δεν 

πρόβλεψαν να απαγορεύσουν (Vladu, et al., 2012). 

Ο έγκαιρος εντοπισμός των παραποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

σε συνδυασμό με την πρόληψη της παραποίησης είναι ζητήματα που απασχολούν 

διαρκώς τη διεθνή αρθρογραφία. Γενικά, θεωρείται ότι μια εταιρεία έχει προβεί σε 

δημοσίευση παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων όταν έχει καταστρατηγήσει 

τις διατάξεις του χρηματιστηριακού νομοσχεδίου του 1934 (1934 Securities 

Exchange Act) και συγκεκριμένα το άρθρο 10(b)-5
31

 (Securities and Exchange 

Commission, 2012). Η επιτροπή Treadway (Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission, 1999) αναφέρει κάθε πράξη ή παράλειψη, σκόπιμη ή 

από αμέλεια, που καθιστά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις παραπλανητικές σε 

σημαντικό βαθμό ως παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (fraudulent 

financial reporting). Επιπρόσθετα, το Auditing Standards Board (ASB) του American 

Institute of Certified Public Accountants
32

 (AICPA) ορίζει τη λογιστική απάτη 

(accounting fraud) ως εσκεμμένη αναγραφή λαθεμένων στοιχείων ή ως εσκεμμένη 

παράλειψη ποσών ή πληροφοριών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με στόχο 

την παραπλάνηση των χρηστών τους. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των 

ΗΠΑ (Institute of Internal Auditors) στο Ελεγκτικό Πρότυπο No. 3 (Colbert & 

Alderman, 1998), αναφέρει ότι ως λογιστική απάτη ορίζονται οι παρατυπίες καθώς 

και οι παράνομες πράξεις που διενεργούνται εσκεμμένα και οι οποίες μπορεί να 

επιφέρουν είτε όφελος είτε ζημία στην επιχείρηση.   

Σύμφωνα με τους Abbot et al. (2000), Beasley et al. (2000), Carcello και Nagy 

(2004), Klein (2002), Dechow et al. (1996), Erickson et al. (2006) και Wilks & 

Zimbelman (2004) η παραποίηση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνεπάγεται 

παρουσίαση υψηλότερων κερδών στις περισσότερες των περιπτώσεων. Επιπλέον, οι 

Fanning και Cogger (1998) και οι Alleyne και Howard (2005) ισχυρίζονται ότι 

λογιστική απάτη αποτελεί οποιαδήποτε εκούσια πράξη της διοίκησης της επιχείρησης 

με σκοπό την εξαπάτηση τρίτων (χρηστών των οικονομικών καταστάσεων) μέσω της 

δημοσίευσης μη πραγματικών λογιστικών πληροφοριών. Ωστόσο, υπάρχει και 

                                                                 
31

 Το άρθρο 10(b)-5 του 1934 Securities Exchange Act αναφέρεται στην πρόθεση των εταιρειών για 

παραπλάνηση, χειραγώγηση ή εξαπάτηση. 
32

 Το Auditing Standards Board (ASB) εισήγαγε για πρώτη φορά τον όρο απάτη (fraud) στο Ελεγκτικό 

Πρότυπο 82 (Statement of Auditing Standards 82: Consideration of fraud in a financial statement 

audit), το οποίο αντικατέστησε το Πρότυπο 53 (Statement of Auditing Standards 53: The auditor’s 

responsibilities to detect and report errors and irregularities) όπου χρησιμοποιούνταν ο όρος 

παρατυπίες (irregularities). 
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περίπτωση όπου λογιστική παρατυπία θεωρείται και η αναληθής παρουσίαση 

επιβαρυντικών για την εταιρεία στοιχείων όπως η εμφάνιση χαμηλής κερδοφορίας. Οι 

Erickson et al. (2006), βάσει των αρχείων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ 

(Securities Exchange Commission), παρατήρησαν ότι όλες οι επιχειρήσεις που είχαν 

κατηγορηθεί για λογιστική απάτη είχαν εμφανίσει υψηλά κέρδη παρόλο που 

θεωρητικά η αναληθής παρουσίαση χαμηλότερων κερδών αποτελεί και αυτή πράξη 

άξια κυρώσεων.  

Όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα, σύμφωνα με έρευνες όπως αυτή των 

Bhattacharya et al. (2003), οι οποίοι εξέτασαν επιχειρήσεις από 34 χώρες για την 

περίοδο 1984-1998, και των Leuz et al. (2003) , με δείγμα 31 χωρών για την περίοδο 

1990-1999, οι ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν το υψηλότερο επίπεδο 

παραποίησης κερδών. 

Γενικότερα, υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι με τους οποίους η διοίκηση μιας 

επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία των οικονομικών της καταστάσεων 

(Καζαντζής, 2006): Η πρώτη περίπτωση αφορά την ηθελημένη παραβίαση ενός 

λογιστικού προτύπου. Ενώ, δηλαδή, έχει θεσπιστεί ένα πρότυπο που καθορίζει τον 

τρόπο αντιμετώπισης ενός λογιστικού θέματος, η διοίκηση το παραβλέπει και 

εφαρμόζει τους δικούς της κανόνες έτσι ώστε να παρουσιάσει την εικόνα που αυτή 

επιθυμεί. Η αντιμετώπιση αυτή, αγγίζει τα όρια της απάτης και δεν τιμωρείται μόνο 

από τους συμμετέχοντες στην αγορά αλλά και από τα όργανα της Πολιτείας. Η 

δεύτερη περίπτωση αφορά τα κενά που το ίδιο το πλαίσιο των λογιστικών προτύπων 

αφήνει σε πολλά ζητήματα, όταν δηλαδή δεν υπάρχει ένα πρότυπο που να ρυθμίζει 

ένα συγκεκριμένο λογιστικό θέμα, οπότε η δημιουργική παρέμβαση της διοίκησης 

είναι αναπόφευκτη. Η τρίτη περίπτωση αφορά τα περιθώρια επιλογών που τα ίδια τα 

λογιστικά πρότυπα αφήνουν στην αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων. Ενώ, δηλαδή, 

υπάρχουν λογιστικά πρότυπα που ρυθμίζουν ένα θέμα, είναι κατά τέτοιο τρόπο 

διατυπωμένα που αφήνουν τεράστια περιθώρια υποκειμενισμού και άσκησης κρίσης 

από την πλευρά της διοίκησης. 

Αδιαμφισβήτητα, η διαχείριση των κερδών (earnings management) είναι η 

σπουδαιότερη έκφανση της δημιουργικής λογιστικής, αφού τα κέρδη είναι το πιο 

ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο της επιχειρησιακής απόδοσης. 

Έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί σχετικά με το τι είναι διαχείριση των κερδών 

(earnings management). Η Schipper (1989) αναφέρει πως διαχείριση των κερδών 

είναι «η επί σκοπού παρέμβαση στη διαδικασία γνωστοποίησης των λογιστικών 
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καταστάσεων μιας επιχείρησης για την αποκόμιση ιδιωτικού οφέλους». Οι Healy και 

Wahlen (1999) ορίζουν τη διαχείριση κερδών ως «την υπό την κρίση της διοίκησης 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης με τρόπο τέτοιο ώστε 

χωρίς να παραβιάζονται οι λογιστικοί κανόνες και τα πρότυπα να παραπλανούνται οι 

ενδιαφερόμενοι για την πραγματική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης». 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η χρήση λογιστικών τεχνασμάτων από τις 

επιχειρήσεις δε συνιστά αναγκαστικά παράνομη ενέργεια. Για παράδειγμα, τα 

λογιστικά τεχνάσματα που χρησιμοποίησαν η Enron και η WorldCom ήταν επιτρεπτά 

σύμφωνα με τα αμερικανικά λογιστικά πρότυπα. Πως όμως κάτι τέτοιο 

πραγματοποιήθηκε; Όπως με τους εργαζόμενους της Enron και πολλών άλλων 

εταιρειών, η λογιστική των καταστάσεων τους συμμορφωνόταν με όλους τους 

υποχρεωτικούς κανονισμούς, αφού για αυτούς η σημασία της ηθικής ήταν σύμφωνη 

με ένα σκόπιμα νομικά βασιζόμενο, ανήθικο μοντέλο διοίκησης (Carroll and 

Buchholtz, 2003). Όπως επισήμαναν οι ανωτέρω υπάλληλοι αυτών των εταιρειών, 

αυτοί που ακολουθούν αυτή την προοπτική το κάνουν, γιατί θεωρούν ότι στον 

επαγγελματικό τομέα ισχύουν διαφορετικοί κανόνες απ’ ότι στις υπόλοιπες πτυχές 

της ζωής. Θεωρούν, επομένως, πως ακολουθώντας τους κανόνες είναι παράλληλα και 

ηθικοί. Οι McLean & Elkind (2003) αναφέρουν πως το τελικό προϊόν της 

συμπεριφοράς ήταν εντελώς διαστρεβλωμένο. Σύμφωνα με τον Satava et al. (2006) 

ένας πρώην υπάλληλος περιγράφει πως η παραποίηση των καταστάσεων βασίστηκε, 

κυρίως, στη μετατροπή των παραποιημένων στοιχείων ανάλογα με τους ισχύοντες 

λογιστικούς κανόνες, έτσι ώστε οι τελευταίοι, φαινομενικά, να ισχύουν, όμως όχι και 

κατ’ ουσία.  

Η λογιστική απάτη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ωστόσο, μπορεί να 

πάρει πολλές μορφές, όπως για παράδειγμα  

 Η δημιουργία πλασματικών εσόδων, δηλαδή η καταχώρηση ανύπαρκτων 

αγαθών ή υπηρεσιών, η χρήση πλασματικών πελατών ή η συμφωνία με 

πραγματικούς πελάτες. 

 Οι ετεροχρονισμοί, δηλαδή η καταχώρηση εσόδων και εξόδων σε λάθος 

περιόδους ή η μεταφορά εσόδων/εξόδων μεταξύ διαδοχικών περιόδων, 

αυξάνοντας ή μειώνοντας τα κέρδη κατά το δοκούν. 
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 Οι ανακριβείς αποτιμήσεις του ενεργητικού, όπως η αποτίμηση των 

αποθεμάτων και των παγίων, η παραποίηση στους εισπρακτέους 

λογαριασμούς  και στις ενοποιήσεις επιχειρήσεων. 

 Οι κρυφές υποχρεώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν παραλείψεις 

υποχρεώσεων/δαπανών, κεφαλαιοποιημένα έξοδα και αδυναμία 

πληροφόρησης για κόστη εγγυήσεων και λοιπών υποχρεώσεων.  

 Οι αδιαφανείς συναλλαγές με μέλη της διοίκησης, δηλαδή  οι δοσοληπτικοί 

λογαριασμοί δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα παραστατικά (συμβάσεις, 

τιμολόγια κλπ). Η φύση των λογαριασμών αυτών υποκρύπτει εξυπηρέτηση 

ιδίων συμφερόντων. 

 Οι μη ακριβείς γνωστοποιήσεις, όπως για παράδειγμα παραλείψεις 

υποχρεώσεων, παρεπόμενα γεγονότα, διοικητική απάτη, συναλλαγές με 

συνδεδεμένα μέρη και λογιστικές αλλαγές. (Ραουνάς, 2012) 

Επομένως, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επάρκεια των λογιστικών 

προτύπων και στην ικανότητα των εμπλεκομένων (χρήστες των οικονομικών, 

ελεγκτές, διοικήσεις κλπ) να διαγνώσουν και να μετριάσουν, αν όχι να επιλύσουν, το 

πρόβλημα. 

 

2.10. Ο εξωτερικός έλεγχος των τραπεζών 

Με την απόφαση του Υπουργού Εμπορίου αριθμ.17572/1751/2.7.1959, που εκδόθηκε 

με βάση τη διάταξη του άρθρ.2 §2 του ΝΔ 3329/55 «περί συστάσεως Σώματος 

Ορκωτών Λογιστών», κατέστη υποχρεωτική, από το διαχειριστικό έτος 1959, η 

χρησιμοποίηση ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο των ανωνύμων εταιρειών 

των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Κατ’ εξαίρεση, για τις 

τράπεζες, με την απόφαση του Υπ. Εμπορίου αριθμ.8716/19.2.1960, ο έλεγχος αυτών 

για τις χρήσεις 1959, 1960 και 1961 περιορίστηκε μόνο στη διαπίστωση της 

κανονικότητας των λογιστικών εγγραφών. 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας λοιπόν, όπως και κάθε 

ανώνυμης εταιρείας που ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, εκλέγει δύο  τακτικούς 

και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, από πίνακα με έξι τουλάχιστον ορκωτούς 

ελεγκτές λογιστές, τον οποίο το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΛ χορηγεί στην τράπεζα 

πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη γενική συνέλευση (άρθρο 36 §2 Ν. 2190/1920). 
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Όπως σε κάθε ανώνυμη εταιρεία έτσι και στην τράπεζα, ο ορκωτός ελεγκτής-

λογιστής διενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο, χωρίς να υπεισέρχεται σε 

έλεγχο σκοπιμότητας των πράξεων της διοίκησης της τράπεζας και των 

εξουσιοδοτημένων απ’ αυτήν οργάνων. Αποστολή και ευθύνη, λοιπόν, του 

εξωτερικού ελεγκτή είναι η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών που 

στηρίζουν τις διαχειριστικές δοσοληψίες, η ορθότητα της λογιστικής απεικόνισης 

αυτών και η νομιμότητα των διενεργούμενων από τα διάφορα όργανα της τράπεζας 

διαχειριστικών πράξεων. Ειδικότερα, ο εξωτερικός τακτικός ελεγκτής του 

Ν.2190/1920 έχει, συνοπτικά, τις ακόλουθες υποχρεώσεις (άρθρο 37 Ν. 2190/1920): 

i Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να 

παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της τράπεζας. Για το σκοπό 

αυτό δικαιούται να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, 

καθώς και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και των Γενικών 

Συνελεύσεων. 

Ο έλεγχος δεν επεκτείνεται στη σκοπιμότητα των πράξεων, αλλά περιορίζεται  

στη διαπίστωση της πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών, στην ορθή 

λογιστική καταχώρησή τους και στη νομιμότητα των πράξεων. Ειδικότερα, σε ότι 

αφορά τη νομιμότητα, η διαχείριση των τραπεζικών υποθέσεων δεν πρέπει να 

αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», στις 

διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας περί τραπεζών (μέρος πρώτο §2), στο καταστατικό 

της τράπεζας, στις αποφάσεις των Νομισματικών Αρχών (ΝΑ) και στις φορολογικές 

διατάξεις. 

ii Να αναφέρει στο ΔΣ της τράπεζας «κάθε αναγκαία υπόδειξη». Ο ελεγκτής 

οφείλει να συντάσσει και να υποβάλλει εκθέσεις ελέγχου τόσο για τον ισολογισμό 

της τράπεζας όσο και για τα καταστήματα που ήλεγξε. 

Οι εκθέσεις ελέγχου που απευθύνονται στο ΔΣ της τράπεζας αναφέρονται σε 

λογιστικά και διαχειριστικά θέματα των διαφόρων υπηρεσιών της διοίκησης και των 

καταστημάτων της τράπεζας. Στις εκθέσεις προς το ΔΣ ο ελεγκτής έχει το δικαίωμα 

να προβαίνει και σε έκφραση γνώμης για τη σκοπιμότητα των διενεργούμενων από τα 

διάφορα όργανα της τράπεζας πράξεων και παραλείψεων. Αυτό επιβάλλεται λόγω 

του μεγάλου κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων διεξαγωγής της τραπεζικής 

εργασίας και της ανάγκης της διοίκησης της τράπεζας να έχει όσο το δυνατό 

πληρέστερη αντίληψη για την ποιότητα του εκτελούμενου έργου από τα πολλά και 

διασπαρμένα ανά την επικράτεια και το εξωτερικό στελέχη της. Ο μεγάλος 
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κατακερματισμός της διαχειριστικής εξουσίας του ΔΣ σε στελέχη της τράπεζας και η 

εκτεταμένη από άποψη χώρου διασπορά των στελεχών αυτών επέβαλε την ανάγκη 

στις τράπεζες να καταρτίζουν κανονισμούς και να εκδίδουν εγκυκλίους με οδηγίες-

διαταγές προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι υπάλληλοί της. Έτσι, ο 

ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στο ΔΣ όχι μόνο τα λογιστικά λάθη και τις λογιστικές 

αδυναμίες, αλλά και κάθε παράβαση της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών και 

της ειδικής περί τραπεζών, καθώς επίσης κάθε παράβαση των αποφάσεων των ΝΑ 

και των κανονισμών-εγκυκλίων της τράπεζας, και να εκφέρει γνώμη μόνο όμως προς 

τη διοίκηση της τράπεζας, για τη σκοπιμότητα των σημαντικών πράξεων ή 

παραλείψεων των στελεχών της. 

iii Να αναφέρει στον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό Εμπορίου τις παραβάσεις 

του νόμου και του καταστατικού της τράπεζας. Ως παραβάσεις νόμου θεωρούνται 

βασικά οι παραβάσεις του Ν. 2190/1920, της ειδικής νομοθεσίας περί τραπεζών και 

των αποφάσεων των ΝΑ. 

iv Να αναφέρει εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών 

τις παραβάσεις των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, τις οποίες διαπίστωσε 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του (άρθρο 17 του Ν. 1562/1985) 

v Μετά τη λήξη της χρήσης ο ελεγκτής υποχρεούται να ελέγξει τον ισολογισμό, 

το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διανομής κερδών, να συντάξει 

και να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματά του και να 

παραβρεθεί στη Γενική Συνέλευση και να παράσχει σε αυτήν κάθε πληροφορία 

σχετική με τον έλεγχο (Σακέλλης, 1987). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

3.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο, αναφέρονται συνοπτικά τα κυριότερα αρμόδια όργανα τα οποία 

είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό και την ορθή λειτουργία του ελέγχου. Επίσης, 

αναφέρεται ο ρόλος και η εξέλιξη των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και γίνεται μία 

αναλυτική περιγραφή των σχετικών με την παρούσα εργασία Διεθνών Προτύπων 

Ελέγχου. Τέλος, αναφέρεται ο νόμος Sarbanes-Oxley Act, καθώς και οι επιδράσεις 

του. 

 

3.2. Αρμόδια όργανα 

Με το Ν. 3148.5.6.2003 (ΦΕΚ 136 Α΄) ιδρύθηκε στην Ελλάδα και λειτουργεί νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων. Η κατάρρευση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς τη διετία 1999-2001, 

κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για την Ελληνική Πολιτεία, λήψης μέτρων για την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στην οικονομική πληροφόρηση 

και στους θεσμοθετημένους φορείς και κανόνες της αγοράς. Η ίδρυση της Επιτροπής 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, ήταν μία κυβερνητική πρωτοβουλία που 

αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας των ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών και στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτούς 

υπηρεσιών. Προγενέστερα του ελληνικού νομοθετήματος ίδρυσης της ΕΛΤΕ είχε 

ψηφιστεί από το Κονγκρέσο και την Αμερικανική Γερουσία στις 15 Ιουλίου του 2002 

ο νόμος Sarbanes-Oxley, με αυστηρές διατάξεις προάσπισης των συμφερόντων των 

επενδυτών. 

Η ΕΛΤΕ με την απόφασή της 483 (ΦΕΚ Β 1589/22-10-2004) θεσμοθέτησε τα 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, η υποχρεωτική εφαρμογή των οποίων άρχισε για 

όλους τους ελέγχους που διενεργούνται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και η 

έναρξη της ελεγκτικής εργασίας έγινε την 26/10/2004 και μετά. 
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Οι σημαντικότερες αρμοδιότητες της ΕΛΤΕ είναι: 

 Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών θεμάτων Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων, Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου, Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, καθώς και την εναρμόνιση τους με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα. 

 Μέριμνα για τον έλεγχο της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών 

ελέγχων. 

 Γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών επί θεμάτων 

λογιστικής τυποποίησης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί 

του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 

βαθμού και των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως οροθετείται από το Ν. 

1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄). 

 Άσκηση εποπτείας στο σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), σχετικά 

με την τήρηση των κανόνων που διέπουν την άσκηση του λειτουργήματος των 

μελών του. 

 Αξιολόγηση των πορισμάτων του ελέγχου της διαχείρισης του ΣΟΕΛ. 

 Θέσπιση ύστερα από εισήγηση του ΣΟΕΛ κανόνων δεοντολογίας για την 

άσκηση του έργου των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών και 

έλεγχος της τήρησης των κανόνων αυτών. 

 Συνεργασία με την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 2331/1995 

(ΦΕΚ 173 Α΄) για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

ενέργειες από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι μία αυτόνομη αρχή με αποστολή την 

εποπτεία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί με τη μορφή Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και η οργανωτική της διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και 

η λειτουργία της ορίζονται κυρίως από τους Νόμους 1969/91, 2166/93, 2396/96 το 

ΠΔ 25/2003 και το Ν. 3340/2005. Ως νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα, η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών. Πολλές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επηρεάζουν άμεσα 

ή έμμεσα το έργο των ελεγκτών. Λόγω της σημασίας που έχει η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, 

βασικοί συντελεστές της οποίας είναι και οι ελεγκτές. 
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Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/2003 (όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 3229/2004 

περί εφαρμογής των ΔΛΠ στην Ελλάδα) οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι 

μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 

αγορά συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Τριμηνιαίες Ενδιάμεσες 

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που 

υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 

1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, ο μητρικές εταιρείες 

συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Τριμηνιαίες Οικονομικές 

Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ. 

Η υποχρέωση αυτή εκτείνεται για οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές 

καταστάσεις που η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική από διάταξη νόμου και για τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των συνδεδεμένων, σύμφωνα με τη διάταξη της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 42
ε
 του πιο πάνω νόμου με τη μητρική 

εταιρεία επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος 

εφόσον από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους παρέχεται η επιλεκτική 

δυνατότητα εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και το 

πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική 

Συνέλευση με καταχώρηση α) στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, β) ανάρτηση στο 

διαδίκτυο, γ) εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή κινητές αξίες εισηγμένες σε 

οργανωμένη αγορά κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στην ανωτέρω 

δημοσιότητα υποβάλλονται και οι Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα 

δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία των εταιρειών που συντάσσουν 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετημένα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. 6511/172/10-1-2006. 

Ειδικότερα για τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς 

διαπραγμάτευση στο Χ.Α. υποχρεούνται σύμφωνα με το ΠΔ 360/1985 όπως ισχύει να 

δημοσιεύουν σε εταιρική και ενοποιημένη βάση (εφόσον υπάρχει τέτοια υποχρέωση) 

τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις του α΄ και β΄ 

εξαμήνου υποβάλλονται σε επισκόπηση από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και 

εκδίδεται έκθεση επισκόπησης που δημοσιεύεται μαζί με τις οικονομικές 
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καταστάσεις. Η δημοσίευση των ανωτέρω καταστάσεων γίνεται εντός δύο μηνών από 

τη λήξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται.  

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων που 

δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 360/198 ορίζονται στην απόφαση 

αρ. 17/336/21.4.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με αυτή την απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εισάγεται η υποχρέωση όπως οι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο εταιρείες αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τριμηνιαίες εκθέσεις 

διάθεσης των κεφαλαίων που άντλησαν από αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου ή 

από έκδοση ομολογιακού δανείου. 

Πρόσθετη ενημέρωση προς τους επενδυτές-μετόχους έχουν την υποχρέωση να 

παρέχουν οι εισηγμένες εταιρείες και μέσω του Ετήσιου Δελτίου η δομή και το 

περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται από την 5/204/14-11-00 απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 7/372/15-2-

2006. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές 

κυρώσεις σε εποπτευόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη 

χρηματιστηριακή νομοθεσία (Καζαντζής, 2006). 

Σχετικά με την εφαρμογή της ελεγκτικής, πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνές 

επίπεδο διαδραματίζει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (International Federation of 

Accountants – IFAC). Η IFAC ιδρύθηκε το 1977 από εθνικά ινστιτούτα του 

λογιστικού επαγγέλματος. Σκοπός της είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου 

συμφέροντος, με την ενίσχυση του επαγγέλματος και τη συμβολή στην ανάπτυξη 

μιας ισχυρής διεθνούς οικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτής της αποστολής, το 

Συμβούλιο της IFAC έχει αναθέσει στην Επιτροπή Διεθνών Ελεγκτικών Πρακτικών 

(IAPC) να επεξεργαστεί και να εκδώσει, για λογαριασμό του συμβουλίου, Πρότυπα 

και Οδηγίες για τον έλεγχο και τις συναφείς υπηρεσίες. Η IAPC πιστεύει ότι η 

έκδοση παρόμοιων προτύπων και οδηγιών θα βελτιώσει το βαθμό ομοιομορφίας των 

ελεγκτικών πρακτικών και συναφών υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα. 

 Σήμερα αποτελείται από 167 μέλη και συνεργάτες από 127 χώρες και 

δικαιοδοσίες που εκπροσωπούν πάνω από 2,5 εκατ. φυσικά πρόσωπα (λογιστές – 

ελεγκτές)
33

. Η IFAC έχει ως έδρα της τη Ν. Υόρκη και το βασικό διοικητικό της 

όργανο είναι το Συμβούλιο (Board). Διοικητικές αρμοδιότητες έχει επίσης και ένα 

                                                                 
33

 Πρβλ.  www.ifac.org 
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ευρύτερο όργανο (Council), αποτελούμενο από έναν αντιπρόσωπο από κάθε 

ινστιτούτο που είναι μέλος της IFAC (Καραμάνης, 2008). 

Η Επιτροπή Διεθνών Ελεγκτικών Πρακτικών (IAPC) είναι μία μόνιμη 

επιτροπή του Συμβουλίου της IFAC. Η επιτροπή αυτή, επιλέγει θέματα για 

λεπτομερή μελέτη μέσω μιας ειδικής υποεπιτροπής, που συστήθηκε για το σκοπό 

αυτό, στην οποία αναθέτει την ευθύνη της αρχικής προετοιμασίας και σχεδίασης των 

ελεγκτικών οδηγιών. Η υποεπιτροπή καταρτίζει σχέδια ελεγκτικών οδηγιών, τα οποία 

υποβάλλει στην IAPC για έγκριση αφού προηγούμενα έχει εξετάσει κάθε σχετική 

πληροφορία που υπάρχει σε εισηγήσεις, μελέτες ή πρότυπα, που εκδίδονται από 

επαγγελματικές ενώσεις μέλη, από τοπικές οργανώσεις ή από άλλες επαγγελματικές 

ενώσεις. 

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (ΑΙΟΛ) είναι ο εθνικός 

οργανισμός ορκωτών λογιστών των ΗΠΑ του οποίου ο σκοπός είναι η προώθηση και 

διατήρηση υψηλών επαγγελματικών προτύπων. Κατά τα 100 και πλέον χρόνια της 

ύπαρξής του το ΑΙΟΛ έχει συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση γενικά 

παραδεκτών αρχών λογιστικής, καθώς και στην ανάπτυξη ελεγκτικών προτύπων. 

Σημαντικό επίτευγμα του ΑΙΟΛ αποτελεί ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 

Κρατικές υπηρεσίες και εποπτικές αρχές ζητούν τη συνεργασία και τη γνώμη του 

ΑΙΟΛ για τη βελτίωση των νόμων και των κανονισμών που σχετίζονται με λογιστικά 

και ελεγκτικά θέματα. 

Η Επιτροπή Αξιών και Χρηματιστηρίων των ΗΠΑ (SEC), αντίστοιχη της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι ανεξάρτητη, οιονεί δικαστική, αρχή με σκοπό της 

την εφαρμογή του Νόμου περί Αξιών του 1934 και άλλων νόμων αναφερόμενων στα 

αξιόγραφα και σε άλλα χρηματοοικονομικά θέματα. Κύρια υπευθυνότητα της 

επιτροπής αυτής είναι η προστασία των συμφερόντων των επενδυτών και του κοινού, 

απαιτώντας από τις εταιρείες, που προσφέρουν αξιόγραφα σε δημόσια πώληση, 

πλήρη αποκάλυψη των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Μια άλλη υπευθυνότητά της 

είναι η αποτροπή της κακής παρουσίασης, της εξαπάτησης ή άλλων δόλιων πράξεων 

της αγοράς και πώλησης αξιόγραφων (Καζαντζής, 2006). 

 

3.3. Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 

Τα εθνικά πρότυπα ελέγχου και συναφών υπηρεσιών, που εκδίδονται σε πολλές 

χώρες, διαφέρουν κατά τη μορφή και το περιεχόμενο. Η IAPC λαμβάνει γνώση 
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παρόμοιων εγγράφων και διαφορών και υπό το πρίσμα κάθε παρόμοιας γνώσης 

εκδίδει τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), τα οποία προορίζονται για διεθνή 

αποδοχή. Τα ΔΠΕ περιέχουν βασικές αρχές και ουσιαστικές διαδικασίες, μαζί με 

άλλες σχετικές οδηγίες με μορφή επεξηγηματικού και άλλου υλικού. Οι βασικές 

αρχές και ουσιαστικές διαδικασίες, πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο του 

επεξηγηματικού και λοιπού υλικού που παρέχει καθοδήγηση για την εφαρμογή τους. 

Σε εξαιρετικές συνθήκες, ο ελεγκτής μπορεί να κρίνει αναγκαίο να παρεκκλίνει 

από ένα ΔΠΕ για να επιτύχει περισσότερο αποτελεσματικά το σκοπό του ελέγχου. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει αυτή την 

παρέκκλισή του. Τα ΔΠΕ είναι ανάγκη να εφαρμόζονται μόνο σε ουσιαστικής 

σημασίας θέματα. Τυχόν περιορισμός στην εφαρμογή κάποιου συγκεκριμένου ΔΠΕ 

αποσαφηνίζεται στις εισαγωγικές παραγράφους του ΔΠΕ. 

Τα ΔΠΕ δεν παρακάμπτουν τους τοπικούς κανονισμούς που διέπουν τον έλεγχο 

των οικονομικών ή άλλων πληροφοριών στοιχείων σε μια συγκεκριμένη χώρα. Στο 

μέτρο που τα ΔΠΕ συμφωνούν με τους τοπικούς κανονισμούς σε κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα, ο έλεγχος των οικονομικών ή άλλων πληροφοριακών στοιχείων 

στη χώρα αυτή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, θα συμμορφώνεται 

αυτομάτως προς τα ΔΠΕ, τα συναφή με αυτό το αντικείμενο. Στην περίπτωση κατά 

την οποία οι τοπικοί κανονισμοί διαφέρουν ή διίστανται προς τα ΔΕΠ σε κάποιο 

συγκεκριμένο αντικείμενο, τα Σώματα-Μέλη πρέπει να συμμορφώνονται προς τις 

υποχρεώσεις τους, όπως καθορίζονται από το Καταστατικό της IFAC στο μέτρο που 

αυτά αφορούν τα ΔΠΕ
34

 (Καζαντζής, 2006). 

Αντίθετα, με τα ΔΛΠ (ή ΔΠΧΠ), τα οποία αποτελούν ένα ουσιαστικό σύστημα 

κατευθύνσεων για την επεξεργασία, τον λεπτομερή υπολογισμό και τη σύνθεση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων (πληροφοριών) που θα ενταχθούν σε επεξεργασμένη 

μορφή στις Οικονομικές Καταστάσεις, τα ΔΠΕ αποτελούν ένα διαδικαστικό σύστημα 

κανόνων συμπεριφοράς (δεοντολογίας) και πρακτικών οδηγιών για το πώς θα πρέπει 

                                                                 
34

 Το Καταστατικό της IFAC ορίζει ότι «τα Σώματα –Μέλη υποβοηθούν το έργο της IFAC με την 

ενημέρωση των μελών τους πάνω σε κάθε διακήρυξη που διατυπώνεται από την IFAC και με τη 

χρησιμοποίηση της καλύτερης προσπάθειάς τους που θα καταβάλλουν ώστε:  

i να υλοποιούνται οι διακηρύξεις αυτές, οσάκις χρειάζεται και στη μέγιστη δυνατή έκταση 

κάτω από τις ισχύουσες κατά τόπους συνθήκες και 

ii συγκεκριμένα να ενσωματώνονται στα εθνικά ελεγκτικά τους πρότυπα οι αρχές πάνω στις 

οποίες στηρίζονται τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα όπως διαμορφώνονται από την IFAC. 
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να διενεργούνται οι έλεγχοι των Οικονομικών Καταστάσεων
35

. Τα ΔΠΕ παρέχουν 

γενικές αρχές συμπεριφοράς, κανόνες δεοντολογίας και πρακτικές οδηγίες που 

ορίζουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών με σκοπό την εξασφάλιση 

της αποτελεσματικής και χρηστής τήρησης από αυτούς των υποχρεώσεών τους κατά 

την προσφορά ελεγκτικών και άλλων συνδεδεμένων υπηρεσιών (Αυγουλέας, 2006). 

Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα Διεθνή Πρότυπα Δικλίδων Ποιότητας, που 

εκδόθηκαν το 2009 στην αγγλική γλώσσα από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων 

Ελέγχου και Διασφάλισης (International Auditing and Assurance Standards Board – 

IAASB) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), μεταφράστηκαν στην 

ελληνική γλώσσα από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) κατ’ 

εξουσιοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) το 

2010 και αναπαράγονται στο παρόν εγχειρίδιο με την έγκριση της IFAC. Η 

διαδικασία μετάφρασης των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και των Διεθνών Προτύπων 

Δικλίδων Ποιότητας αξιολογήθηκε από την IFAC και η μετάφραση 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την «Πολιτική για Μετάφραση και Αναπαραγωγή 

Προτύπων που δημοσιεύονται από την IFAC» (IFAC, Διεθνής Ομοσπονδία 

Λογιστών, 2010). 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θα αναφερθούν μόνο συγκεκριμένα 

ΔΠΕ. Αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 ΔΠΕ 240: «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» 

 ΔΠΕ 300: «Σχεδιασμός ενός ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων» 

 ΔΠΕ 700: «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί των Οικονομικών 

Καταστάσεων» 

 ΔΠΕ 705: «Διαφοροποιήσεις της γνώμης στην έκθεση του ανεξάρτητου 

ελεγκτή» 

 ΔΠΕ 706: «Παράγραφοι έμφασης θέματος και παράγραφοι άλλου θέματος 

στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή» 

                                                                 
35

 Η παρ.34 του Παραρτήματος στο ΔΕΠ 200 ορίζει ως Οικονομικές Καταστάσεις (financial 

statements) κάθε δομημένη απεικόνιση χρηματοοικονομικών πληροφοριών που προέρχεται από τα 

λογιστικά στοιχεία της οικονομικής ενότητας υπό έλεγχο, η οποία συνήθως περιλαμβάνει 

συνοδευτικές σημειώσεις και έχει ως σκοπό τη δημοσιοποίηση της οικονομικής κατάστασης 

)περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις) του ελεγχόμενου σε δεδομένο χρονικό σημείο ή τις μεταβολές 

που επήλθαν σε καθορισμένη χρονική περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τη 

σύνταξη και επεξεργασία τους. Ο όρος μπορεί να αναφέρεται σε ολοκληρωμένο σύνολο 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είτε σε μεμονωμένη κατάσταση στοιχείων όπως πχ ο ισολογισμός, 

η κατάσταση εσόδων και εξόδων και άλλες σχετικές δηλώσεις. 
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3.4. Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240 

Ίσως το πιο σημαντικό από τα ΔΠΕ για την τήρηση και προώθηση της χρηστής και 

αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς είναι το ΔΠΕ 240 «Γενικοί στόχοι του 

ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου», το οποίο καθιερώνει ως ευθύνη του ελεγκτή να προσπαθήσει να 

αποκαλύψει τυχόν απάτη κατά τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων μιας 

οικονομικής οντότητας. Η έκταση και μόνο του ΔΠΕ 240, το οποίο εκτείνεται σε 

δεκάδες παραγράφους και τρία συμπληρωματικά Παραρτήματα, δίνει μια πολύ σαφή 

εικόνα της σημασίας του. Στο ουσιαστικό του μέρος το ΔΠΕ επεξηγεί τις δράσεις που 

απαιτούνται από τον ελεγκτή για την ανακάλυψη τυχόν απάτης στις Οικονομικές 

Καταστάσεις υπό έλεγχο και εξηγεί σε ποιες περιπτώσεις ο ελεγκτής θα πρέπει να 

υποθέσει την ύπαρξη απάτης και να θέσει σε λειτουργία τις αναγκαίες διαδικασίες για 

την ανίχνευσή της (Αυγουλέας, 2006). 

Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240 ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή 

σχετικά με απάτη σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα, αναπτύσσει 

το πώς πρέπει να εφαρμόζονται το ΔΠΕ 315
36

 και το ΔΠΕ 330
37

 σε σχέση με τους 

κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης. 

Τα σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις μπορεί να προκύψουν είτε από 

απάτη είτε από λάθος. Το διακριτικό στοιχείο μεταξύ απάτης και λάθους είναι το εάν 

η υποκείμενη ενέργεια που καταλήγει στο σφάλμα των οικονομικών καταστάσεων 

είναι εκούσια ή ακούσια. Αν και η απάτη είναι μια ευρεία νομική έννοια, για τους 

σκοπούς των ΔΠΕ, ο ελεγκτής ενδιαφέρεται για την απάτη που προκαλεί ένα 

ουσιώδες σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις. Δύο τύποι εκούσιων σφαλμάτων 

αφορούν τον ελεγκτή – σφάλματα που είναι αποτέλεσμα απατηλής 

χρηματοοικονομικής αναφοράς και σφάλματα που είναι αποτέλεσμα κατάχρησης 

περιουσιακών στοιχείων. Μολονότι ο ελεγκτής μπορεί να υποπτεύεται ή, σε σπάνιες 

περιπτώσεις, να εντοπίζει την ύπαρξη απάτης, ο ελεγκτής δεν προσδιορίζει νομικά 

εάν η απάτη έχει πράγματι συμβεί (Παρ. Α1–Α6). 

Οι στόχοι του ελεγκτή είναι: 

i Να εντοπίζει και να εκτιμά τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω 

απάτης στις οικονομικές καταστάσεις  

                                                                 
36

 ΔΠΕ 315, «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω της κατανόησης 

της οντότητας και του περιβάλλοντός της» 
37

 ΔΠΕ 330, «Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους» 
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ii Να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τους 

εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης, μέσω σχεδιασμού και 

εφαρμογής κατάλληλων αντιδράσεων 

iii Να αντιδρά κατάλληλα σε περίπτωση απάτης ή σε υποψία απάτης που 

εντοπίζεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 315, ο ελεγκτής πρέπει να εντοπίζει και να εκτιμά τους 

κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων 

και σε επίπεδο ισχυρισμού για κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα λογαριασμών και 

γνωστοποιήσεις.
38

 

Κατά τον εντοπισμό και την εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος 

λόγω απάτης, ο ελεγκτής πρέπει, βασιζόμενος στην υπόθεση ότι υπάρχουν κίνδυνοι 

απάτης κατά την αναγνώριση εσόδων, να αξιολογεί ποιοι τύποι εσόδων, συναλλαγών 

εσόδων ή ισχυρισμοί οδηγούν σε τέτοιους κινδύνους. Η παράγραφος 47 προσδιορίζει 

την τεκμηρίωση που απαιτείται όταν ο ελεγκτής συμπεραίνει ότι η υπόθεση αυτή δεν 

έχει εφαρμογή στις περιστάσεις της ανάθεσης και, συνεπώς, δεν έχει εντοπίσει την 

αναγνώριση εσόδων ως κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης (Παρ. Α28-

Α30). 

Ο ελεγκτής πρέπει να χειρίζεται αυτούς του εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους 

σφάλματος λόγω απάτης ως σοβαρούς κινδύνους και συνεπώς, στο βαθμό που δεν το 

έχει ήδη κάνει, ο ελεγκτής πρέπει να αποκτά κατανόηση των σχετικών δικλίδων της 

οντότητας, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων δικλίδων που σχετίζονται με 

τέτοιους κινδύνους (Παρ. Α31-Α32). 

Εάν ο ελεγκτής έχει εντοπίσει μια απάτη ή έχει αποκτήσει πληροφορίες που 

υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει απάτη, ο ελεγκτής πρέπει να κοινοποιεί τα 

θέματα αυτά σε έγκαιρη βάση στο κατάλληλο επίπεδο διοίκησης για να 

πληροφορήσει εκείνους που έχουν την πρωταρχική ευθύνη πρόληψης και εντοπισμού 

της απάτης για θέματα που άπτονται των ευθυνών τους (Παρ. Α60). 

Εκτός εάν όλοι εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση εμπλέκονται 

στη διοίκηση της οντότητας, εάν ο ελεγκτής έχει εντοπίσει ή υποπτεύεται απάτη που 

εμπλέκονται η διοίκηση, οι εργαζόμενοι που έχουν σημαντικούς ρόλους στις 

εσωτερικές δικλίδες, ή άλλοι, όπου η απάτη καταλήγει σε ένα ουσιώδες σφάλμα στις 

οικονομικές καταστάσεις, ο ελεγκτής πρέπει να κοινοποιεί αυτά τα θέματα στους 
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 ΔΠΕ 315, παράγραφος 25 
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υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση σε έγκαιρη βάση. Εάν ο ελεγκτής υποπτεύεται 

απάτη στην οποία εμπλέκεται η διοίκηση, ο ελεγκτής πρέπει να κοινοποιεί αυτές τις 

υποψίες στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και να συζητήσει μαζί τους τη φύση, 

το χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την 

ολοκλήρωση του ελέγχου (Παρ. Α61 – Α63).  

Ο ελεγκτής πρέπει να κοινοποιεί στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση 

οποιαδήποτε άλλα θέματα που αφορούν σε απάτη, τα οποία, κατά την κρίση του 

ελεγκτή, σχετίζονται με τις ευθύνες τους (Παρ. Α64) (IFAC, Διεθνής Ομοσπονδία 

Λογιστών, 2010). 

 

3.5. Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 300 

Το ΔΠΕ 300, «Σχεδιασμός του ελέγχου οικονομικών καταστάσεων» πρέπει να 

μελετάται σε συνδυασμό με το ΔΠΕ 200 «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή 

και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής». Το ΔΠΕ 300 

ασχολείται με την ευθύνη του ελεγκτή να σχεδιάζει έναν έλεγχο οικονομικών 

καταστάσεων. Αυτό το ΔΠΕ εντάσσεται στο πλαίσιο των περιοδικών ελέγχων. Τα 

πρόσθετα θέματα που αφορούν στην ανάθεση αρχικού ελέγχου ταυτοποιούνται 

διαφορετικά. 

Ο σχεδιασμός ενός ελέγχου περιλαμβάνει την θέσπιση συνολικής στρατηγικής 

ελέγχου για την ανάθεση, καθώς και την ανάπτυξη ενός σχεδίου ελέγχου. Ο επαρκής 

προγραμματισμός ωφελεί τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων με διάφορους 

τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των εξής (Παρ. Α1-Α3): 

 Βοηθώντας τον ελεγκτή να δώσει τη δέουσα προσοχή σε σημαντικούς τομείς 

του ελέγχου. 

 Βοηθώντας τον ελεγκτή να ταυτοποιήσει και να επιλύσει εγκαίρως πιθανά 

προβλήματα. 

 Βοηθώντας τον ελεγκτή να οργανώνει σωστά και να διαχειρίζεται την 

ανάθεση ελέγχου, έτσι ώστε να διενεργείται με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. 

 Βοηθώντας στην επιλογή των μελών της ομάδας ανάθεσης με τα κατάλληλα 

επίπεδα δυνατοτήτων και ικανότητας ώστε να ανταποκριθούν στους αναμενόμενους 

κινδύνους, καθώς και στην ορθή κατανομή των εργασιών στα μέλη αυτά.  

 Διευκολύνοντας την διεύθυνση και την εποπτεία των μελών της ομάδας 

ανάθεσης καθώς και την επισκόπηση του έργου αυτών.  
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 Βοηθώντας, κατά περίπτωση, στο συντονισμό των εργασιών που 

πραγματοποιήθηκαν από τους ελεγκτές των συστατικών στοιχείων και των 

εμπειρογνωμόνων.  

Ο στόχος του ελεγκτή είναι να σχεδιάσει τον έλεγχο, έτσι ώστε να διενεργηθεί 

με αποτελεσματικό τρόπο. 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να καθιερώσει μια συνολική στρατηγική ελέγχου που 

καθορίζει το πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα και την κατεύθυνση του ελέγχου, 

και που καθοδηγεί την ανάπτυξη του προγράμματος ελέγχου. Για τον καθορισμό της 

συνολικής στρατηγικής ελέγχου, ο ελεγκτής θα πρέπει: 

i να ταυτοποιήσει τα χαρακτηριστικά της ανάθεσης που καθορίζουν το πεδίο 

αυτής, 

ii να επιβεβαιώσει τους σκοπούς αναφοράς της ανάθεσης να σχεδιάζει το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και τη φύση των κοινοποιήσεων που απαιτούνται,  

iii να λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες που, κατά την επαγγελματική κρίση του 

ελεγκτή, είναι σημαντικοί για τη κατεύθυνση των προσπαθειών της ομάδας 

ανάθεσης,  

iv να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών δραστηριοτήτων 

της ανάθεσης και, όπου υπάρχει εφαρμογή, να εξετάζει εάν οι γνώσεις που 

αποκτήθηκαν για άλλες αναθέσεις που εκτελούνται από τον εταίρο ανάθεσης για την 

οντότητα είναι σχετικές, και  

v  να εξακριβώνει τη φύση, το χρονοδιάγραμμα και την έκταση των πόρων που 

είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση της ανάθεσης (Παρ. Α8-Α11).  

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

περιλαμβάνει περιγραφή:  

i Της φύσης, του χρονοδιαγράμματος και της έκτασης των προβλεπόμενων 

διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου, όπως προσδιορίζεται βάσει του ΔΠΕ 315
39

,  

ii Της φύσης, του χρονοδιαγράμματος και της έκτασης των προβλεπόμενων 

περαιτέρω διαδικασιών ελέγχου κατά το επίπεδο ισχυρισμού, όπως προσδιορίζεται 

βάσει του ΔΠΕ 330
40

, 
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 ΔΠΕ 315, «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω της κατανόησης 

της οντότητας και του περιβάλλοντός της» 
40

 ΔΠΕ 330, «Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους», παράγραφοι 28-30 
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iii Των λοιπών προγραμματισμένων ελεγκτικών διαδικασιών που απαιτείται να 

πραγματοποιούνται κατά τρόπον ώστε η ανάθεση να πραγματοποιείται σύμφωνα με 

τα ΔΠΕ (Παρ. Α12).  

Ο ελεγκτής θα πρέπει να ενημερώνει και να αλλάζει τη συνολική στρατηγική 

ελέγχου και το σχέδιο ελέγχου, όπως αυτό είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου (Παρ. A13). Ο ελεγκτής θα πρέπει να σχεδιάσει τη φύση, το χρονοδιάγραμμα 

και την έκταση της διεύθυνσης και της εποπτείας των μελών της ομάδας ανάθεσης 

καθώς και την επισκόπηση των εργασιών τους (Παρ. A14-A15) (IFAC, Διεθνής 

Ομοσπονδία Λογιστών, 2010). 

 

3.6. Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 700 

Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 700, «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί 

οικονομικών καταστάσεων» πρέπει να μελετάται σε συνδυασμό με το ΔΠΕ 200, 

«Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου».  

Το ΔΠΕ 700 πραγματεύεται την ευθύνη του ελεγκτή να διαμορφώσει γνώμη επί 

των οικονομικών καταστάσεων. Ασχολείται επίσης με τη μορφή και το περιεχόμενο 

της έκθεσης του ελεγκτή που εκδίδεται ως αποτέλεσμα του ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων. Τα ΔΠΕ 705
41

 και ΔΠΕ 706
42

 εξετάζουν το πώς η μορφή και το 

περιεχόμενο της έκθεσης του ελεγκτή επηρεάζονται όταν ο ελεγκτής εκφράζει 

διαφοροποιημένη γνώμη ή περιλαμβάνει παράγραφο Έμφασης Θέματος ή 

παράγραφο Άλλου Θέματος στην έκθεση του ελεγκτή.  

Το παρόν ΔΠΕ έχει συνταχθεί στο πλαίσιο μιας πλήρους σειράς οικονομικών 

καταστάσεων γενικού σκοπού. Το ΔΠΕ 800
43

 πραγματεύεται ειδικά ζητήματα όταν οι 

οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με πλαίσιο ειδικού σκοπού. Το 

ΔΠΕ 805
44

 πραγματεύεται ειδικά ζητήματα σχετικά με τον έλεγχο επιμέρους 

οικονομικής κατάστασης ή συγκεκριμένου στοιχείου, λογαριασμού ή κονδυλίου μιας 

οικονομικής κατάστασης.  
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 ΔΠΕ 705, «Διαφοροποιήσεις της γνώμης στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή» 
42

 ΔΠΕ 706, «Παράγραφοι έμφασης θέματος και παράγραφοι άλλων θεμάτων στην έκθεση του 

ανεξάρτητου ελεγκτή» 
43

 ΔΠΕ 800, « Ειδικά ζητήματα – έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με 

πλαίσια ειδικού σκοπού» 
44

 ΔΠΕ 805, «Ειδικά ζητήματα – έλεγχοι επιμέρους οικονομικών καταστάσεων και ειδικών στοιχείων, 

λογαριασμών ή κονδυλίων οικονομικής κατάστασης» 
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Το παρόν ΔΠΕ προάγει τη συνέπεια στην έκθεση του ελεγκτή. Η συνέπεια στην 

έκθεση του ελεγκτή, όταν ο έλεγχος έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα ΔΠΕ, προάγει 

την αξιοπιστία στην παγκόσμια αγορά, καθιστώντας ευχερώς διακριτούς τους 

ελέγχους εκείνους που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με παγκοσμίως αναγνωρισμένα 

πρότυπα. Βοηθά επίσης στην προαγωγή της κατανόησης του χρήστη και στον 

εντοπισμό ασυνήθιστων περιστάσεων όταν αυτές προκύπτουν. 

Οι στόχοι του ελεγκτή είναι: 

i Να διαμορφώσει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων βάσει 

αξιολόγησης των συμπερασμάτων που εξάγονται από τα αποκτηθέντα ελεγκτικά 

τεκμήρια , και  

ii Να εκφράσει σαφώς τη γνώμη αυτή μέσω έγγραφης έκθεσης που επίσης 

περιγράφει τη βάση αυτής της γνώμης. 

Ο ελεγκτής πρέπει να διαμορφώσει γνώμη για το εάν οι οικονομικές 

καταστάσεις είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς
4546

. 

Προκειμένου να διαμορφώσει αυτή τη γνώμη, ο ελεγκτής πρέπει να συμπεράνει 

εάν ο ίδιος έχει αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις 

ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, είτε οφειλομένου σε απάτη 

είτε σε λάθος. Αυτό το συμπέρασμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη: 

i Το συμπέρασμα του ελεγκτή, σύμφωνα με το ΔΠΕ 330, για το εάν έχουν 

αποκτηθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια
47

. 

ii Το συμπέρασμα του ελεγκτή, σύμφωνα με το ΔΠΕ 450, για το εάν τα μη 

διορθωμένα σφάλματα είναι ουσιώδη, ατομικά ή σωρευτικά
48

. 

iii Τις αξιολογήσεις που απαιτούνται από τις παραγράφους 12 – 15. 

Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει 

να περιλαμβάνει την εξέταση των ποιοτικών πτυχών των λογιστικών πρακτικών της 

οντότητας, περιλαμβανομένων των ενδείξεων πιθανής μεροληψίας στις κρίσεις της 

διοίκησης (Παρ. Α1 – Α3). 

                                                                 
45

 ΔΠΕ 200, παράγραφος 11 
46

 Οι παράγραφοι 35-36 ασχολούνται με τις φράσεις που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν αυτή τη 

γνώμη στην περίπτωση ενός πλαισίου εύλογης παρουσίασης και ενός πλαισίου συμμόρφωσης 

αντίστοιχα. 
47

 ΔΠΕ 330, « Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους», παράγραφος 26 
48

 ΔΠΕ 450, «Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τον έλεγχο», παράγραφος 11 
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Ειδικότερα, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί εάν, λαμβάνοντας υπόψη τις 

απαιτήσεις του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς:  

i Οι οικονομικές καταστάσεις γνωστοποιούν επαρκώς τις σημαντικές 

λογιστικές πολιτικές που επιλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν. 

ii Οι λογιστικές πολιτικές που επιλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν είναι συνεπείς με 

το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και είναι ενδεδειγμένες. 

iii Οι λογιστικές εκτιμήσεις που έγιναν από τη διοίκηση είναι λελογισμένες. 

iv Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι 

σχετικές, αξιόπιστες, συγκρίσιμες και κατανοητές. 

v Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν επαρκείς γνωστοποιήσεις ώστε να 

δύνανται οι σκοπούμενοι χρήστες να κατανοήσουν την επίπτωση των σημαντικών 

συναλλαγών και γεγονότων επί των πληροφοριών που μεταφέρονται στις οικονομικές 

καταστάσεις (Παρ. Α4) 

vi Η ορολογία που χρησιμοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις, 

περιλαμβανομένου του τίτλου κάθε οικονομικής κατάστασης, είναι ενδεδειγμένη. 

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με πλαίσιο εύλογης 

παρουσίασης, η αξιολόγηση που απαιτείται από τις παραγράφους 12 – 13 πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνει το εάν οι οικονομικές καταστάσεις επιτυγχάνουν εύλογη 

παρουσίαση. Η αξιολόγηση του ελεγκτή για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις 

επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση, πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση: 

i Της συνολικής παρουσίασης, της δομής και του περιεχομένου των 

οικονομικών καταστάσεων. 

ii Του εάν οι οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβανομένων των σχετικών 

σημειώσεων, αντιπροσωπεύουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα κατά 

τρόπο που επιτυγχάνει εύλογη παρουσίαση. 

Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί το εάν οι οικονομικές καταστάσεις κάνουν 

επαρκή αναφορά ή περιγραφή του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής 

αναφοράς (Παρ. Α5 – Α10).  

Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει μη διαφοροποιημένη γνώμη όταν συμπεραίνει 

ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Εάν ο ελεγκτής: 
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i συμπεράνει ότι, βάσει των ελεγκτικών τεκμηρίων που αποκτήθηκαν, οι 

οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο δεν είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, 

ή 

ii δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να 

συμπεράνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδες σφάλμα, πρέπει να διαφοροποιεί τη γνώμη στην έκθεσή του σύμφωνα με το 

ΔΠΕ 705. 

Εάν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

ενός πλαισίου εύλογης παρουσίασης δεν επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση, ο 

ελεγκτής πρέπει να συζητήσει το θέμα με τη διοίκηση και, ανάλογα με τις απαιτήσεις 

του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς καθώς και του πώς το 

θέμα επιλύεται, πρέπει να κρίνει εάν είναι αναγκαία η διαφοροποίηση της γνώμης 

στην έκθεση του ελεγκτή, σύμφωνα με το ΔΠΕ 705 (Παρ. Α11). 

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με πλαίσιο 

συμμόρφωσης, δεν απαιτείται από τον ελεγκτή να αξιολογεί εάν οι οικονομικές 

καταστάσεις επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση. Εάν, ωστόσο, σε εξαιρετικά σπάνιες 

περιστάσεις, ο ελεγκτής συμπεράνει ότι αυτές οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

παραπλανητικές, πρέπει να συζητήσει το θέμα με τη διοίκηση και, ανάλογα του πώς 

αυτό επιλύεται, πρέπει να καθορίζει εάν και πώς πρόκειται να το γνωστοποιήσει στην 

έκθεσή του (Παρ. Α12). 

Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να είναι έγγραφη (Παρ. Α13 – Α14). Η έκθεση 

του ελεγκτή για ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με τα ΔΠΕ πρέπει να 

περιγράφει τον έλεγχο δηλώνοντας ότι:  

i Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εκτέλεση διαδικασιών για την απόκτηση 

ελεγκτικών τεκμηρίων αναφορικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 

οικονομικές καταστάσεις.  

ii Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος στις 

οικονομικές καταστάσεις, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που είναι σχετικές για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 

οντότητας ώστε να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι ενδεδειγμένες για τις 

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

των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης 
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την ευθύνη έκφρασης γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

δικλίδων σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής 

πρέπει να παραλείπει τη φράση ότι η εξέταση των εσωτερικών δικλίδων από τον 

ελεγκτή δεν είναι για το σκοπό έκφρασης γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων. 

iii Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών 

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

οικονομικών καταστάσεων. 

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με πλαίσιο εύλογης 

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

αναφέρεται στην «κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

της οντότητας» ή στην «κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που 

δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα», όπως ενδείκνυται στις περιστάσεις. Η έκθεση του 

ελεγκτή πρέπει να αναφέρει εάν ο ελεγκτής πιστεύει ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 

έχει αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα ώστε να παρέχουν τη βάση για τη γνώμη 

του ελεγκτή.  

Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να περιλαμβάνει ένα τμήμα με τον τίτλο 

«Γνώμη». Όταν εκφράζεται μη διαφοροποιημένη γνώμη επί οικονομικών 

καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με πλαίσιο εύλογης παρουσίασης, η 

γνώμη του ελεγκτή πρέπει, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από νόμο ή κανονισμό, 

να χρησιμοποιεί μια από τις ακόλουθες φράσεις, οι οποίες θεωρούνται ισοδύναμες: 

i Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη 

… σύμφωνα με [το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς], ή 

ii Οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα των … 

σύμφωνα με [το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς] (Παρ. 

Α27 – Α33). 

Όταν εκφράζεται μη διαφοροποιημένη γνώμη επί οικονομικών καταστάσεων 

που καταρτίστηκαν σύμφωνα με πλαίσιο συμμόρφωσης, η γνώμη του ελεγκτή πρέπει 

να είναι ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, σύμφωνα με [το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς] (Παρ. 

Α27, Α29 – Α33).  

Εάν η αναφορά στο εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς στη 

γνώμη του ελεγκτή δεν είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
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που εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ή τα Διεθνή  

Λογιστικά Πρότυπα του Δημοσίου Τομέα που εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου Τομέα, η γνώμη του ελεγκτή πρέπει να 

προσδιορίζει τη δικαιοδοσία προέλευσης του πλαισίου. 

Η έκθεση του ελεγκτή 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 (Παρ. Α38 – Α41): 

i Όλες οι καταστάσεις που απαρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις, 

περιλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων, έχουν καταρτιστεί  

ii Εκείνα τα πρόσωπα που έχουν την αναγνωρισμένη εξουσία έχουν βεβαιώσει 

ότι έχουν αναλάβει την ευθύνη για αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 

Εάν απαιτείται από νόμο ή κανονισμό συγκεκριμένης δικαιοδοσίας ο ελεγκτής 

να χρησιμοποιεί συγκεκριμένη μορφή ή φρασεολογία στην έκθεσή του, η έκθεση του 

ελεγκτή πρέπει να αναφέρεται στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου μόνο εάν περιλαμβάνει, 

κατ’ ελάχιστο, κάθε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία (Παρ. Α42): 

i Τίτλο. 

ii Παραλήπτη, όπως απαιτείται από τις περιστάσεις της ανάθεσης. 

iii Εισαγωγική παράγραφο που προσδιορίζει τις οικονομικές καταστάσεις που 

ελέγχθηκαν. 

iv Περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης (ή άλλο ενδεδειγμένο όρο, Παρ. 24) για 

την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. 

v Περιγραφή της ευθύνης του ελεγκτή να εκφράζει γνώμη επί των οικονομικών 

καταστάσεων καθώς και του πεδίου του ελέγχου, που περιλαμβάνει αναφορά στα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και στο νόμο ή στον κανονισμό, και περιγραφή του 

ελέγχου σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα.  

vi Παράγραφο γνώμης που περιλαμβάνει έκφραση γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων και αναφορά στο εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς 

που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 

(περιλαμβανομένου του προσδιορισμού της δικαιοδοσίας προέλευσης του πλαισίου 

χρηματοοικονομικής αναφοράς που δεν είναι τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημοσίου 

Τομέα (Παρ. 37). 
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vii Υπογραφή του ελεγκτή. 

viii Ημερομηνία της έκθεσης του ελεγκτή. 

ix Διεύθυνση ελεγκτή. 

Στην περίπτωση όπου η έκθεση του ελεγκτή αφορά ελέγχους που διενεργούνται 

σύμφωνα τόσο με τα πρότυπα ελέγχου συγκεκριμένης δικαιοδοσίας όσο και με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, τότε ο ελεγκτής μπορεί να απαιτείται να διενεργεί έλεγχο 

σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα συγκεκριμένης δικαιοδοσίας («τα εθνικά πρότυπα 

ελέγχου»), αλλά μπορεί επιπρόσθετα να έχει συμμορφωθεί και με τα ΔΠΕ κατά τη  

διενέργεια του ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση, η έκθεση του ελεγκτή μπορεί να 

αναφέρεται στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου επιπρόσθετα των εθνικών προτύπων 

ελέγχου, αλλά ο ελεγκτής πρέπει να το κάνει αυτό μόνο εάν (Παρ. Α43 – Α44): 

i Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των απαιτήσεων των εθνικών προτύπων 

ελέγχου και εκείνων των ΔΠΕ που θα οδηγούσαν τον ελεγκτή να διαμορφώσει 

διαφορετική γνώμη, ή να μη συμπεριλάβει παράγραφο Έμφασης Θέματος που, στις 

συγκεκριμένες περιστάσεις, απαιτείται από τα ΔΠΕ, και  

ii Η έκθεση του ελεγκτή περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, κάθε ένα από τα στοιχεία 

που αναφέρονται στην παράγραφο 43(α)-(i) όταν ο ελεγκτής χρησιμοποιεί τη μορφή 

ή τη λεκτική διατύπωση που καθορίζονται από τα εθνικά πρότυπα ελέγχου. Η 

αναφορά σε νόμο ή κανονισμό στην παράγραφο 43(ε) πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

αναφορά στα εθνικά πρότυπα ελέγχου. Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει ως εκ τούτου να 

προσδιορίζει αυτά τα εθνικά πρότυπα ελέγχου. 

Όταν η έκθεση του ελεγκτή αναφέρεται τόσο στα εθνικά πρότυπα ελέγχου όσο 

και στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πρέπει να προσδιορίζει τη δικαιοδοσία 

προέλευσης των εθνικών προτύπων ελέγχου. 

Εάν, μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζονται 

συμπληρωματικές πληροφορίες που δεν απαιτούνται από το εφαρμοστέο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί εάν αυτές οι 

συμπληρωματικές πληροφορίες είναι σαφώς διαφοροποιημένες από τις ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις. Εάν αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι 

σαφώς διαφοροποιημένες από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, ο ελεγκτής 

πρέπει να ζητήσει από τη διοίκηση να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 

παρουσιάζονται οι μη ελεγμένες συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν η διοίκηση 
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αρνηθεί να το κάνει, ο ελεγκτής πρέπει να εξηγήσει στην έκθεσή του ότι αυτές οι 

συμπληρωματικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες που δεν απαιτούνται από το εφαρμοστέο 

πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αλλά παρ’ όλα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των οικονομικών καταστάσεων επειδή δεν μπορούν σαφώς να 

διαφοροποιηθούν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις λόγω της φύσης τους 

και του πως παρουσιάζονται πρέπει να καλύπτονται από τη γνώμη του ελεγκτή 

(IFAC, Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών, 2010). 

 

3.7. Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 705 

Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 705, «Διαφοροποιήσεις της γνώμης στην έκθεση του 

ανεξάρτητου ελεγκτή» πρέπει να μελετάται σε συνδυασμό με το ΔΠΕ 200, «Γενικοί 

στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου». Το ΔΠΕ 705 πραγματεύεται την ευθύνη του ελεγκτή να εκδίδει 

ενδεδειγμένη έκθεση σε περιστάσεις όπου, κατά την διαμόρφωση γνώμης σύμφωνα 

με το ΔΠΕ 700, ο ελεγκτής συμπεραίνει ότι είναι απαραίτητη διαφοροποίηση της 

γνώμης του επί των οικονομικών καταστάσεων.  

Αυτό το ΔΠΕ καθορίζει τρεις τύπους διαφοροποιημένων γνωμών, ήτοι γνώμη 

με επιφύλαξη, αρνητική γνώμη και αδυναμία έκφρασης γνώμης. Η απόφαση 

αναφορικά με το ποιος τύπος διαφοροποίησης γνώμης είναι ενδεδειγμένος, εξαρτάται 

από: 

i Τη φύση του θέματος που προκαλεί τη διαφοροποίηση, δηλαδή το εάν οι 

οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες ή, στην περίπτωση αδυναμίας 

απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, μπορεί να είναι 

ουσιωδώς εσφαλμένες 

ii Την κρίση του ελεγκτή για το διάχυτο των επιπτώσεων ή των πιθανών 

επιπτώσεων του θέματος στις οικονομικές καταστάσεις (Παρ. Α1).  

Ο στόχος του ελεγκτή είναι να εκφράσει σαφώς μια κατάλληλα διαφοροποιημένη 

γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων που είναι απαραίτητη όταν: 

i Ο ελεγκτής συμπεραίνει, βάσει των αποκτηθέντων ελεγκτικών τεκμηρίων, ότι 

οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο δεν είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα, ή 
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ii Ο ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκμήρια για να συμπεράνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 

Ο ελεγκτής πρέπει να διαφοροποιεί τη γνώμη στην έκθεσή του όταν: 

i Συμπεραίνει ότι, βάσει των ελεγκτικών τεκμηρίων που απέκτησε, οι 

οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο δεν είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα 

(Παρ. Α2-Α7), ή  

ii Αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να 

συμπεράνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδες σφάλμα (Παρ. Α8-Α12).  

Η γνώμη του ελεγκτή έχει τρεις μορφές: 

Γνώμη με επιφύλαξη 

Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει γνώμη με επιφύλαξη όταν: 

i Έχοντας αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια συμπεραίνει 

ότι σφάλματα, ατομικά ή αθροιστικά, είναι ουσιώδη αλλά όχι διάχυτα στις 

οικονομικές καταστάσεις, ή  

ii Αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια επί των 

οποίων να βασίσει τη γνώμη, αλλά ο ελεγκτής συμπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις 

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

θα μπορούσαν να είναι ουσιώδεις αλλά όχι διάχυτες.  

Αρνητική γνώμη 

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. 

Αδυναμία έκφρασης γνώμης 

Ο ελεγκτής πρέπει να μην εκφράζει γνώμη όταν αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή 

και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια επί των οποίων να βασίσει τη γνώμη, και 

συμπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις των μη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν 

υπάρχουν, επί των οικονομικών καταστάσεων θα μπορούσαν να είναι και ουσιώδεις 

και διάχυτες. 

Ο ελεγκτής πρέπει να μην εκφράζει γνώμη όταν, σε εξαιρετικά σπάνιες 

περιστάσεις που περιλαμβάνουν πολλαπλές αβεβαιότητες, συμπεραίνει ότι, παρόλο 

που έχει αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με κάθε 
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αβεβαιότητα, δεν είναι δυνατό να διαμορφώσει γνώμη επί των οικονομικών 

καταστάσεων λόγω της πιθανής αλληλεπίδρασης των αβεβαιοτήτων και των πιθανών 

σωρευτικών επιπτώσεών τους επί των οικονομικών καταστάσεων. 

Εάν, μετά την αποδοχή της ανάθεσης, ο ελεγκτής αντιληφθεί ότι η διοίκηση 

έχει επιβάλει περιορισμό στο πεδίο του ελέγχου, που ο ελεγκτής θεωρεί πιθανό να 

καταλήξει στην ανάγκη έκφρασης γνώμης με επιφύλαξη ή αδυναμίας έκφρασης 

γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής πρέπει να ζητήσει από τη 

διοίκηση να άρει τον περιορισμό. 

Εάν η διοίκηση αρνηθεί να άρει τον περιορισμό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 11, ο ελεγκτής πρέπει να ενημερώσει για το θέμα τους υπεύθυνους για τη 

διακυβέρνηση, εκτός εάν όλοι οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση εμπλέκονται στη 

διοίκηση της οντότητας
49

, και να καθορίσει εάν είναι δυνατό να εκτελέσει 

εναλλακτικές διαδικασίες για την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών 

τεκμηρίων. 

Εάν ο ελεγκτής αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκμήρια, πρέπει να προσδιορίσει τις συνέπειες ως ακολούθως: 

i Εάν συμπεράνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

των μη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν, θα μπορούσαν να είναι ουσιώδεις 

αλλά όχι διάχυτες, ο ελεγκτής πρέπει να διατυπώσει επιφύλαξη στη γνώμη, ή 

ii Εάν συμπεράνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

των μη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν, θα μπορούσαν να είναι και 

ουσιώδεις και διάχυτες, έτσι ώστε μια επιφύλαξη στη γνώμη θα ήταν ανεπαρκής για 

να ενημερώσει για τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο ελεγκτής πρέπει: 

 Να αποσυρθεί από τον έλεγχο, όπου αυτό είναι πρακτικό και δυνατό, 

σύμφωνα με εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό (Παρ.Α13-Α14), ή 

 Εάν η απόσυρση από τον έλεγχο πριν από την έκδοση της έκθεσης του 

ελεγκτή δεν είναι πρακτική ή δυνατή, να δηλώσει αδυναμία έκφρασης γνώμης επί 

των οικονομικών καταστάσεων. 

Εάν ο ελεγκτής αποσυρθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 13(β)(i), τότε 

πριν από την απόσυρση πρέπει να κοινοποιήσει στους υπεύθυνους για τη 

διακυβέρνηση οποιαδήποτε θέματα αναφορικά με σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά 
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 ΔΠΕ 260, «Επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση», παράγραφος 13 
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τη διάρκεια του ελέγχου τα οποία θα προκαλούσαν διαφοροποίηση της γνώμης (Παρ. 

Α15).  

Όταν ο ελεγκτής θεωρεί απαραίτητο να εκφράσει αρνητική γνώμη ή να 

δηλώσει αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, 

η έκθεσή του δεν πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μη διαφοροποιημένη γνώμη σε 

σχέση με το ίδιο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς επί μιας επί μέρους 

οικονομικής κατάστασης ή ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων, 

λογαριασμών ή κονδυλίων μιας οικονομικής κατάστασης. Το να περιληφθεί τέτοια 

μη διαφοροποιημένη γνώμη στην ίδια έκθεση σε τέτοιες περιστάσεις θα ήταν σε 

αντίφαση με την αρνητική γνώμη ή την αδυναμία έκφρασης γνώμης του ελεγκτή επί 

των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο (Παρ. Α16) (IFAC, Διεθνής Ομοσπονδία 

Λογιστών, 2010). 

 

3.8. Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 706 

Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 706, «Παράγραφοι έμφασης θέματος και παράγραφοι 

άλλων θεμάτων στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή» πρέπει να μελετάται σε 

συνδυασμό με το ΔΠΕ 200, «Γενικοί σκοποί του ανεξάρτητου ελεγκτή και διενέργεια 

ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου». 

Το παρόν Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου ασχολείται με τις πρόσθετες 

γνωστοποιήσεις στην έκθεση του ελεγκτή όταν ο ελεγκτής θεωρεί απαραίτητο να: 

i Επιστήσει την προσοχή των χρηστών σε θέμα ή σε θέματα που 

παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις τα οποία είναι 

τέτοιας σημασίας που είναι θεμελιώδη για την κατανόηση των οικονομικών 

καταστάσεων από τους χρήστες, ή  

ii Επιστήσει την προσοχή των χρηστών σε οποιοδήποτε θέμα ή θέματα εκτός 

από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, τα 

οποία είναι σχετικά για την κατανόηση εκ μέρους των χρηστών σε ότι αφορά τον 

έλεγχο, τις ευθύνες του ελεγκτή ή την έκθεση του ελεγκτή.  

Τα Παραρτήματα 1 και 2 εντοπίζουν τα ΔΠΕ που περιλαμβάνουν ειδικές 

απαιτήσεις για τον ελεγκτή να περιλάβει παραγράφους έμφασης θέματος ή 

παραγράφους άλλου θέματος στην έκθεσή του. Σε αυτές τις περιστάσεις, έχουν 

εφαρμογή οι απαιτήσεις του παρόντος ΔΠΕ αναφορικά με τη μορφή και την 

τοποθέτηση τέτοιων παραγράφων.  
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Ο στόχος του ελεγκτή είναι, έχοντας διαμορφώσει γνώμη επί των οικονομικών 

καταστάσεων, να επιστήσει την προσοχή των χρηστών, όταν κατά την κρίση του 

είναι απαραίτητο να το πράξει, μέσω πρόσθετης σαφούς γνωστοποίησης στην έκθεσή 

του, περί: 

i Θέματος το οποίο, αν και έχει δεόντως παρουσιαστεί ή γνωστοποιηθεί στις 

οικονομικές καταστάσεις, είναι τέτοιας σημασίας που είναι θεμελιώδες για την 

κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες, ή 

ii Οποιουδήποτε άλλου θέματος, όπως ενδείκνυται, που είναι σχετικό για να 

κατανοήσουν οι χρήστες τον έλεγχο, τις ευθύνες του ελεγκτή ή την έκθεση του 

ελεγκτή. 

Εάν ο ελεγκτής θεωρήσει απαραίτητο να εστιάσει την προσοχή των χρηστών σε 

θέμα που παρουσιάστηκε ή γνωστοποιήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις και το 

οποίο, κατά την κρίση του, είναι τέτοιας σημασίας που είναι θεμελιώδες για την 

κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες, ο ελεγκτής πρέπει να 

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

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

εσφαλμένο στις οικονομικές καταστάσεις. Τέτοια παράγραφος πρέπει να αναφέρεται 

μόνο σε πληροφορίες που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές 

καταστάσεις (Παρ. Α1-Α2). 

Όταν ο ελεγκτής περιλαμβάνει παράγραφο Έμφασης Θέματος στην έκθεση του 

ελεγκτή, ο ελεγκτής πρέπει: 

i Να περιλάβει την παράγραφο αυτή αμέσως μετά την παράγραφο της γνώμης 

στην έκθεση του ελεγκτή,  

ii Να χρησιμοποιήσει την επικεφαλίδα «Έμφαση Θέματος» ή άλλη κατάλληλη 

επικεφαλίδα,  

iii Να περιλάβει στην παράγραφο σαφή αναφορά στο θέμα στο οποίο δίνεται 

έμφαση, καθώς και στο πού οι σχετικές γνωστοποιήσεις που περιγράφουν πλήρως το 

θέμα μπορεί να βρεθούν στις οικονομικές καταστάσεις,  

iv Να δηλώσει ότι η γνώμη του ελεγκτή δεν είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με 

το θέμα στο οποίο δίνεται έμφαση (Παρ. Α3-Α4).  

Εάν ο ελεγκτής θεωρήσει απαραίτητο να γνωστοποιήσει θέμα άλλο από εκείνα 

που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, το οποίο, 

κατά την κρίση του, είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τον έλεγχο, τις 
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ευθύνες του ελεγκτή ή την έκθεση ελεγκτή, και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή 

κανονισμό, ο ελεγκτής πρέπει να το πράξει σε μια παράγραφο στην έκθεση του 

ελεγκτή, με επικεφαλίδα «Άλλο Θέμα» ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. Ο ελεγκτής 

πρέπει να περιλάβει αυτή την παράγραφο 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 (Παρ. Α5-Α11) (IFAC, Διεθνής Ομοσπονδία 

Λογιστών, 2010). 

 

3.9. Ο ρόλος και η αναγκαία εξέλιξη των Προτύπων Ελέγχου 

Η ανάγκη για αποτελεσματικό, ανεξάρτητο έλεγχο αυξάνει και εξελίσσεται 

παράλληλα με την επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε όγκο, έκταση και 

πολυπλοκότητα. Τη σημερινή εποχή, οι αγορές τίτλων δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν σωστά χωρίς αποτελεσματικό ανεξάρτητο έλεγχο. Τα λογιστικά 

πρότυπα, είτε αυτά χρησιμοποιούνται σε εγχώριες είτε διασυνοριακές εταιρικές 

οικονομικές καταστάσεις, είναι απαραίτητα σε οικονομικά συστήματα που έχουν ως 

βάση την αγορά.  

Τα πρότυπα ελέγχου δεν είναι λιγότερο σημαντικά. Στην πραγματικότητα, η 

ορθότητα των προτύπων και των πρακτικών, που ακολουθούνται από όλους τους 

εμπλεκόμενους  στη διαδικασία δημιουργίας των οικονομικών καταστάσεων, είναι 

ουσιώδης για την αξιοπιστία των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων και για τις 

αποφάσεις των επενδυτών. Οι απόντες ιδιοκτήτες απαιτούν πληροφόρηση πάνω στην 

οποία θα βασίσουν τις αποφάσεις του σχετικά με την μεταχείριση των υφιστάμενων 

επενδύσεων και για μελλοντικές χορηγήσεις κεφαλαίου, με σκοπό την καλύτερη 

χρήση αυτών. Η λειτουργία της χρηματοδότησης μέσω της αγοράς για μετοχικές 

εταιρείες, συγκεκριμένα, εξαρτάται από την αξιοπιστία και τη δικαιοσύνη των 

οικονομικών καταστάσεων σε όλες της φάσεις της. Τα κατάλληλα πρότυπα ελέγχου 

που εφαρμόζονται σωστά είναι η καρδιά αυτής της διαδικασίας. 

Τα πρότυπα ελέγχου, όπως και τα λογιστικά πρότυπα, είναι σήμερα στη 

δικαιοδοσία των εθνών-κρατών. Όπως η παγκόσμια αγορά και οι παγκόσμιες 

οικονομίες επωφελούνται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, έτσι επωφελούνται και 

από τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, τα οποία είναι σταθερά, συγκρίσιμα και σχετικά στο 

παγκόσμιο χρηματοοικονομικό και εμπορικό περιβάλλον. 
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Διαφορές ανάμεσα στις ελεγκτικές απαιτήσεις και τα πρότυπα διαφόρων χωρών 

είναι λιγότερο έντονες απ’ ότι διαφορές σχετικά με τα λογιστικά πρότυπα των χωρών. 

Μία μελέτη από τους McKee και Garner (1992) έδειξε ότι από τις 45 χώρες που 

μελετήθηκαν οι 33 φαίνεται να έχουν πρότυπα ελέγχου συγκρίσιμα με αυτά των ΗΠΑ 

το 1986. 

Καθώς το κεφάλαιο έχει αυξημένα επιδιώξει την καλύτερη χρήση του 

παγκοσμίως, τα εθνικά πρότυπα ελέγχου που εκδίδονται από τους εκάστοτε 

αρμόδιους του κάθε έθνους-κράτους και τα διεθνή πρότυπα ελέγχου παρομοίως έχουν 

αποδειχθεί ανεπαρκή για διεθνή χρήση. Τα εθνικά πρότυπα διαφέρουν σε έκταση και 

κάλυψη λόγω ασυνεπειών και ασυμβατοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται για έλεγχο σε 

διασυνοριακές συναλλαγές και οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, και τα εθνικά 

αλλά και τα διεθνή πρότυπα ελέγχου που χρησιμοποιούνταν πριν το 2002 έδειχναν να 

είναι ανεπαρκή, καθώς δεν ήταν ικανά να εμποδίσουν τις εκτενείς λογιστικές και 

ελεγκτικές πανωλεθρίες, οι οποίες συνέβησαν σε πολλές χώρες τις τελευταίες 

δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα. 

Τα πρότυπα και οι πρακτικές ελέγχου σε πολλές βασισμένες στην αγορά χώρες 

έχουν εδώ και καιρό ανατεθεί σε επαγγελματικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα. 

Αυτοί οι συνθέτες προτύπων του ιδιωτικού τομέα ελέγχονταν συνήθως ή 

επηρεάζονταν σε μεγάλο βαθμό από τους επαγγελματίες της λογιστικής της εκάστοτε 

χώρας. Αναμενόμενο ήταν οι αποτυχίες του ελέγχου του πρόσφατου παρελθόντος να 

οδηγήσουν τις κυβερνήσεις σε αναθεώρηση και αλλαγές των νόμων τους όσον αφορά 

τα πρότυπα ελέγχου και τις κανονιστικές πρακτικές. 

Με τα πρόσφατα εθνικά νομοθετήματα δίνεται έμφαση, αφενός, στην 

απομάκρυνση από τον ιδιωτικό τομέα της αυτορρύθμισης και, αφετέρου, σε πιο 

άμεσες κυβερνητικές ρυθμίσεις με τη χρήση κυβερνητικών ή οιονεί κυβερνητικών 

ρυθμιστικών σωμάτων. Εντατικοποιημένες κυβερνητικές ρυθμίσεις δεν έχουν 

απευθυνθεί αποκλειστικά σε πρότυπα και πρακτικές ελέγχου. Όσοι έχουν το δημόσιο 

καθήκον να είναι δίκαιοι και ειλικρινείς τους έχουν επιβληθεί και αυστηρότερες 

ρυθμίσεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Στη διαδικασία αυτή, οι εθνικές αρχές 

έχουν επεκτείνει τα ρητά πρότυπα, τα οποία προηγουμένως φαινόταν ότι ίσχυαν μόνο 

για τους ελεγκτές, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν όχι μόνο τους ελεγκτές αλλά και 

όλους όσους παίζουν κάποιο ρόλο στην ολοκληρωμένη, δίκαιη και αληθή δημόσια 

αποκάλυψη των εταιρικών οικονομικών πληροφοριών. Οι περιστάσεις αυτές, ίσως 
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κάνουν την επίτευξη μιας σειράς παγκόσμιων προτύπων ελέγχου ακόμη πιο δύσκολο 

να επιτευχθεί, καθώς περισσότερα και αποκλίνοντα εθνικά πρότυπα υιοθετούνται. 

Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ η αυτορρύθμιση του λογιστικού επαγγέλματος στη 

σύγχρονή του μορφή χρονολογείται με την ψήφιση των νόμων Sarbanes-Oxley Act 

του 1933 και Securities Exchange Act του 1934, το οποίο εδραίωσε την Επιτροπή 

Αξιών και Χρηματιστηρίων των ΗΠΑ (SEC). Αυτά τα νομοθετήματα ψηφίστηκαν ως 

ανταπόκριση στη χρηματιστηριακή κρίση του 1929 και στην οικονομική κρίση που 

ακολούθησε. Αν και αρκετή προσοχή δόθηκε τη συγκεκριμένη στιγμή στην 

ομοσπονδιακή ρύθμιση των χρηματοοικονομικών προτύπων και των προτύπων 

ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών, στη SEC δόθηκε αρμοδιότητα εκ του νόμου για 

αυτά τα καθήκοντα και, ως αποτέλεσμα, τα ανέθεσε στο λογιστικό επάγγελμα μέσω 

του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Λογιστών (American Institute of Accountants), το 

οποίο αργότερα έγινε το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (American 

Institute of Certified Public Accountants – AICPA). Η έκδοση του “A Brief History 

of Self-Regulation” (2002) του AICPA περιγράφει την αυτορρύθμιση στις ΗΠΑ από 

την έναρξη λειτουργίας της SEC τη δεκαετία του ’30 ως το 2002. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (International 

Federation of Accountants – IFAC) είναι ανοιχτή σε εθνικούς και διεθνείς 

οργανισμούς λογιστικής, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στη βελτίωση της παγκόσμιας 

λογιστικής. Μια συνδεδεμένη οργάνωση, η Διεθνής Επιτροπή Ελεγκτικών 

Πρακτικών (International Auditing Practices Committee – IAPC), έχει εκδώσει από 

το 1977 πρότυπα σχεδιασμένα να βελτιώνουν τον έλεγχο και την έκδοση των 

καταστάσεων. Το Συμβούλιο της IFAC το Νοέμβριο του 2003 ενέκρινε μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί από την IFAC σε συνεργασία με 

ρυθμιστές από τις χώρες μέλη της. Οι μεταρρυθμίσεις ήταν σχεδιασμένες να 

ενισχύσουν τη σύνθεση διεθνών προτύπων ελέγχου και να συγχωνεύσουν τα εθνικά 

και τα διεθνή πρότυπα. Μία από τις μεταρρυθμίσεις ήταν η αντικατάσταση του IAPC 

από τo Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτικών Προτύπων και Προτύπων Διασφάλισης 

(International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB). Αυτό το 

συμβούλιο έχει τώρα την ευθύνη ενός ανεξάρτητου σώματος θέσπισης προτύπων 

ελέγχου και έχει θεσπίσει αρκετές νέες σειρές οδηγιών, συμπεριλαμβανομένων και 

των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (International Standards on Auditing – ISA). 

Τον Οκτώβριο του 2002, ως μέρος της αντίδρασης στο ελεγκτικό σκάνδαλο της 

Enron-Andersen, η IFAC διόρισε την Task Force on Rebuilding Public Confidence in 
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Financial Reporting για την εξέταση κατευθύνσεων αποκατάστασης της αξιοπιστίας 

στη διεθνή έκδοση οικονομικών καταστάσεων και εταιρικής γνωστοποίησης. Τα 

μέλη αυτής της επιτροπής, όλα υψηλών προσόντων, προέρχονταν από έξι χώρες: 

Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Η ομάδα 

αφιέρωσε σημαντικό χρόνο και προσπάθεια για την ανάλυση των αιτιών της αισθητής 

μείωσης της αξιοπιστίας και ετοίμασε μία αναφορά με κατάλληλες προτάσεις-λύσεις 

βελτίωσης. Μελέτησαν, συγκεκριμένα, πρόσφατες πτυχές του προβλήματος 

αξιοπιστίας σε Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. 

Επίσης, μελέτησαν πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις από την IFAC, το Διεθνή Οργανισμό 

Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions – 

IOSCO, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) και το Διεθνές Συμβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board – IASB) (Task 

Force on Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting, 2003). 

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έκθεσης περιλάμβανε προτάσεις 

για βελτιώσεις στα πρότυπα ελέγχου και τις ελεγκτικές πρακτικές. Ωστόσο, η έκθεση 

υπερβαίνει κατά πολύ τους λογιστές και ελεγκτές καλύπτοντας όλα τα εμπλεκόμενα 

στη διαδικασία έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων μέρη. Η επιτροπή έδειξε ότι 

εταιρικές αποτυχίες, κυβερνητικές αποτυχίες και αποτυχίες σύνταξης των 

καταστάσεων ήταν η ουσία των περισσότερων μεγαλύτερων εταιρικών προβλημάτων 

σχετικά με την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρική πληροφόρηση, 

που έπρεπε να παρουσιαστεί δεν αναφέρθηκε κατάλληλα. Οι εταιρικές και ελεγκτικές 

δομές αν και σχεδιασμένες να εντοπίζουν τέτοιες λανθασμένες πληροφορήσεις δεν το 

έκαναν, με αποτέλεσμα την κακή πληροφόρηση του κοινού. Στις δεκαετίες του ’80 

και του ’90 έδειξαν παρουσιάστηκαν τέτοιες αποτυχίες, οι οποίες οδήγησαν σε μία 

σταθερή απώλεια της αξιοπιστίας και των οικονομικών καταστάσεων αλλά και όσων 

τις συνέτασσαν (Garner, et al., 2008). 

 

3.10. Sarbanes-Oxley Act 

Η αυτορρύθμιση των ελεγκτικών εταιρειών στις ΗΠΑ τελείωσε με την ψήφιση του 

νόμου Sarbanes-Oxley Act από το Κονγκρέσο των ΗΠΑ στις 10 Ιουλίου του 2002. Οι 

νέες μεταρρυθμίσεις εξαπλώθηκαν σχεδόν σε κάθε αναπτυγμένη χώρα αλλά και στις 

περισσότερες από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επομένως, διακρίνεται μία παγκόσμια 
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ανάγκη βελτίωσης της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και 

όλων όσων συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία (Garner, et al., 2008). 

Ο Sarbanes-Oxley Act (SOX) είναι ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ, ο οποίος 

θεσπίζει νέα πρότυπα ή ενισχύει τα ήδη υπάρχοντα για όλα τα συμβούλια των 

εισηγμένων εταιρειών, τις διοικήσεις και τις ελεγκτικές εταιρείες των ΗΠΑ. Ως 

αποτέλεσμα του SOX, η ανώτατη διοίκηση πρέπει τώρα να πιστοποιεί την ακρίβεια 

των οικονομικών πληροφοριών ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, οι κυρώσεις που 

προβλέπονται σχετικά με δόλιες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες είναι πιο 

αυστηρές. Επιπλέον, με το νόμο SOX ενισχύθηκε η ανεξαρτησία των εξωτερικών 

ελεγκτών, οι οποίοι ελέγχουν την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων και 

αυξήθηκε ο εποπτικός ρόλος του διοικητικού συμβουλίου (Kimmel, et al., 2011). 

Ο νόμος περιλαμβάνει 11 τίτλους ή τμήματα, που κυμαίνονται από πρόσθετες 

ευθύνες του εταιρικού συμβουλίου μέχρι και ποινικές κυρώσεις και απαιτεί από την 

SEC να εφαρμόσει τους κανονισμούς που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το 

νόμο. Η SEC υιοθέτησε δεκάδες κανονισμούς για την εφαρμογή του SOX. Επιπλέον, 

δημιούργησε μία νέα κατά το ήμισυ δημόσια υπηρεσία, το Public Company 

Accounting Oversight Board (PCAOB), το οποίο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία, τη 

ρύθμιση, την επιθεώρηση και την πειθαρχία των λογιστικών εταιρειών στο ρόλο τους 

ως ελεγκτές των εισηγμένων εταιρειών. Ο νόμος, επίσης, καλύπτει ζητήματα όπως η 

ανεξαρτησία του ελεγκτή, η εταιρική διακυβέρνηση, η εκτίμηση του εσωτερικού 

ελέγχου και η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Securities and 

Exchange Commission, 2002). 

Ο νόμος Sarbanes-Oxley σχεδιάστηκε για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη 

των επενδυτών στις κεφαλαιαγορές και για να βοηθήσει στην εξάλειψη της απάτης 

από τις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων, 

ενώ παράλληλα αύξησε σημαντικά τις κυρώσεις για τις εταιρικές λογιστικές απάτες. 

Ορισμένες από τις σημαντικότερες αλλαγές που προώθησε ο SOX ακολουθούν στις 

επόμενες παραγράφους. 

Συγκεκριμένα, το τμήμα (Section)103 απαιτεί να θεσπίσει το PCAOB πρότυπα 

ελέγχου, ελέγχου ποιότητας, ηθικής, ανεξαρτησίας και για άλλα ζητήματα τα οποία 

είναι σχετικά με τον έλεγχο των εισηγμένων επιχειρήσεων. Αν και ο SOX αποδίδει  

την ευθύνη θέσπισης προτύπων ελέγχου στο PCAOB, επίσης, εκθέτει 

συγκεκριμένους κανόνες τους οποίους το PCAOB πρέπει να συμπεριλάβει σε αυτά τα 

πρότυπα ελέγχου. Αυτοί οι κανονισμοί περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
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 Τα έγγραφα εργασίας ελέγχου πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον 7 

χρόνια. 

 Οι ελεγκτικές εταιρείες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν μία συντρέχουσα ή 

δεύτερη εταιρική επισκόπηση και έγκριση της έκθεσης ελέγχου και, επιπλέον, 

συντρέχουσα έγκριση κατά την έκδοση της έκθεσης ελέγχου μέσω ενός 

πιστοποιημένου προσώπου, διαφορετικού από το πρόσωπο, που είναι 

υπεύθυνο για τον έλεγχο. 

 Όλες οι εκθέσεις ελέγχου πρέπει να περιγράφουν το πεδίο ελέγχου του 

εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας και πρέπει να παρουσιάζουν τα ευρήματα 

του ελέγχου του ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης για το αν η 

δομή του εσωτερικού ελέγχου είναι αποδεκτή και μία περιγραφή των 

ουσιωδών αδυναμιών στους εσωτερικούς ελέγχους και οποιαδήποτε ουσιώδη 

μη συμμόρφωση με τους ελέγχους. 

Επιπρόσθετα, ο SOX δίνει την αρμοδιότητα στο PCAOB να διεξάγει τακτικές 

επιθεωρήσεις στις δημόσιες λογιστικές εταιρείες, με σκοπό την αξιολόγηση του 

βαθμού συμμόρφωσής τους προς νόμους, κανονισμούς και επαγγελματικά πρότυπα 

αναφορικά με τους ελέγχους. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται μία φορά το χρόνο 

σε εταιρείες, οι οποίες ελέγχουν μόνιμα περισσότερες από 100 εισηγμένες εταιρείες 

και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια σε εταιρείες, οι οποίες ελέγχουν μόνιμα 

100 ή λιγότερες από 100 εισηγμένες εταιρείες. 

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που πραγματοποιήθηκε από τον SOX 

είναι η απαίτηση, ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) και ο οικονομικός διευθυντής 

(CFO) των εισηγμένων εταιρειών να βεβαιώνουν προσωπικά τις ετήσιες και 

τριμηνιαίες κοινοποιήσεις της SEC. Αυτές οι βεβαιώσεις, ουσιαστικά, απαιτούν από 

τους CEOs και  CFOs να αναλάβουν την ευθύνη των εταιρικών τους 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και να τους εμποδίσουν να αναθέσουν αυτή την 

υποχρέωση σε υφισταμένους τους και έπειτα να ισχυρίζονται άγνοια, όταν 

αποκαλυφθεί η απάτη στις οικονομικές καταστάσεις. Υπάρχουν δύο ειδών 

πιστοποιητικά για στελέχη που αναθέτει ο SOX: ποινικές πιστοποιήσεις, οι οποίες 

ορίζονται από το τμήμα (Section) 906 του νόμου και είναι κωδικοποιημένα στο 

κεφάλαιο 18 του Κώδικα των ΗΠΑ (18 USC) §1350 και αστικές πιστοποιήσεις, οι 

οποίες ορίζονται στο τμήμα (Section) 302 (Wells, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

4.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζονται οι ερευνητικές υποθέσεις και στη 

συνέχεια αναλύεται η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την εξέταση 

αυτών. Επιπλέον, παρουσιάζεται και αναλύεται το δείγμα που λαμβάνεται για τη 

διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας. Τέλος παρουσιάζονται τα εμπειρικά 

αποτελέσματα της έρευνας. 

 

 

4.2. Ερευνητικές υποθέσεις 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση γεννώνται ερωτήματα σχετικά με την 

ύπαρξη παραποιημένων καταστάσεων και απατών, παρά τη στενή επιτήρηση από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1 (Κεφάλαιο 2) είναι 

αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εταιρειών που σχετίστηκαν με 

λογιστικά σκάνδαλα ελέγχονταν από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες, 

αλλά και από άλλες εξίσου μεγάλες. 

Παρόμοια είναι και η κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στον 

ελλαδικό χώρο, όπου η οικονομική κρίση σήμανε ραγδαία πτώση των τιμών των 

μετοχών. Εισηγμένες εταιρείες που παρουσιάζονταν απόλυτα υγιείς μέσω των 

οικονομικών τους καταστάσεων, έδειξαν σημάδια κατάρρευσης από τις αρχές της 

κρίσης. Οι τράπεζες ανήκουν κι αυτές στην κατηγορία αυτών των εταιρειών και πάνω 

σε αυτές θα βασιστεί η εμπειρική έρευνα της παρούσας εργασίας. 

Οι ερευνητικές υποθέσεις που θα ελεγχθούν είναι οι εξής: 

 

H1: Η ύπαρξη σύμφωνης γνώμης στην έκθεση των ορκωτών σε βάθος χρόνου θα 

πρέπει να συσχετίζεται αντίστροφα με την αδυναμία παρουσίασης ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επομένως να μπει η μετοχή της 

ελεγχόμενης εταιρείας σε αναστολή. 
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H2: Η αλλαγή του/των ορκωτού/τών ελεγκτή/των που διενεργεί/ούν τον έλεγχο 

συμβάλλει στην αξιοπιστία του ελέγχου, άρα θα πρέπει να συσχετίζεται 

αντίστροφα με την αδυναμία παρουσίασης ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και επομένως να μπει η μετοχή της ελεγχόμενης εταιρείας σε 

αναστολή. 

 

H3: Η διενέργεια του ελέγχου από μεγάλη ελεγκτική εταιρεία έχει αντίστροφη 

συσχέτιση με την αδυναμία παρουσίασης ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και επομένως να μπει η μετοχή της ελεγχόμενης εταιρείας σε 

αναστολή, καθότι είναι αυστηρότερος ο έλεγχος.  

 

H4: Μία εταιρεία με υψηλή κερδοφορία, δηλαδή υψηλό ROA θα πρέπει να 

συσχετίζεται αντίστροφα με την αδυναμία παρουσίασης ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επομένως να μπει η μετοχή της σε 

αναστολή. 

 

H5: Ο υψηλός βαθμός δανειακής επιβάρυνσης (Leverage) θα πρέπει να συσχετίζεται 

ανάλογα με την αδυναμία παρουσίασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

ως αποτέλεσμα να είναι η μετοχή της ελεγχόμενης εταιρείας σε αναστολή. 

 

H6: Η αύξηση του μεγέθους των εταιρειών (μέγεθος με βάση την Χρηματιστηριακή 

Αξία – Market Capitalization) θα πρέπει να συσχετίζεται αντίστροφα με την 

αδυναμία παρουσίασης ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

επομένως να μπει η μετοχή αυτών σε αναστολή. 

 

4.3. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται στο οικονομετρικό υπόδειγμα Logit 

(Logit Regression). Χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου υποδείγματος 

παλινδρόμησης είναι ότι τη θέση της εξαρτημένης μεταβλητής λαμβάνει μία 

ψευδομεταβλητή. Επομένως, η εξαρτημένη μεταβλητή είναι ποιοτική συγκεκριμένα 

με δύο επίπεδα (δυαδική, τιμές 1 και 0). Οι ερμηνευτικές μεταβλητές μπορεί να είναι 

είτε ποσοτικές είτε ποιοτικές δύο επιπέδων ή πολυτομικές (τιμές 1,2,3,..ν). (Κάτος, 

2004) 
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Η παλινδρόμηση Logit μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση και πρόβλεψη 

σχέσεων μεταξύ της εξαρτημένης διχοτομικής μεταβλητής και των ανεξάρτητων 

μεταβλητών, οι οποίες μετρώνται σε οποιαδήποτε κλίμακα (οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές και τα κατάλοιπα πιθανόν να μην έχουν κανονική κατανομή). 

(Burinskiene & Rudzkiene, 2007) 

Το υπόδειγμα Logit παρουσιάστηκε από τον Joseph Berkson το 1944, ο οποίος 

επινόησε τον όρο. Ο όρος δανείστηκε την ονομασία του κατά αναλογία με τον 

παρόμοιο υπόδειγμα Probit, το οποίο αναπτύχθηκε από τον Chester Ittner Bliss το 

1934 (Cramer, August 2003). Η γραφική απεικόνιση του υποδείγματος Logit 

παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.1 

 

Διάγραμμα 4.1 

Γραφική παρουσίαση υποδείγματος Logit 
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Η παλινδρόμηση Logit είναι ένα μη γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης, το 

οποίο εκτιμά την πιθανότητα η εξαρτημένη μεταβλητή να έχει τιμή 1, δηλαδή την 

πιθανότητα να συμβεί το γεγονός που περιγράφει η εξαρτημένη μεταβλητή. Το 

υπόδειγμα αυτό δίνει παρόμοια αποτελέσματα με το υπόδειγμα Probit. Η διαφορά 

τους έγκειται στην κατανομή. 

 Logit – Αθροιστική τυπική λογιστική κατανομή (F) 

 Probit – Αθροιστική τυπική κανονική κατανομή (Φ) (Torres-Reyna, n.d.) 

Αλγεβρικά το υπόδειγμα Logit που αφορά την έρευνα της παρούσας εργασίας 

έχει τη μορφή: 

 

                                                             

                              

           (1) 

 

Όπου: Suspensioni,t  Είναι δυαδική ποιοτική εξαρτημένη μεταβλητή 

(ψευδομεταβλητή) που παίρνει τιμή 1 όταν η 

ελεγχόμενη εταιρεία (i)  δεν έχει παρουσιάσει ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και επομένως η 

μετοχή της μπαίνει σε αναστολή το έτος (t) και τιμή 0 

όταν η ελεγχόμενη εταιρεία (i) έχει παρουσιάσει ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και επομένως η 

μετοχή της δε μπαίνει σε αναστολή το έτος (t) 

 Aud_Oi,t Είναι δυαδική ποιοτική μεταβλητή (ψευδομεταβλητή) 

που παίρνει τιμή 1 όταν η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή 

της εταιρείας (i) το έτος (t) είναι με σύμφωνη γνώμη και 

0 όταν η γνώμη έχει οποιαδήποτε άλλη μορφή. Γενικά, 

η γνώμη του ελεγκτή μεταβάλλεται ανάμεσα σε 

τέσσερις μορφές, με σύμφωνη γνώμη, με σύμφωνη 

γνώμη – θέματα έμφασης, γνώμη με εξαιρέσεις και σε 

αναστολή, ωστόσο, η μεταβλητή παίρνει τιμή 1 όταν η 

έκθεση του ελέγχου είναι με σύμφωνη γνώμη και 0 για 

οποιαδήποτε άλλη γνώμη. 

 Aud_Ci,t Είναι δυαδική ποιοτική μεταβλητή (ψευδομεταβλητή) 
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που παίρνει τιμή 1 όταν ο ορκωτός ελεγκτής που 

διενεργεί τον έλεγχο της εταιρείας (i) το έτος (t) αλλάζει 

από το προηγούμενο έτος και τιμή 0 όταν δεν αλλάζει. 

Γενικά, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής δε μπορεί να 

επαναδιορίζεται για περισσότερες από πέντε (5) 

συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις, ενώ μεταγενέστερος 

επαναδιορισμός είναι δυνατός μετά το πέρας δύο (2) 

πλήρων χρήσεων
50

, όταν ο ελεγκτής αλλάζει από την 

προηγούμενη χρήση παίρνει τιμή 1, αλλιώς 0 

 Aud_Fi,t  Είναι δυαδική ποιοτική μεταβλητή (ψευδομεταβλητή) 

που παίρνει τιμή 1 όταν η ελεγκτική εταιρεία που έχει 

αναλάβει τον έλεγχο της ελεγχόμενης εταιρείας (i) 

ανήκει στις τέσσερις διεθνώς μεγαλύτερες ελεγκτικές 

εταιρείες το έτος (t) και τιμή 0 όταν δεν ανήκει.
51

 

 ROAi,t-1 Είναι τα συνολικά κέρδη προ φόρων της εταιρείας (i) 

διαιρεμένα με το σύνολο του ενεργητικού του 

προηγούμενου έτους (t-1) 

 Leveragei,t Είναι το σύνολο των υποχρεώσεων προς το σύνολο του 

ενεργητικού της εταιρείας (i) το έτος (t) 

 Sizei,t Είναι λογάριθμος του Market Cap, δηλαδή του 

γινομένου του αριθμού των κοινών μετοχών της 

                                                                 
50

 Σύμφωνα με το Άρθρο 36, παρ.3 του Ν.2190/1920 (πηγή: www.taxheaven.gr) 
51

 Κατά την εξέταση των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών προέκυψε ότι οι ελεγκτικές εταιρείες που 

ανέλαβαν αυτούς τους ελέγχους είναι οι εξής : 

 Ernst & Young 

 KPMG 

 Deloitte 

 PriceWaterhouse Coopers 

 Grant Thornton 

 Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

 Baker Tilly 

Ωστόσο, είναι ευρέως γνωστό ότι οι τέσσερις μεγαλύτερες από αυτές είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με 

στοιχεία που παρουσιάζονται στο διεθνή τύπο (πηγή : www.wikipedia.org) 

Ελεγκτική Εταιρεία Έσοδα Εργαζόμενοι Χρήση Κεντρικά 

PriceWaterhouse Coopers $31.5δις 180,000 2012 Ηνωμένο Βασίλειο 

Deloitte $31.3δις 193,000 2012 ΗΠΑ 

Ernst & Young $24.4δις 167,000 2012 Ηνωμένο Βασίλειο 

KPMG  $22.1δις 145,000 2011 Ολλανδία 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/KPMG
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εταιρείας (i) επί τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής 

της εταιρείας (i) στις 31/3 του έτους (t) 

 εi,t Είναι τα κατάλοιπα της εξίσωσης (1) που ακολουθούν 

κανονική κατανομή με μέσο μηδέν και διακύμανση   
  

 

4.4. Δείγμα – Γενικά χαρακτηριστικά δείγματος 

Το δείγμα προέρχεται από το Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και περιλαμβάνει 

όλα τα εισηγμένα τραπεζικά ιδρύματα για την περίοδο 2005-2011. Τα στοιχεία έχουν 

ετήσια βάση μέτρησης με συνέπεια η χρονική διάρκεια του δείγματος να είναι επτά 

έτη. Αυτό σημαίνει ότι ο μέγιστος αριθμός διαθέσιμων παρατηρήσεων ανά τράπεζα 

είναι επτά έτη.  

Τα στοιχεία για τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών προέρχονται από το ΧΑΑ, 

ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και από τη διαδικτυακή σελίδα της εκάστοτε τράπεζας. 

Τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία αντλήθηκαν από τη Hellastat και το ΧΑΑ. 

Τα λογιστικά μεγέθη προέρχονται από τις ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, οι οποίες, καθότι αφορούν έτη από το 2005 και έπειτα, έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Το δείγμα περιλαμβάνει το σύνολο των επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο 

των Τραπεζών και είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ κατά τον Οκτώβρη του 2012, ακόμη κι 

αν κατά το 2011 είχαν αδυναμία παρουσίασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

και οι μετοχές τους μπήκαν σε αναστολή. Το δείγμα των τραπεζών καθώς και τα έτη 

για τα οποία γίνεται η έρευνα παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.1 Η ανάλυση του 

δείγματος για τις μεταβλητές γίνεται με τα περιγραφικά στατιστικά για το συνολικό 

δείγμα και παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.2. 

Οι μεταβλητές ROA και Leverage αποτελούν χρηματοοικονομικούς δείκτες 

(financial ratios), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της εταιρείας. Η 

μεταβλητή ROA παρουσιάζει την αποδοτικότητα του Ενεργητικού προ φόρων. Η 

σχέση των ετήσιων κερδών και αναγκαίων για την επίτευξή των κερδών αυτών 

επενδύσεων, αποτελεί μια από τις πιο θεμελιώδεις σχέσεις σε μια επιχείρηση. Ο 

δείκτης αυτός μετρά τα κέρδη μιας επιχείρησης σε σχέση με την περιουσία της προ 

φόρων και πριν την ικανοποίηση αυτών που συνεισφέρουν στην περιουσία αυτή 

(πιστωτές και μέτοχοι). 
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Πίνακας 4.1 

Τράπεζες και χρονικό περιθώριο έρευνας 

Τράπεζες  

(Συνολικός Αριθμός 13) 

Έτη  

(Συνολικός Αριθμός 7) 

Attica Bank Α.Τ.Ε. 2005 

Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 2006 

Τράπεζα της Ελλάδος 2007 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 2008 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 2009 

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 2010 

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. (Marfin Popular Bank) 2011 

T Bank  

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Ltd.  

 Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  

Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.  

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.  

Alpha Τράπεζα Α.Ε.  

Σημείωση: Το δείγμα περιλαμβάνει 13 τράπεζες με 91 παρατηρήσεις για την περίοδο 2005 – 

2011. 

Πίνακας 4.2 

Περιγραφικά στατιστικά δείγματος  

 
ROA Market Cap Size Leverage 

Μέσος -0,0005 2.707 εκατ. 9,02 0,94 

Διάμεσος 0,01 1.158 εκατ. 9,06 0,94 

Μέγιστο 0,17 18.868 εκατ. 10,28 1,59 

Ελάχιστο -0,19 28 εκατ. 7,46 0,27 

Τυπ. Απόκλιση 0,04 3.692 εκατ. 0,67 0,11 

Ασυμμετρία -0,72 2,19 -0,28 -0,27 

Κύρτωση 8,48 5,14 -0,49 32,35 

Σημείωση: Το δείγμα περιλαμβάνει 13 τράπεζες με 91 παρατηρήσεις για την περίοδο 

2005 – 2011. 
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Η μεταβλητή Leverage ανήκει στην κατηγορία των δεικτών 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Η μεταβλητή Leverage ισούται με το σύνολο των 

υποχρεώσεων προς το σύνολο του ενεργητικού και αναφέρεται και ως βαθμός 

δανειακής κάλυψης. Δείχνει το ποσοστό επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν με ξένα 

κεφάλαια. Παράλληλα μετράει το βαθμό ασφάλειας που παρέχεται στους πιστωτές 

της επιχείρησης σε ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία. Τέλος, είναι δείκτης 

διάρθρωσης παθητικού, καθώς δείχνει την αναλογία ξένων και ιδίων κεφαλαίων σαν 

ποσοστά πάνω στο σύνολο του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων. Μεγαλύτερες 

τιμές του δείκτη συσχετίζονται με μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας μιας εταιρείας 

(Τσακλάγκανος, 2006). 

Εκτός, όμως από τις κανονικές μεταβλητές στο υπόδειγμα που θα εξεταστεί στα 

πλαίσια αυτής της εργασίας χρησιμοποιούνται και μεταβλητές, οι οποίες δεν είναι 

ποσοτικές αλλά ποιοτικές και οι οποίες εκφράζονται μέσω ψευδομεταβλητών. Αυτές 

αφορούν τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή, την αλλαγή των ορκωτών ελεγκτών μεταξύ 

των χρήσεων, την ελεγκτική εταιρεία που έχει αναλάβει τον έλεγχο και το αν οι 

εταιρείες βρίσκονται στο ΧΑΑ σε αναστολή ή όχι.  

 Αντίθετα, η περιγραφική στατιστική δεν έχει την ίδια χρησιμότητα για την 

ανάλυση του δείγματος σε ότι αφορά τις ψευδομεταβλητές. Στην περίπτωση αυτή 

βοηθούν περισσότερο η συχνότητα και το ποσοστό εμφάνισης των τιμών που παίρνει 

κάθε μεταβλητή (Πίνακες 4.3, 4.4, 4.5, 4.6).  

 

4.5. Εμπειρικά αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος Logit παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.7. Το υπόδειγμα εκτιμάται για τη συνολική περίοδο (2005 – 2011) και για 

το συνολικό αριθμό των τραπεζών. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι μεταβλητές Aud_O (σύμφωνη γνώμη = 1, 

οποιαδήποτε άλλη γνώμη =0), Aud_C (αλλαγή ελεγκτή = 1, μη αλλαγή = 0), Aud_F 

(διενέργεια του ελέγχου από μεγάλη ελεγκτική εταιρεία) και Leverage (βαθμός 

δανειακής επιβάρυνσης) δε φαίνεται να συνδέονται με την πιθανότητα η εξαρτημένη 

μεταβλητή Suspension να παίρνει τιμή = 1, ακόμη και για επίπεδο σημαντικότητας 

10% (p-values > 0,10). 
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Πίνακας 4.3 

Ψευδομεταβλητή Aud_O 

 

Συχνότητα Ποσοστό Συνολικά Ποσοστά 

Σύμφωνη γνώμη 52 57,1% 57,10% 

Σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης 33 36,3% 

41,8% Γνώμη με εξαιρέσεις 1 1,1% 

Σε αναστολή 4 4,4% 

 

Πίνακας 4.4 

Ψευδομεταβλητή Aud_C 

 

Συχνότητα Ποσοστό εμφάνισης 

Ο ελεγκτής αλλάζει από το προηγούμενο έτος 1 46 37,09% 

Ο ελεγκτής δεν αλλάζει από το προηγούμενο έτος 0 78 62,90% 

 

Πίνακας 4.5 

Ψευδομεταβλητή Aud_F 

 

Κωδικοποίηση Συχνότητα Ποσοστό εμφάνισης 

Ernst & Young 1 13 13,83% 

KPMG 1 25 26,60% 

Deloitte 1 16 17,02% 

PriceWaterhouse Coopers 1 27 28,72% 

Σύνολα 

 

81 86,17% 

Grant Thornton 0 9 9,57% 

ΣΟΕΛ 0 1 1,06% 

Baker Tilly 0 3 3,19% 

Σύνολα 

 

13 13,82% 

 

 

Πίνακας 4.6 

Ψευδομεταβλητή Suspension (εξαρτημένη μεταβλητή) 

 

Κωδικοποίηση Συχνότητα Ποσοστό εμφάνισης 

Σε αναστολή 1 4 30,77% 

Όχι σε αναστολή 0 9 69,23% 
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Πίνακας 4.7 

Αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος Logit 

                                                             

                              

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

a0 19.12 9.97 1.92 0.06 

Aud_O 0.81 0.72 1.12 0.26 

Aud_C -0.18 0.69 -0.26 0.79 

Aud_F 0.60 1.22 0.49 0.62 

ROA 43.56 25.60 1.70 0.09 

Leverage 0.27 10.21 0.03 0.98 

Size -2.41 0.70 -3.46 0.001 

McFadden R-squared 0.27     Mean dependent var 0.27 

S.D. dependent var 0.44     S.E. of regression 0.38 

Akaike info criterion 1.01     Sum squared resid 10.93 

Schwarz criterion 1.21     Log likelihood -34.92 

Hannan-Quinn criter. 1.09     Deviance 69.83 

Restr. Deviance 96.00     Restr. log likelihood -48.00 

LR statistic 26.16     Avg. log likelihood -0.42 

Prob(LR statistic) 0.00      

Σημείωση: Το δείγμα περιλαμβάνει 13 τράπεζες με 91 παρατηρήσεις για την περίοδο 

2005 – 2011. 
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Ωστόσο, η πιθανότητα η εξαρτημένη μεταβλητή Suspension να παίρνει τιμή = 1 

φαίνεται να συνδέεται με τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των τραπεζών και 

ειδικότερα με το μέγεθος (Size). Η ανεξάρτητη μεταβλητή Size φαίνεται να έχει 

αρνητική σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή Suspension, δηλαδή οι τράπεζες που 

δεν παρουσίασαν χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το έτος 2011 και οπότε 

μπήκαν σε αναστολή είναι κυρίως μικρές τράπεζες. Επίσης, η ανεξάρτητη μεταβλητή 

ROA, η οποία δείχνει την κερδοφορία φαίνεται να έχει θετική σχέση με την 

εξαρτημένη μεταβλητή. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δείχνει ότι όσο πιο κερδοφόρα 

παρουσιάζεται μία τράπεζα τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να μην παρουσιάσει 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να μπει η μετοχή της σε αναστολή (Suspension 

= 1). 

 

4.6. Έλεγχος υποθέσεων  

Σύμφωνα με τα παραπάνω εμπειρικά αποτελέσματα είναι δυνατό να γίνει ο έλεγχος 

των υποθέσεων που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.2.  

Οι υποθέσεις «H1: Η ύπαρξη σύμφωνης γνώμης στην έκθεση των ορκωτών σε 

βάθος χρόνου θα πρέπει να συσχετίζεται αντίστροφα με την αδυναμία παρουσίασης 

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επομένως να μπει η μετοχή της 

ελεγχόμενης εταιρείας σε αναστολή», «H2: Η αλλαγή του/των ορκωτού/τών 

ελεγκτή/των που διενεργεί/ούν τον έλεγχο συμβάλλει στην αξιοπιστία του ελέγχου, 

άρα θα πρέπει να συσχετίζεται αντίστροφα με την αδυναμία παρουσίασης ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επομένως να μπει η μετοχή της ελεγχόμενης 

εταιρείας σε αναστολή», «H3: Η διενέργεια του ελέγχου από μεγάλη ελεγκτική 

εταιρεία έχει αντίστροφη συσχέτιση με την αδυναμία παρουσίασης ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επομένως να μπει η μετοχή της ελεγχόμενης 

εταιρείας σε αναστολή, καθότι είναι αυστηρότερος ο έλεγχος» και «H5: Ο υψηλός 

βαθμός δανειακής επιβάρυνσης (Leverage) θα πρέπει να συσχετίζεται ανάλογα με την 

αδυναμία παρουσίασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ως αποτέλεσμα να 

είναι η μετοχή της ελεγχόμενης εταιρείας σε αναστολή» αρρίπτονται καθώς με βάση 

την εκτίμηση του υποδείγματος Logit οι ανεξάρτητες μεταβλητές Aud_O, Aud_C, 

Aud_F και Leverage δεν φαίνεται να συνδέονται με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

Suspension όταν αυτή παίρνει τιμή = 1.  
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Επομένως, η κατάσταση αναστολής στο ΧΑΑ μιας εταιρείας δεν εξαρτάται από 

την γνώμη του ορκωτού ελεγκτή επί των οικονομικών της καταστάσεων. Το ίδιο 

ισχύει και για την δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας, η οποία δεν είναι υπεύθυνη για 

την αναστολή της. 

Σχετικά με την υπόθεση «H4: Μία εταιρεία με υψηλή κερδοφορία, δηλαδή 

υψηλό ROA θα πρέπει να συσχετίζεται αντίστροφα με την αδυναμία παρουσίασης 

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επομένως να μπει η μετοχή της σε 

αναστολή» αυτή βάση των εμπειρικών αποτελεσμάτων δεν απορρίπτεται αλλά ισχύει 

αντίστροφα, δηλαδή μία εταιρεία με υψηλή κερδοφορία έχει αυξημένη πιθανότητα να 

είναι σε αναστολή. Αυτό βέβαια το αποτέλεσμα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

παράδοξο, διότι η αύξηση της κερδοφορίας θα πρέπει να σταθεροποιεί τη θέση της 

εταιρείας στην αγορά και όχι το αντίθετο. 

Τέλος, η υπόθεση «H6: Η αύξηση του μεγέθους των εταιρειών (μέγεθος με 

βάση την Χρηματιστηριακή Αξία – Market Capitalization) θα πρέπει να συσχετίζεται 

αντίστροφα με την αδυναμία παρουσίασης ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και επομένως να μπει η μετοχή αυτών σε αναστολή» δεν απορρίπτεται. 

Εν τέλει, το μέγεθος της εταιρείας [log(Market Capitalization)] είναι ο παράγοντας 

από τον οποίο εξαρτάται η κατάσταση αναστολής στην οποία θα επέλθει η εταιρεία. 

Αυτό πιθανόν να συμβαίνει καθώς μικρότερου μεγέθους εταιρείες μπορεί να είναι πιο 

ευέλικτες όπως και πιο ευάλωτες σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, όπως αυτή που 

υπάρχει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

5.1. Εισαγωγή 

Η Ελεγκτική αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλά και εξίσου σημαντικές 

πτυχές της λογιστικής επιστήμης και πρακτικής. Η ύπαρξή της ως επάγγελμα είναι 

απαραίτητη για την ομαλή διεκπεραίωση των λογιστικών εργασιών στα πλαίσια των 

επιχειρήσεων, καθώς και στην προστασία του ευρύτερου κοινού από κάθε λογής 

λογιστική απάτη. 

 

5.2. Ευρήματα  

Από την εξέταση της διεθνούς βιβλιογραφίας (βλ. Κεφάλαιο 2) προκύπτει ότι η 

Ελεγκτική ως επάγγελμα θέτει τα πλαίσια για τον έλεγχο των επιχειρήσεων με σκοπό 

την ορθή πληροφόρηση του κοινού. Παρέχει τη μεθοδολογία καθώς και την 

επαγγελματική δεοντολογία που πρέπει να ακολουθούν οι λειτουργοί του 

επαγγέλματος. 

Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου οι λογιστικές απάτες δεν 

αποκαλύφθηκαν παρά μόνο μετά την εξαπάτηση του κοινού. Δυστυχώς, η 

παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνήθως σε τέτοιο βαθμό, 

που εμποδίζει τη σωστή πληροφόρηση και επομένως, οδηγεί στη λήψη λανθασμένων 

αποφάσεων. Οι επιπτώσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές και αγγίζουν όχι μόνο το 

επενδυτικό κοινό αλλά και τις ίδιες τις εταιρείες, μετά την αποκάλυψη των 

παρατυπιών. Σε αυτό το σημείο γεννώνται λοιπόν ερωτήματα αν τελικά ο έλεγχος 

εκπληρώνει ή όχι το σκοπό του. 

Βασικό στοιχείο του επαγγέλματος είναι τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (βλ. 

Κεφάλαιο 3) τα οποία ορίζουν τα περιθώρια μέσα στα οποία πρέπει να κινούνται οι 

επαγγελματίες ελεγκτές. Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτη η συνεχώς αυξανόμενη 

έκδοση νομοθετημάτων σε μία προσπάθεια ελέγχου των αρμοδιοτήτων και των 

ελευθεριών του επαγγελματία ελεγκτή με στόχο τον περιορισμό των λογιστικών 

σκανδάλων. 
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Με βάση την προαναφερθείσα εξέταση προέκυψαν οι ερευνητικές υποθέσεις 

της παρούσας εργασίας (βλ. Κεφάλαιο 4). Για την εμπειρική ανάλυση των 

ερευνητικών υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα Logit. Για την εκτίμηση των 

υποδειγμάτων χρησιμοποιούνται στοιχεία των εισηγμένων τραπεζών στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) για την περίοδο 2005-2011. Το δείγμα 

περιλαμβάνει λογιστικά στοιχεία που αφορούν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και προέρχονται από τη βάση  δεδομένων της Hellastat, ενώ τα στοιχεία 

των χρηματιστηριακών τιμών των επιχειρήσεων προέρχονται από τη βάση δεδομένων 

του ΧΑΑ. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν οδηγούν σε ορισμένα συμπεράσματα. 

Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι η γνώμη της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή είναι 

ανεξάρτητη από τη μη παρουσίαση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

όπως και το ποια ελεγκτική εταιρεία έχει αναλάβει τον έλεγχο. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα του υποδείγματος δείχνουν ότι η μη παρουσίαση ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξαρτάται από εταιρικά χαρακτηριστικά και 

ειδικά με το μέγεθος (αρνητική σχέση). 

 

5.3. Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης ενδεχομένως να επηρεάζονται από 

ορισμένους παράγοντες. Ο πρώτος περιοριστικός παράγοντας είναι το μικρό πλήθος 

τραπεζών που χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα. Ένα μεγαλύτερο δείγμα ίσως θα επέτρεπε 

την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για τις  συγκεκριμένες ερευνητικές 

υποθέσεις. Ωστόσο, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, 

αφού επιλέχθηκε το δείγμα των τραπεζών που είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ και τη 

στιγμή της συγγραφής είναι ο αριθμός τους είναι περιορισμένος.  

Επιπρόσθετος περιοριστικός παράγοντας είναι η μικρή χρονικά διάσταση του 

δείγματος. Μεγαλύτερο βάθος χρόνου θα έδινε ασφαλέστερες εκτιμήσεις. Όμως, 

κατά τη συγγραφή της εργασίας είναι διαθέσιμα μόνο επτά έτη δεδομένων μετά την 

εφαρμογή των ΔΠΧΑ. 

Τέλος, το μέγεθος των ελληνικών τραπεζών είναι σχετικά μικρό συγκριτικά με 

τα διεθνή δεδομένα. Η χρήση τραπεζών σημαντικότερου μεγέθους και παγκοσμίου 

φήμης ως δείγμα υπό εξέταση, πιθανόν να είχε χαρακτηριστικότερα και 

ουσιαστικότερα αποτελέσματα. 
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Όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν ταυτόχρονα εκτός από περιοριστικούς 

παράγοντες και πεδία ανοικτά για μελλοντική έρευνα. 

 

5.4. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της παρούσας μελέτης  ο έλεγχος διενεργείται με ορθό 

τρόπο συμβάλλοντας στην παρουσίαση της αληθινής εικόνας των ελληνικών 

τραπεζών και δεν ευθύνεται για τη μη έκδοση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Αυτό ισχύει για όλες τις ελεγκτικές εταιρείες που διενήργησαν τον έλεγχο των 

ελληνικών τραπεζών για τα έτη 2005-2011, και επομένως, και για τις τέσσερις 

μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες. Ωστόσο, πρέπει οι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων πριν τη λήψη αποφάσεων να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην 

ανάγνωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου παρουσιάζονται τα εταιρικά 

χαρακτηριστικά της εκάστοτε τράπεζας. 

  



92 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή, 1955. Στοιχεία Ελεγκτικής : Θεωρία των Ελέγχων.  

Αυγουλέας, Α., 2006. Gatekeepers "Ante Portas": The International Standards of 

Auditing as the Foundation of a System of Civil Liability for Auditors. Στο: 

Contemporary Developments in Accounting and Audit Law. Athens, Law 

Library: s.n., pp. 233-267. 

Γρηγοράκος, Θ. Γ., 1989. Γενικές Αρχές Ελεγκτικής. Αθήνα: Σώμα Ορκωτών 

Λογιστών. 

Καζαντζής, Χ. Ι., 2006. Ελεγκτική και Εσωτερικός έλεγχος. Πειραιάς: Business Plus 

ΑΕ. 

Κάντζος, Κ. & Χονδράκη, Α., 2006. Ελεγκτική - Θεωρία και Πρακτική. 2η επιμ. 

Αθήνα: Σταμούλη ΑΕ. 

Καραμάνης, Κ., 2008. Σύγχρονη Ελεγκτική. 1η επιμ. Αθήνα: Μέμφις ΑΕ. 

Κάτος, Α. Β., 2004. Οικονομετρία - Θεωρία και Εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. 

Λαδάς, Α. Χ., 2010. Η επίδραση της αρχής της συντηρητικότητας σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ στη σχετικότητα των λογιστικών μεγεθών: Εμπειρική διερεύνηση. 

Θεσσαλονίκη: s.n. 

Ντζανάτος, Δ., 2008. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους 

από τα ελληνικά. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε.. 

Παπαδάτου, Θ., 2005. Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων εταιρειών. 5η 

επιμ. s.l.:ΣΑΚΚΟΥΛΑ. 

Παπάς, Α. Α., 1990. Ελεγκτική. Α' επιμ. Αθήνα: Σμπίλιας "Το Οικονομικό". 

Ραουνάς, Γ., 2012. Hellenic ACFE - Η αντιμετώπιση του φαινομένου της απάτης. 

Αθήνα: s.n. 

Σακέλλης, Ε. Ι., 1987. Λογιστική και Ελεγκτική των Εμπορικών Τραπεζών. Αθήνα: 

Ελληνική Λιθογραφία. 

Σπαθής, Χ., 2002. Εμπειρική Διερεύνηση της Παραποίησης Οικονομικών 

Καταστάσεων. Λογιστής, Issue 570, pp. 1286-1294. 

Τσακλάγκανος, Ά. Α., 2005. Χρηματοοικονομική Λογιστική (σύμφωνα με τα διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα). 2η επιμ. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 



93 
 

Τσακλάγκανος, Ά. Α., 2006. Χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων. β' επιμ. 

Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Τσακλάγκανος, Ά. Α., 2008. Ελεγκτική. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών 

Κυριακίδη. 

 

 

 

  



94 
 

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Abbot, L., Park, Y. & Parker, S., 2000. The effects of audit committee activity and 

independence on corporate fraud. Managerial Finance, 26(11), pp. 55-67. 

Accola, W. L., 1992. Ethics: The foundation of Internal Control. Strategic Finance, 

D, 74(6), pp. 15-15. 

Alleyne, P. & Howard, M., 2005. An exploratory study of auditors' responsibility for 

fraud detection in Barbados. Managerial Accounting Journal, 20(3), pp. 284-

303. 

Amat, S. O. & Gowthrope, C., 2004. Creative Accounting: Nature and Ethical Issues, 

s.l.: s.n. 

Anon., 2001. SEC and Andersen reach record settlement in audit fraud case. CPA 

Journal, August, 71(8), pp. 16-17. 

Anon., 2003. Touched by Corporate Scandal. Internal Auditor, Oct, 60(5), pp. 55-56. 

Bakehall Thomas, S., 2006. Defining (or Refining) the Meaning of Dishonesty after 

Twinsectra. Singapoore Journal of Legal Studies, December, pp. 459-464. 

Beasley, M., Carcello, J., Hermanson, D. & Lapides, P., 2000. Fraudulent financial 

reporting: Consideration of industry traits and corporate governance 

mechanisms. Accounting Horizons, 14(4), pp. 441-454. 

Bedard, J., Chtourou, S. M. & Courteau, L., 2004. The effect of audit committee 

expertise, independence, and activity on aggressive earnings management. 

Auditing: AJournal of Practice & Theory, 23(2), pp. 13-35. 

Bhattacharya, U., Daouk, H. & Welker, M., 2003. The world price of earnings 

opacity. The Accounting Review, 78(3), pp. 641-678. 

Bolt-Lee, C. E. & Showalter, S. D., 2012. Highlights of Audit Research. Journal of 

Accountancy, July, 214(1), pp. 32-35. 

Boyle, D. M., Carpenter, B. W. & Hermanson, D. R., 2012. CEOs, CFOs, and 

Accounting Fraud. The CPA Journal, Jan, 82(1), pp. 62-65. 

Boynton, W. C. & Johnson, R. N., n.d. Modern auditing-assurance services and the 

integrity of financial reporting. 8th edition επιμ. s.l.:John Wiley & Sons, Inc. 



95 
 

Burinskiene, M. & Rudzkiene, V., 2007. Applications of Logit regression models for 

the identification of market segments. Journal of Business Economics and 

Management, VIII(4), pp. 253-258. 

Carcello, J. & Nagy, A., 2004. Client size, auditor spesialization and fraudulent 

financial reporting. Managerial Auditing Journal, 19(5), pp. 651-668. 

Carcello, V. J., Hollingsworth, C. W., Klein, A. & Neal, T. L., 2010. The Role of 

Audit Committee Financial Experts in the Post-SOX Era: Have Smaller Public 

Companies Benefited Disproportionately?, s.l.: s.n. 

Carnegie, G. D. & O'Connell, B. T., n.d. Accounting scandals in Australia since the 

late 1980s, s.l.: Michael Jones. 

Carroll, A. B. & Buchholtz, A. K., 2003. Business and Society: Ethics and 

Stakeholder Management. Cincinnati, OH: South-Western College Publishing. 

Colbert, J. L. & Alderman, W. C., 1998. The internal auditor's responsibility for 

fraud. CPA Journal, January, 68(1), p. 60. 

Cramer, J. S., August 2003. The origins and development of the logit model, 

Amsterdam: s.n. 

Cullinan, C., 2004. Enron as a symptom of audit process breakdown: Can the 

Sarbanes-Oxley Act cure the disease?. Critical Perspectives on Accounting, 

15(6/7), pp. 853-864. 

Dearden, J. & Shank, J., 1975. Financial Accounting and Reporting-A Contemporary 

Emphasis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc. 

Dechow, P., Sloan, R. & Sweeney, A., 1996. Causes and consequences of earnings 

manipulation: an analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. 

Contemporary Accounting Research, 13(2), pp. 1-36. 

Dhaliwal, D. S., Naiker, V. & Navissi, F., 2010. The association between accruals 

quality and the characteristics of accounting experts and mix of expertise on 

audit committees. Contemporary Accounting Research, 27(3), pp. 787-827. 

Dutta, S. K., Caplan, D. & Lawson, R., 2010. Lehman's Shell Game: Poor Risk 

Management. Strategic Finance, August, 92(2), pp. 22-29. 

Enriques, L. & Volpin, P., 2007. Corporate Governance Reforms in Continental 

Europe. Journal of Economic Perspectives, 21(1), pp. 117-140. 

Erickson, M., Hanlon, M. & Maydew, E., 2006. Is there a link between executive 

equity incentives and accounting fraud?. Journal of Accounting Research, 

44(1), pp. 113-143. 



96 
 

Fanning, K. & Cogger, K. O., 1998. Neural network detection of management fraud 

using published financial data. International Journal of Intelligent Systems in 

Accounting, Finance and Management, 7(1), pp. 21-41. 

Garner, D. E., McKee, D. L. & McKee, Y. A., 2008. Accounting and the Global 

Economy after Sarbanes-Oxley. s.l.:M.E. Sharpe, Inc.. 

Giroux, G., 2008. What went wrong? Accounting Fraud and lessons from the recent 

scandals. Social Research, 75(4), pp. 1205-1238. 

Golden, T. W., Skalak, S. L. & Clayton, M. M., 2006. A Guide to Forensic 

Accounting Investigation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Grant Thornton, 1990. Audit Manual. s.l.:Longman Group UK Limited. 

Healy, P. M. & Wahlen, J. M., 1999. A review of the earnings management literature 

and its implications for standard setting. Accounting Horizons, December, 

13(4), pp. 365-383. 

Hoitash, U., Hoitash, R. & Bedard, J. C., 2009. Corporate governance and internal 

control over financial reporting: A comparison of regulatory regines. The 

Accounting Review, 84(3), pp. 839-867. 

Jameson, M., 1988. A practical guide to creative accounting. London: Kogan Page. 

Kanagaretnam, K., Krishnan, G. V. & Lobo, G. J., 2010. An empirical analysis of 

auditor independence in the banking industry. The Accounting Review, Τόμος 

85, pp. 2-5. 

Kane, E. J., 2004. Continuing Dangers of Disinformation in Corporate Accounting 

Reports. Review of Financial Economics, 13(1/2), pp. 149-164. 

Karpoff, J. M., Lee, S. D. & Martin, G., 2008. The cost to firms of cooking the books. 

Journal of Financial and Quantitative Analysis, Sep, 43(3), pp. 581-611. 

Kimmel, P. D., Weygandt, J. J. & Kieso, D. E., 2011. Financial Accounting. 6th επιμ. 

s.l.:Wiley. 

Klein, A., 2002. Audit committee, board of director characteristics and earnings 

management. Journal of Accounting and Economics, 33(3), pp. 375-400. 

Krishnan, G. V. & Visvanathan, G., 2008. Does the SOX definition of an accounting 

expert matter? The association between audit committee directors' accounting 

expertise and accounting conservatism. Contemporary Accounting Research, 

25(3), pp. 827-857. 

Krishnan, J., 2005. Audit committee quality and internal control: An empirical 

analysis. The Accounting Review, 80(2), pp. 649-675. 



97 
 

Krishnan, J., Wen, Y. & Zhao, W., 2011. Legal Expertise on Corporate Audit 

Committees and Financial Reporting Quality. The Accounting Review, 86(6), 

pp. 2099-2130. 

Leuz, C., Nanda, D. & Wysocki, P., 2003. Earnings management and investor 

protection: An international comparison. Journal of Financial Economics, 

69(3), pp. 505-527. 

Makham, J. W., 2006. Financial History of Modern United States Corporate 

Scandals. s.l.:M.E.Sharpe, Inc. 

Marshall, J., 2004. The Perils of Revenue Recognition. Financial Executive, 

July/August, 20(5), pp. 23-25. 

Martin, J. W., 2002. Auditor Skepticism and Revenue Transactions. CPA Journal, 

August, 72(8), pp. 30-38. 

McKee, D. L. & Garner, D. E., 1992. Accounting Services, The International 

Economy and Third World Development. Westport, CT: Praeger Publishers. 

McLean, B. & Elkind, P., 2003. The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise 

and Scandalous Fall of Enron. London: Penguin Books. 

McNulty, L., 2011. Olympus accounting scandal: lessons learnt and questions raised. 

International Financial Law Review, Nov, 30(10), pp. 36-36. 

Meigs, W. B., Larsen, J. E. & Meigs, R. F., 1978. Ελεγκτική. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. 

Metcalf, L., 1977. The accounting establishment, staff study as the Chairman of the 

US Senate Subcommittee. Washington, DC: The United States Government 

Printing Office. 

Miller, P. & Bahnson, P., 2004. Audit Revolution: From Compliance to Adding 

Value. Accounting Today, pp. 14-15. 

Morgenson, G., 2004. Sunday Money: Before Enron, there was Cendant. NY Times, 

Business Day, 09 May. 

Naser, K., 1993. Creative financial accounting: its nature and use. Hemel 

Hempstead: Prentice Hall. 

Oppenheimer, J., 2009. Madoff with the money. Hoboken, New Jersey: John Wiley & 

Sons, Inc.. 

Owen, J., 1983. Sleight of Hand: The $25 million Nugan Hand Bank Scandal. 

Balmain, Sydney, Australia: Colporteur Press. 



98 
 

Passas, N. & Groskin, R. B., 2001. Overseeing and overlooking: The US federal 

authorities laundering and the other misconduct at BCCI. Crime, Law & Social 

Change, March, 35(1/2), pp. 141-175. 

Satava, D., Caldwell, C. & Richards, L., 2006. Ethics and the Auditing Culture: 

Rethinking the Foundation of Accounting and Auditing. Journal of Business 

Ethics, Τόμος 64, pp. 271-284. 

Schipper, K., 1989. Commentary on Earnings Management. Accounting Horizons, 

3(4), pp. 91-102. 

Sridharan, U. V., Summers, S. & McAlum, H., 2003. The case of MicroStrategy, Inc.: 

SAB 101, Revenue Recognition and Stock Valuation. Journal of Education for 

Business, May/June, 78(5), pp. 258-262. 

Task Force on Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting, 2003. 

Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting, New York: International 

Federation of Accountants. 

Thomas, W. C., 2002. The Rise and Fall of Enron. Journal of Accountancy, April, 

193(4), pp. 41-48. 

Thomas, W. C., 2003. Enron and Beyond: What's the "WorldCom"ing to?. CPA 

Journal, January, 73(1), pp. 8-11. 

Verschoor, C., 2011. Did Ernst & Young Really Assist Financial Fraud?. Strategic 

Finance, March, 92(9), pp. 14-17. 

Viton, P. L., 2003. Creating Fraud Awareness. SAM Advanced Management Journal, 

68(3), pp. 20-43. 

Vladu, A. B., Salas, O. A. & Matis, D., 2012. How much cretivity is in the area of 

creative accounting?. Review of Business Research, 12(2), pp. 157-162. 

Vladu, A. & Matis, D., 2010. Corporate governance and creative accounting: Two 

concepts strongly connected? Some interesting insights highlighted by 

consulting the internal history of a literature, s.l.: Annales Universitatis 

Apulensis Series Oeconomica. 

Wearing, R., 2005. Cases in Corporate Governance. London: SAGE Publications. 

Wells, J. T., 2001. Irrational ratios. Journal of Accountancy, August, 192(2), pp. 80-

83. 

Wells, J. T., 2007. Corporate Fraud Handbook. 2nd επιμ. Hoboken, New Jersey: 

John Wiley & Sons, Inc. 



99 
 

Wilks, J. & Zimbelman, M., 2004. Using game theory and strategic reasoning 

concepts to prevent and detect fraud. Accounting Horizons, 18(3), pp. 173-184. 

Williams, L. S., 2011. The Case of Phar-Mor Inc. CPA Journal, September, 81(9), pp. 

58-63. 

 

  



100 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

 

Belfast Telegraph, 2008. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.belfasttelegraph.co.uk/business/business-news/anglo-

irish-bank-chief-quits-after-hiding-pound87m-loans-14114216.html 

Beltran, L., 2002. CNN Money. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: 

http://money.cnn.com/2002/08/07/news/waksal_indictment/index.htm 

Brady, D., Vickers, M. & McNamee, M., 2005. Bloomberg Businessweek Magazine. 

[Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.businessweek.com/stories/2005-04-10/aig-what-went-

wrong 

CBC News, 2012. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.cbc.ca/news/business/story/2012/01/17/nortel-fraud-

trial.html 

CNN Money, 2002. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://money.cnn.com/2002/07/08/news/companies/merck/ 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 1999. 

[Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://coso.org/publications/FFR_1987_1997.PDF 

Gaffen, D., 2011. Reuters Edition U.S.. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.reuters.com/article/2011/06/22/us-sino-forest-shares-

idUSTRE75K3DI20110622 

Gonzalez, A. & Davis, A., 2009. The Wall Street Journal. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703323704574602763649285

546.html 

Hutheesing, N., 1999. Forbes.com. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.forbes.com/forbes/1999/0726/6402246a.html 

IFAC, International Federation of Accountants, n.d. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview 



101 
 

IFAC, Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών, 2010. Taxheaven. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/6615 

Magee, M., 1998. V3.co.uk. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/1992960/sybase-restate-

following-japanese-accounting-scandal 

Masters, S., 1998. Computing news. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.computing.co.uk/ctg/news/1857061/accounting-

scandal-rocks-sybase-japan 

Morgenson, G., 2004. The New York Times, Business Day. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.nytimes.com/2004/08/06/business/suit-accuses-

halliburton-of-fraud-in-accounting.html?pagewanted=all&src=pm 

Patsuris, P., 2002. Forbes.com. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.forbes.com/2002/07/25/accountingtracker.html 

Pittman, M. & Harper, C., 2009. Bloomberg. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aDYvjoj6a6ME

&refer=home 

Securities and Exchange Commission, 2002. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr17522.htm 

Securities and Exchange Commission, 2002. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf 

Securities and Exchange Commission, 2002. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/news/press/2002-141.htm 

Securities and Exchange Commission, 2002. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr17782.htm 

Securities and Exchange Commission, 2002. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/news/headlines/xeroxsettles.htm 

Securities and Exchange Commission, 2003. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/news/press/2003-34.htm 

Securities and Exchange Commission, 2003. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/news/press/2003-32.htm 

Securities and Exchange Commission, 2003. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr18205.htm 



102 
 

Securities and Exchange Commission, 2004. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/news/press/2004-105.htm 

Securities and Exchange Commission, 2004. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/news/press/2004-38.htm 

Securities and Exchange Commission, 2004. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/news/press/2004-144.htm 

Securities and Exchange Commission, 2005. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/news/press/2005-38.htm 

Securities and Exchange Commission, 2007. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/news/press/2007/2007-164.htm 

Securities and Exchange Commission, 2011. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/news/press/2011/2011-267.htm 

Securities and Exchange Commission, 2011. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/news/press/2011/2011-81.htm 

Securities and Exchange Commission, 2012. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf 

Securities and Exchange Commission, n.d. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://www.sec.gov/rules/final/33-8177.htm 

Stires, D., 2004. CNN Money. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2004/09/06/380319/in

dex.htm 

Timmons, H. & Wassener, B., 2009. The New York Times. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: 

http://www.nytimes.com/2009/01/08/business/worldbusiness/08satyam.html?_r

=0 

Torres-Reyna, O., n.d. Princeton University. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://dss.princeton.edu/training/Logit.pdf 

[Πρόσβαση 2012]. 

Worms, M., 2002. BBC News, World Edition. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2174863.stm 

 

 

 


	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
	Διπλωματική Εργασία
	ΕΚΑΒΗ E. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΟΥ
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

