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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σκοπός της παρούσας  εργασίας, είναι η παρουσίαση ενός οδηγού ελέγχου (manual), 

όπου τα βασικά ελεγκτικά βήματα, συνδέονται με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Η 

εργασία του ελεγκτή θα πρέπει να περιβάλλεται  από κανονιστικά πλαίσια, σαφή 

προγράμματα  και διαδικασίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το κύρος και η 

αντικειμενικότητα του ελέγχου. 

Ο έλεγχος ως διαδικασία συχνά  προκαλεί αντιδράσεις, ενώ οι εκθέσεις 

ελέγχου πολλές φορές αμφισβητούνται από τους ενδιαφερόμενους. Προκειμένου οι 

ελεγκτές να διασφαλίσουν το κύρος της εργασίας τους, βρίσκονται σε ένα διαρκή 

αγώνα  έτσι ώστε να είναι πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Τα πρότυπα ελέγχου είναι 

αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών. Πρωταρχικός  στόχος των προτύπων είναι η 

διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου και του κύρους της εργασίας του ελεγκτή. Σε 

δεύτερη επίπεδο τα πρότυπα αποσκοπούν στο να προστατεύσουν τον ελεγκτή που τα 

τηρεί πιστά από τους ελεγκτικούς κινδύνους. 

 Η παρούσα εργασία έχει την  δομή ενός οδηγού ελέγχου, που ξεκινά αρχικά 

με την παρουσίαση του πλαισίου του ελέγχου και των βασικών εννοιών, για να 

προχωρήσει στις ουσιαστικές ελεγκτικές διαδικασίες και να καταλήξει στην έκθεση 

ελέγχου. Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται  εισαγωγή στο ρόλο του ελεγκτή, του 

σκοπού της εργασίας και μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση της διεθνούς 

αρθογραφίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η  ελεγκτική διαχρονικά καθώς 

και το επάγγελμα των ελεγκτών. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται βασικές έννοιες 

της ελεγκτικής οι οποίες βρίσκονται διάχυτες σε όλα τα πρότυπα και σε όλες τις 

διαδικασίες. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι σημαντικότερες ελεγκτικές 

διαδικασίες ανά κατηγορία κονδυλίου. Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας 

παρουσιάζονται οι τελικές ελεγκτικές διαδικασίες και οι εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες 

αποτελούν το επιστέγασμα της εργασίας του ελεγκτή. Στο έκτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η σχετικά νέα διαδικασία του φορολογικού πιστοποιητικού. Στο 

έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα.  

Οι έννοιες και ο τρόπος παρουσίασης  των ελεγκτικών προτύπων δεν είναι 

οικείος στον έλληνα αναγνώστη, για τον λόγο αυτό έχει γίνει προσπάθεια έτσι ώστε οι 

έννοιες αυτές να παρουσιαστούν όσο το δυνατό απλούστερα και συνοπτικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ:1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

1.1 Ο ρόλος του ελέγχου 
 

Ο ρόλος του έλεγχου των οικονομικών μονάδων γίνεται όλο και 

σημαντικότερος όσο αυξάνεται το μέγεθος των οικονομικών μονάδων και όσο 

περισσότεροι συνδέουν τα συμφέροντα τους με αυτά των οικονομικών μονάδων. Σε 

περιόδους έντονης οικονομικής κρίσης σαν αυτή που ζούμε στις μέρες μας, ο έλεγχος 

γίνεται ακόμη πιο σημαντικός, διότι η κατασπατάληση πόρων δεν είναι πλέον 

αποδεκτή 

Τα κίνητρα για ατασθαλίες, καταχρήσεις, απόκρυψη στοιχείων και απάτες, 

προκειμένου να αποκτήσουν διάφορα άτομα οικονομικά οφέλη, είναι πολλά. Ενώ 

αυξημένες  είναι οι πιθανότητες οι οικονομικές καταστάσεις να περιέχουν σημαντικά 

εκούσια λάθη τα οποία να οδηγούν σε λανθασμένες εκτιμήσεις. Μέσω του ελέγχου 

όλα τα παραπάνω μπορούν να εντοπιστούν, να προληφθούν ή και να επανορθωθούν.   

Κύριος σκοπός του ελέγχου μιας επιχείρησης είναι η διαπίστωση περί της 

ορθής ή μη παρουσίασης της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσης 

μιας οικονομικής μονάδας στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τις 

γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές (εξωτερικός έλεγχος ) ή της λειτουργίας της 

μονάδας σύμφωνα με την προκαθορισμένη διοικητική πολιτική (εσωτερικός έλεγχος) 

Ο ρόλος του ελέγχου σχετίζεται με την ανάγκη για την μετάδοση (προς τους 

διάφορους χρήστες) αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών που αφορούν στη 

δραστηριότητα μεγάλων και πολύπλοκων οικονομικών οργανισμών της σύγχρονης 

κοινωνίας. 

Ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή σε μία οικονομία όπου η λειτουργία των 

χρηματοπιστωτικών αγορών είναι κεφαλαιώδους σημασίας κρίνεται ιδιαίτερα 

σοβαρός. Ο ελεγκτής πρέπει να διακρίνεται για την επίδειξη αντικειμενικότητας, 

αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και ποιότητας του έργου του. 
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1.1 Σκοπός της παρούσας εργασίας 
 

Σκοπός της παρούσας  εργασίας, είναι η παρουσίαση ενός οδηγού ελέγχου 

(manual), όπου τα βασικά ελεγκτικά βήματα, συνδέονται με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου.  

Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας κυρίως ήρθαν στην επιφάνεια 

σημαντικά ελεγκτικά σκάνδαλα τα οποία κλόνισαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. 

Τα σκάνδαλα αυτά, λόγω των οποίων μεγάλοι επενδυτές ή πιστωτές υπέστησαν ζημιές 

πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελούν πολύ σημαντικά δείγματα της 

παθογένειας των ελεγκτικών μηχανισμών. Έχουν επίσης μεταθέσει στην κορυφή του 

νομικού προβληματισμού, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο νομοθεσίας, 

το ζήτημα της ευθύνης των ελεγκτών. Η άποψη  ότι όσα ελεγκτικά πρότυπα και να 

δημιουργηθούν, είναι πρακτικά αδύνατο να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος των μεγάλων 

απατών και, φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος. 

Η εργασία προσπαθεί να υποστηρίξει την άποψη  ότι όταν  έλεγχος που γίνεται 

από τους νόμιμους ελεγκτές ακολουθεί τα πρότυπα και την δεοντολογία  που ορίζει το 

νομικό πλαίσιο, τότε το αποτέλεσμα του ελέγχου θα πρέπει να είναι αποδεκτό και μη 

αμφισβητήσιμο. Ο ελεγκτής ο οποίος πολλές φορές αισθάνεται να ακροβατεί ανάμεσα 

σε αντικρουόμενες προσεγγίσεις και απόψεις, έχει ένα σημαντικό εργαλείο άμυνας, 

και αυτό είναι η τήρηση των κανόνων και των προτύπων.  Μόνο η τήρηση των  

πρότυπων μπορεί  να προφυλάξει  τον ελεγκτή από τυχόν προβλήματα απάτης. 

 

1.2 Επισκόπηση βιβλιογραφίας 
 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα άρθρα και 

έρευνες που έχουν σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Οι D.Schockaert & N.Houyoux (2007) δημοσίευσαν το άρθρο  με τίτλο International 

Standards on Auditing within the European Union, με αφορμή την 6η οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία καθιέρωσε την εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων για όλους τους θεσμοθετημένους ελέγχους της Ε.Ε. Στο άρθρο γίνεται 

αναφορά στην σημαντικότητα των προτύπων και παρουσιάζεται διαχρονικά η εξέλιξη 

από την πρώτη έκδοση προτύπων μέχρι σήμερα. Η διαδικασία ξεκίνησε το 1972 στα 

πλαίσια ενός διεθνούς συνεδρίου ελεγκτών στο Σύνδευ της Αυστραλίας εκεί 
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ξεκίνησαν οι διαδικασίες που κατέληξαν στην δημιουργία IFAC ( International 

Federation of Accountants ) και του IAASB( InternationalAccounting Standards 

Board).Στις οργανώσεις αυτές εντάχθηκαν σταδιακά οι επαγγελματικές οργανώσεις 

των περισσότερων κρατών, αρχικά τα πρότυπα δεν δέσμευαν τα εθνικά σώματα στο 

να ενεργούν ανάλογα, σταδιακά όμως έγινε πλήρη ενσωμάτωση τους στο εθνικό 

δίκαιο κάθε κράτους. Στα πλαίσια διεργασιών που έγιναν προκειμένου να 

διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια (clarity project)1 δημιουργήθηκαν τα Διεθνή 

Πρότυπα Δικλίδων Ποιότητας ISQC. Τα μεγάλα διεθνή ελεγκτικά σκάνδαλα (Enron, 

WorldCom,Ahold, etc.) προκάλεσαν τις  ανάλογες αντιδράσεις από τις ρυθμιστικές 

αρχές έτσι τις Η.Π.Α υιοθετήθηκε  Sarbanes-Oxley Act το 2002, στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση είδη από το 1996 έγιναν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της διαφάνειας με 

την έκδοση του Green Paper1   “The Role, Position and Liability of the Statutory 

Auditor in the EU”, αργότερα στα πλαίσια του προγράμματος διαφάνειας εκδόθηκε 

οδηγία σύμφωνα με την οποία τα εθνικά κράτη θα έπρεπε σε συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα να ενσωματώσουν στο εθνικό του δίκαιο τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου.  

Οι Rick S. HAYES και Arnold SCHILDER στην εργασία τους «Principles of 

Auditing An International Perspective» κάνουν μια σύντομη αλλά περιεκτική 

παρουσίαση της διαδικασίας του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Στην 

εισαγωγή γίνεται  η καθιερωμένη αναφορά στην ιστορική διαδρομή της διαδικασίας 

του ελέγχου και αναφέρονται σε συντομία τα ελεγκτικά πρότυπα. Στην εισαγωγή 

επίσης   περιγράφονται τα είδη των ελέγχων και των ελεγκτών , τα στάδια του 

ελέγχου, αναφέρονται οι βασικές εκλεκτικές εταιρίες και ο τρόπος με τον οποίο είναι 

ιεραρχημένο το ελεγκτικό προσωπικό τους. Στο επόμενο μέρος αναπτύσσονται οι 

θεωρίες για την προσέγγιση του ελέγχου. 

• Θεωρία του αστυνόμου. Η βασική προσέγγιση μέχρι το 1940 η οποία 

εστίαζε κυρίως στην αριθμητική ακρίβεια 

• Θεωρία της πιστοληπτικής ικανότητας. Η θεωρία αυτή έδινε μεγάλη 

σημασία στο να καλύψει τις ανάγκες των επενδυτών και των πιστωτών. 

                                                 
1 D.Schockaert & N.Houyoux(2007).International Standards on Auditing within the 

European Union. 
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• Θεωρία των μετόχων .Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία σημαντικό είναι 

όλα τα ζωτικά μέρη της οικονομικής μονάδας να συνεισφέρουν 

αποτελεσματικά. 

• Θεωρία της εμπνευσμένης εμπιστοσύνης .Η οποία εμφανίστηκε το 

1920 και βασίζεται στη συμφωνία μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου. 

• Θεωρία της πρακτόρευσης. Ο ελεγκτής δεν εστιάζει μόνο στην 

εξασφάλιση των τρίτων αλλά ενδιαφέρεται για το management  

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ηθική και στην ανεξαρτησία του 

ελεγκτή και περιγράφεται ο κώδικας δεοντολογίας της IFAC. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του ελεγκτικού κινδύνου και του ουσιώδες 

μεγέθους.  

Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται οι ελεγκτικές διαδικασίες σε κάθε 

στάδιο ελέγχου. Στο τέλος και σε ξεχωριστό κεφάλαιο της εργασία δίνεται 

προσπάθεια από τους συγγραφείς για να παρουσιαστεί η ελεγκτική διαδικασία 

πρακτικά σε διαδοχικά βήματα (An Audit, Step by Step)2. 

Οι R.Houston, M.Peters, J.Pratt (1999) σε μελέτη τους προσπάθησαν  να  

ερευνήσουν τις περιπτώσεις όπου το μοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου μπορεί να 

εφαρμοστεί αποτελεσματικά στο σχεδιασμό του ελέγχου. Έτσι πειραματίστηκαν με 

δύο υποθετικές περιπτώσεις ανακαλύψεις ουσιώδους λάθους ή αντικανονικότητας. Οι 

ελεγκτές  καθόρισαν  το επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου επίσης καθόρισαν το 

επίπεδο του επιχειρηματικού κινδύνου και πρότειναν  την αμοιβή του ελέγχου. Όταν   

πιθανολογούσαν την ύπαρξη ουσιώδους μη εσκεμμένου λάθους το μοντέλο του 

ελεγκτικού  κίνδυνου συμπαρέσυρε και τον επιχειρηματικό κίνδυνο διότι δεν είχε 

συμπεριληφθεί αυτό το δεδομένο στον αρχικό υπολογισμό της αμοιβής του ελέγχου. 

Στην περίπτωση όπου πιθανολογούσαν ότι όπου, εσκεμμένα, είχαν παραποιηθεί οι 

οικονομικές καταστάσεις ο επιχειρηματικός κίνδυνος συμπαρέσυρε το μοντέλο του 

ελεγκτικού κινδύνου διότι ο κίνδυνος είχε ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της 

αμοιβής. 

Η Linda Elizabeth DeAngelo  συνδέει την ποιότητα του ελέγχου με το μέγεθος 

της ελεγκτικής εταιρίας. Στην μελέτη της υποστήριξε ότι παρόλο που οι μικρές 

ελεγκτικές εταιρίες και τα διάφορα θεσμικά όργανα τα οποία ρυθμίζουν το επάγγελμα 

                                                 
2 R.Hayes (2005) .Principles of Auditing An International Perspective 
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των ελεγκτών  η πραγματικότητα αποδεικνύει το αντίθετο. Στην πράξη  οι ελεγκτές 

δεν αμείβονται με την κλασική μέθοδο του μισθού  αλλά  με την μορφή bonus και 

άλλους τρόπους περισσότερο περίπλοκους3 , έτσι  τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να χάσουν πελάτες από την αποτυχία να αποκαλύψουν 

λάθη στις οικονομικές καταστάσεις. Το γεγονός αυτό κάνει τις μεγάλες ελεγκτικές 

εταιρίες να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα του ελέγχου. 

Οι B.Porter,J.Simon,D.Hatherly στο βιβλίο τους  Principles external auditing, 

παρουσιάζουν ολοκληρωμένα τις αρχές και την πρακτική του εξωτερικού ελέγχου στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Παρουσιάζουν και επεξηγούν με κατανοητή ορολογία τη φύση 

και τις αρχές  της ελεγκτικής διαδικασίας. Καλύπτει τα βρετανικά και τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο και νομολογία, επεξηγεί την 

διαδικασία του ελέγχου. Ακόμη ασχολείται με βασικές έννοιες τις ελεγκτικής όπως 

νομική ευθύνη, ελεγκτικός κίνδυνος, έλεγχος ποιότητας, και πληροφοριακά 

συστήματα ελέγχου Computer-assisted Auditing Techniques (CAATs)4. 

  Οι M.Willekensa, A.Steeleb & D. Miltza (1996) στο βιβλίο τους Audit 

Standards and Auditor Liability: A Theoretical Model αναφέρουν ότι το επάγγελμα 

του ελεγκτή είναι άκρως ρυθμιζόμενο και εποπτευόμενο. Οι περιορισμοί στο 

επάγγελμα του ελεγκτή εκφράζονται μέσω της αδειοδότησης τους και των 

επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας. Η ευθύνη του ελεγκτή για ζημία που 

μπορεί να προκαλέσει στους χρήστες των εκθέσεων του, συχνά γίνονται  αντικείμενο 

δικαστικών διαδικασιών . Αποδεικνύεται από την συχνότητα των καταγγελιών κατά 

των ελεγκτών  ότι η συμμόρφωση των ελεγκτών στα Ελεγκτικά Πρότυπα  δεν 

προφυλάσσει πάντα τον ελεγκτή από κατηγορίες για αμέλεια. Στη σημερινή 

κατάσταση ο ελεγκτής αισθάνεται αβεβαιότητα για το νομικό πλαίσιο γύρω από την 

ποιότητα του ελέγχου, αυτή η αβεβαιότητα επιδρά στην συμπεριφορά του ελεγκτή.  

Έχει  καταδειχθεί  πως η αβεβαιότητα  σχετικά με τα  νομικά πρότυπα που ισχύουν 

είναι θεμελιακής σημασίας.  Αυτή η αβεβαιότητα αυξάνει  το κόστος της αμοιβής του 

ελέγχου λόγω κόστους της ασφάλισης. Αυτή η αυξημένη αβεβαιότητα μάλλον μειώνει 

παρά αυξάνει την ποιότητα  της ελεγκτικής εργασίας  και αυξάνει το κόστος της 

ασφάλισης. Η αύξηση των ασφαλιστικών δαπανών μπορεί να αποβεί 

αποτελεσματικότερος παράγοντας βελτίωσης της μείωσης του ελεγκτικού κινδύνου. 
                                                 
3 Linda Elizabeth DeAngelo (1981).Auditor size and audit quality 
4 B.Porter,J.Simon,D.Hatherly (2002). Principles external auditing 
 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Willekens%2C+M%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Steele%2C+A%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Miltz%2C+D%29
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Αυτό που εξετάζεται   είναι εάν η  επίδραση της επιβολής εκ των προτέρων 

δεδομένων  προτύπων   ποιότητας σε συνδυασμό με τον παράγοντα της  αμέλειας  

μπορούν να διαχωριστούν τα δύο μεταξύ τους. Εάν τα νομικά πρότυπα αρκούσαν ή 

ήταν αρκετά ξεκάθαρα  να ορίσουν την ποιότητα  του ελέγχου δεν θα υπήρχε η 

ανάγκη για ελεγκτικά. Τα ελεγκτικά πρότυπα  επομένως  επηρεάζουν την 

συμπεριφορά του ελεγκτή  όταν τα νομικά είναι ασαφή  και λειτουργούν 

επεξηγηματικά στο νομικό πλαίσιο του ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ:2 ΠΕΡΙ ΕΛΕΧΓΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 
2.1 Ο έλεγχος διαχρονικά 
 

Ο  έλεγχος, σχετίζεται με κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα, και 

εμφανίζεται ταυτόχρονα με την συμμετοχή περισσότερων του ενός ατόμου στην 

παραγωγική διαδικασία, τον καταμερισμό της εργασίας και την ανάπτυξη της αγοράς. 

Στόχο έχει να εξασφαλίζει την εύλογη, δίκαιη διοίκηση και διαχείριση της ομαδικής 

περιουσίας.  

Η ελεγκτική και η λογιστική έχουν παράλληλη πορεία στην διάρκεια του 

χρόνου, και οι δύο επιστήμες αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα προκειμένου να 

διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαχείρισης των κοινών πόρων. Σχετικές μαρτυρίες για 

την ύπαρξη εμπορικών νόμων και λογιστικών εκθέσεων συναντάμε από το 3000 π.Χ 

στην αρχαία Βαβυλώνα. Στην αρχαία Αίγυπτο οι Φαραώ φορολογούσαν την 

παραγωγή σιτηρών και για αυτόν τον λόγο θέσπισαν το αξίωμα των «Επιστατών». 

Στην αρχαία Αθήνα από το 300 π.Χ είχε δημιουργηθεί το Συνέδριο των «Λογιστών» 

ως θεσμός για την επίβλεψη των δημοσίων οικονομικών. Οι «Εύθυνοι» μαζί με τους 

«Λογιστές» έλεγχαν την οικονομική κατάσταση των αποχωρούντων από τα δημόσια 

αξιώματα αρχόντων. Στην αρχαία Ρώμη ελεγκτικά καθήκοντα είχαν οι «Ύπατοι» οι 

«Κήνσορες» οι «Τιμητές» και οι «Ταμίες». Τα θεμέλια της σύγχρονης Λογιστικής και 

Ελεγκτικής τίθενται το 16ο αιώνα στην Ιταλία, Η πρώτη ένωση ελεγκτών  εμφανίζεται 

στη Βενετία και είχε τον τίτλο «Coliegio dei Raxonati»5. 

Στην Αγγλία και στις αρχές του 19ου αιώνα ξεκίνησε ο νεώτερος λογιστικός 

έλεγχος (Public accountancy)  και σταθμός στην καθιέρωση του επαγγέλματος 

στάθηκε  ο νόμος του 1845 για την συγχώνευση των σιδηροδρομικών εταιρειών όπου 

οριζόταν ότι κάθε χρόνο ο ισολογισμός θα έπρεπε να θεωρείται από ελεγκτές.6    

Έπρεπε λοιπόν να εφευρεθεί μια λειτουργία, που για λογαριασμό των 

ιδιοκτητών του πλούτου, θα έλεγχε τη νομιμότητα της συμπεριφοράς των 

διαχειριστών του πλούτου. Εκεί έχει τις απαρχές του ο εξωτερικός οικονομικός 

                                                 
5 Τσακλάγκανος , Α.(1997). Ελεγκτική. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. 

 
6 Walter B.Meigs-E.John Larsen-Robert F.Meigs (1978). Ελεγκτική.Παπαζήση 
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διαχειριστικός έλεγχος και τα βασικά του στοιχεία δεν έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα. 

Ακόμη και αν ιδιοκτήτης του πλούτου θεωρητικά ή και πρακτικά είναι ολόκληρη η 

κοινωνία ή ένα πολύ μεγάλο και απρόσωπο τμήμα της, υπάρχει η σαφής διάκριση 

ανάμεσα στο ρόλο του ιδιοκτήτη και στο ρόλο του διαχειριστή. Οι παρεκκλίσεις από 

τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, δηλαδή οι απάτες από την πλευρά των διαχειριστών 

ή όσων με κάποιο τρόπο παρέμβαιναν στη συναλλακτική διαδικασία, επίσης δεν είναι 

κάτι νέο. Είναι τόσο παλιό, όσο και η αγορά και έρχεται από ακόμα πιο μακριά, 

συνδεόμενο με το στοιχείο της αρπακτικότητας του ανθρώπινου όντος.  

Ας κάνουμε όμως ένα ιστορικό άλμα, για να πλησιάσουμε την εποχή μας. Η 

οικονομική, πολιτική, ιδεολογική σε μεγάλο βαθμό και στρατιωτική κατάκτηση του 

υπόλοιπου κόσμου από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, είναι ένα γεγονός με συγκεκριμένες 

αιτίες, που έχει επιδράσει πάρα πολύ σημαντικά στη μορφή της οργάνωσης των 

κοινωνιών, όπως τη βιώνουμε στη δική μας ζωή. Η τεράστια Αγγλική αυτοκρατορία, 

αλλά και οι άλλες ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες μετά την Αναγέννηση, ξεκινώντας από 

την Ισπανική και την Πορτογαλική και στη συνέχεια την Ολλανδική και τη Γαλλική, 

δεν δημιουργήθηκαν με κατάκτηση των νέων εδαφών, από τις οργανωμένες 

στρατιωτικές δυνάμεις των εθνικών κρατών του κέντρου.  

Στις περισσότερες  περιπτώσεις, η διείσδυση, η ανάπτυξη και η κατάκτηση 

τελικά τεράστιων εδαφών, έγινε από τυχοδιώκτες και εμπόρους. Οι μηχανισμοί του 

εθνικού κράτους χρησιμοποιήθηκαν επικουρικά, αφού προηγούμενα αυτοί οι 

μηχανισμοί αναδιαμορφώθηκαν, με βάση τα συμφέροντα αυτών που πέτυχαν την 

κατάκτηση. Την Ινδία δεν την κατέκτησε ο Βρετανικός στρατός με μια εισβολή 

αντίστοιχη με αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή των άλλων μεγάλων στρατιωτικών 

ηγετών της ιστορίας. Την κατέκτησε η Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών, που είχε ένα 

μοναδικό και απλό στόχο. Την αύξηση των κερδών για του μετόχους της. 7 

 Οι τεράστιες αποστάσεις, οι δυσκολίες στην επικοινωνία, η επιθυμία για 

ατομικό πλουτισμό, οι δυνατότητες αποφυγής των συνεπειών από μη νόμιμες 

ενέργειες, ήταν παράγοντες σημαντικών παρεκκλίσεων των διαχειριστών, από τους 

ρόλους που τους είχαν αναθέσει οι μέτοχοι.  

Σε αυτές τις συνθήκες, δηλαδή στις συνθήκες της μεγάλης μετοχικής 

εταιρείας, ο ρόλος των ελεγκτών αποκτούσε μια αυξημένη βαρύτητα. Και καθώς η 

                                                 
7 Ντζανάτος, Δ. (2009). Ο έλεγχος ως μηχανισμός αρνητικής εντροπίας. Καστανιώτη 
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εξέλιξη προχωρούσε και η αρχική κυριαρχία της μιας μεγάλης μετοχικής εταιρείας για 

κάθε χώρα, αντικαταστάθηκε από την κυριαρχία ενός πλήθους ανταγωνιζόμενων 

μετοχικών εταιρειών, η βαρύτητα του ελέγχου της διαχείρισης αυτών των εταιρειών, 

που απλώνονταν πια σε παγκόσμιο επίπεδο, μεγάλωνε διαρκώς. Στο αρχικό στάδιο ο 

ελεγκτής ή «auditor» στην Αγγλική γλώσσα, λειτουργούσε αποκλειστικά για το 

συμφέρον των λίγων και πλούσιων μετόχων της εταιρείας. Στο βαθμό που η σύνθεση 

των εταιριών διαφοροποιήθηκε από μετοχική άποψη, διαφοροποιήθηκε και ο ρόλος 

του ελεγκτή, ο τρόπος με τον οποίο τεχνικά εκτελούσε το έργο του και διατύπωνε τα 

πορίσματα του, αλλά και η προσδοκίες των μετόχων ή όσων είχαν συμφέροντα από 

κάθε συγκεκριμένη εταιρεία, απέναντι στο έργο που αυτός επιτελεί. 

Στον Αγγλοσαξονικό κόσμο και κυρίως στη νέα δύναμη που αναπτυσσόταν, 

τις Ηνωμένες πολιτείες, η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου 

αύξανε με ραγδαίους ρυθμούς και μέτοχοι πια των μεγάλων εταιρειών, γίνονταν ένας 

τεράστιος αριθμός επενδυτών ή συλλογικών φορέων. Μέσα από τη λειτουργία των 

χρηματιστηριακών αγορών, ο ελεγκτής είχε να δώσει λόγο σε όλους αυτούς που είχαν 

εμπιστευτεί τα χρήματα τους για να τα διαχειριστεί ένα διοικητικό συμβούλιο και να 

τα αυξήσει, χωρίς να έχουν στην πραγματικότητα καμιά δυνατότητα παρέμβασης ή 

και γνώση στις λεπτομέρειες για το τι κάνει αυτή η διοίκηση . Στο βαθμό που αυτές οι 

μεγάλες μετοχικές εταιρείες επέκτειναν τη δράση τους σε όλο τον κόσμο, ήταν πολύ 

πιο δύσκολο ακόμη και για τους μετόχους που είχαν υποδομές και σχετική οργάνωση, 

να παρακολουθήσουν με έναν αξιόπιστο τρόπο την πορεία και τις προοπτικές της 

επένδυσης τους. Έτσι οι εξωτερικοί ελεγκτές και οι λειτουργία τους, έγιναν τελικά η 

κύρια διασφάλιση για τους μετόχους και το επάγγελμα αυτό απέκτησε ένα αυξημένο 

κύρος στα μάτια τους. Επειδή οι μέτοχοι ήταν πάρα πολλοί και απρόσωποι, το κύρος 

του επαγγέλματος αυξήθηκε συνολικά σε όλη την κοινωνία.  

Άλλος βασικός ενδιαφερόμενος για τη λειτουργία των μετοχικών εταιρειών, 

ήταν και είναι το κράτος. Το κράτος, μέσω της φορολογία εισπράττει ένα σημαντικό 

«μέρισμα» από τα κέρδη της εταιρίας. Τα συμφέροντα του κράτους όμως δεν 

περιορίζονται , μόνο στους άμεσους φόρους αλλά εισπράττει  πολλαπλάσια ποσά για 

έμμεσους φόρους, μετατρέποντας τις εταιρείες σε εισπράκτορες του δικού του 

μηχανισμού, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την απασχόληση στους πληθυσμούς της 

επικράτειας του.  

Ένας άλλος εμπλεκόμενος στην λειτουργία των πολυμετοχικών εταιρειών, 

είναι οι εργαζόμενοι σε αυτές. Αν η εταιρεία κλείσει, οι εργαζόμενοι θα μείνουν 
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άνεργοι, και  τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν για την αλλαγή εργασίας  είναι 

εξαιρετικά μεγάλα και πέρα από το γενικότερο πρόβλημα σε κοινωνικό και κρατικό 

επίπεδο, για αυτούς τους συγκεκριμένους, η κατάρρευση της εταιρείας αποτελεί 

τρομακτικό πλήγμα.  

Μια εταιρεία διαρκώς αλληλεπιδρά με το εξωτερικό της περιβάλλον. Έχει 

πελάτες, έχει προμηθευτές, έχει πιστωτές, που τις περισσότερες φορές είναι άλλες 

μετοχικές επιχειρήσεις. Η πρόσβαση που έχουν αυτοί οι συνεργάτες στη 

συγκεκριμένη εταιρεία, είναι περιορισμένη. Μια πιθανή κατάρρευση της, μπορεί να 

δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις για το σύνολο της οικονομίας, ιδιαίτερα αν η 

εταιρεία είναι σημαντική. Τότε θα ζημιωθούν όλοι οι μέτοχοι, αλλά και οι ομάδες οι 

οποίες έχουν συμφέροντα σε αυτές τις εταιρείες. 8 

 
2.2 Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή  
 

Η διαδικασία δημιουργίας γραφείων ελεγκτών καθώς και των μεγάλων 

πολυεθνικών δικτύων που γνωρίζουμε ξεκίνησε από την αρχή του προηγούμενου 

αιώνα για να φτάσει στην σημερινή μορφή των ελεγκτικών εταιρειών.  

Πριν ακόμη από το Δεύτερο Πόλεμο, οι αγγλικές κυρίως μετοχικές εταιρίες 

είχαν αρχίσει να προσλαμβάνουν Ελεγκτές , οι οποίοι έλεγχαν τα βιβλία της, αλλά την 

βοηθούσαν και σε μια σειρά άλλους τομείς, όπως στα λογιστικά και στα φορολογικά 

θέματα. Αυτές οι εταιρίες, έφτιαξαν θυγατρικές εταιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο, για 

να μπορέσουν  να διεισδύσουν στις εγχώριες  αγορές. Ένας όμιλος όμως, για να 

διοικηθεί σωστά, χρειάζεται ένα ενιαίο κέντρο καθοδήγησης. Ας πούμε ότι αυτό το 

κέντρο ήταν στο Λονδίνο, στα κεντρικά γραφεία της μητρικής εταιρίας. Για να 

ασκηθεί διοίκηση, έπρεπε να υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες κι αυτές οι 

πληροφορίες, σε μεγάλο βαθμό, ήταν πληροφορίες λογιστικών μεγεθών. Έπρεπε, 

δηλαδή, να φτιάχνονται στα κεντρικά ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή 

ενοποιημένος ισολογισμός και ενοποιημένα αποτελέσματα για όλον τον όμιλο. Αυτό 

σήμαινε ότι οι θυγατρικές εταιρίες έπρεπε να τροφοδοτούν τακτικά το κεντρικό με τις 

απαραίτητες πληροφορίες, ώστε η κεντρική διοίκηση να έχει την εικόνα για το πως 

προχωρά ο όμιλος και ποια είναι η οικονομική του κατάσταση. Για να είναι 

αξιόπιστες αυτές οι πληροφορίες που έστελναν οι θυγατρικές, οι οποίες άλλωστε 

                                                 
8 Ντζανάτος, Δ. (2009). Ο έλεγχος ως μηχανισμός αρνητικής εντροπίας. Καστανιώτη 
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βρίσκονταν και λειτουργούσαν πολύ μακριά από τη μητρική εταιρία, κάποιοι 

ανεξάρτητοι ελεγκτές σ' αυτές τις χώρες, έπρεπε να τις ελέγξουν και να τις 

βεβαιώσουν σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των μεγεθών τους. Στο τέλος, όταν αυτές οι 

πληροφορίες θα έρχονταν στα κεντρικά και θα συντάσσονταν οι ενοποιημένες 

καταστάσεις, οι ελεγκτές της μητρικής εταιρίας θα βεβαίωναν, συνολικά, και τις 

ενοποιημένες καταστάσεις. Έτσι, πρακτικά, φάνηκε ότι αντί να διενεργείται ο έλεγχος 

στις θυγατρικές από και άσχετες μεταξύ τους ελεγκτικές εταιρίες, ήταν πιο πρακτικό ο 

ελεγκτής της μητρικής, να βρει στις συγκεκριμένες χώρες συνεργάτες, που θα 

λειτουργούσαν κάτω από τις δικές του οδηγίες και την καθοδήγηση, ώστε και αυτός 

να αισθάνεται ασφαλής για τα δεδομένα που παίρνει και αφορούν τις θυγατρικές 

εταιρίες. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν τα ελεγκτικά και λογιστικά δίκτυα.9  

Δεν είναι η παραδοσιακή δομή μητρικής και θυγατρικών, όπου τον έλεγχο τον 

έχει η μητρική. Δεν είναι καν η σχέση παραγωγού και αντιπροσώπων, παρότι 

βρίσκεται πιο κοντά, ούτε είναι η προσέγγιση του franchise, παρότι κι αυτή βρίσκεται 

πιο κοντά στο ελεγκτικο-λογιστικό δίκτυο. Είναι μία συνένωση ανεξάρτητων 

ελεγκτικών εταιριών στις διάφορες χώρες, που λειτουργούν κάτω από ενιαία πρότυπα.  

 Κυρίαρχος οικονομικά μετά τον πόλεμο ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δικές 

τους επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν ραγδαία στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Επειδή 

η αποικιοκρατία καταργήθηκε, τώρα είχαμε ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό εθνικών 

κρατών, που για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να αναπτυχθούν, 

χρειάζονταν ξένες επενδύσεις, αλλά και τεχνογνωσία για τον τρόπο λειτουργίας μιας 

πιο σύγχρονης οικονομίας από τις πρωτόγονες συνθήκες που ξεκινούσαν. Τώρα, το 

ίδιο πρόβλημα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, το είχε ο αντίστοιχος αμερικανός Ορκωτός 

Ελεγκτής. Έπρεπε να ακολουθήσει στο εξωτερικό τους πελάτες του, για να μην τους 

χάσει. Τα δίκτυα, όπως αναπτύσσονταν, είχαν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν 

απαιτούσαν σημαντική αρχική επένδυση από κανέναν, ήταν ένας μηχανισμός 

συνεργασίας επαγγελματιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, στο βαθμό που υπήρχε ένα 

στημένο δίκτυο, στα πλαίσια χωρών της πρώην αγγλικής αυτοκρατορίας, γιατί να μη 

συνενωθεί μ' ένα παλαιότερο ή νεοδημιουργημένο αμερικάνικο δίκτυο, ώστε και οι 

δυο να δυναμώσουν συγχρόνως; Και αυτό έγινε. Και τα δίκτυα αναπτύχθηκαν και 

έγιναν πολύ ισχυρά.  

                                                 
9 Ντζανάτος, Δ. (2009). Ο έλεγχος ως μηχανισμός αρνητικής εντροπίας. Καστανιώτη 
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Στο βαθμό που μεγάλωσαν τα δίκτυα, δεν επαρκούσε η καθοδήγηση από ένα 

κέντρο, δηλαδή από την ελεγκτική εταιρία της Αμερικής ή της Αγγλίας. Ένα ήταν το 

ζήτημα του μεγέθους κι ένα δεύτερο ότι, τώρα πια, αναπτύσσονταν συνεργασίες, σε 

διάφορα επίπεδα, εταιριών του δικτύου και όχι πάντα προς ένα συγκεκριμένο κέντρο 

ή δύο κέντρα, όπως η Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο. Ένας επενδυτής από την Αυστραλία 

έφευγε και μπορούσε να δημιουργήσει θυγατρικές επιχειρήσεις ή στο χώρο της παλιάς 

βρετανικής αυτοκρατορίας ή στο χώρο του Ειρηνικού ή και σε άλλες χώρες. Ο 

καθοδηγητής, σ' αυτήν την περίπτωση, θα έπρεπε να είναι η ελεγκτική εταιρία του 

Αυστραλού επενδυτή. Έτσι, τα δίκτυα διαμόρφωσαν έναν αυτοτελή μηχανισμό, από 

μέλη τους, που καθόριζε τις τεχνικές προδιαγραφές και παρείχε καθοδήγηση σε όλες 

τις εταιρίες του δικτύου. Αυτός ο μηχανισμός, που απέκτησε και την απαραίτητη 

γραφειοκρατία του, διαρθρώθηκε περιφερειακά σε όλον τον κόσμο, ώστε, με έναν 

ευκολότερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο, να γίνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας σε 

όλες τις εταιρίες του δικτύου και να ακολουθούνται κοινές πολιτικές σε μια σειρά 

διοικητικά θέματα ή θέματα προώθησης των πωλήσεων.10  

Ο  έλεγχος, όταν ασκείται κυρίως για εισηγμένες σε χρηματιστήρια εταιρίες, 

αποτελεί δημόσια υπηρεσία και θα πρέπει, να βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του 

κράτους. Έτσι, τα εθνικά κράτη, στον έναν ή τον άλλον βαθμό, διαμόρφωσαν 

νομοθεσίες και κανόνες που σχετίζονται με τη λειτουργία του επαγγέλματος του 

Ορκωτού Ελεγκτή. Για μια σειρά ζωτικά ζητήματα όμως, της εφαρμογής αυτών των 

νομοθεσιών, εκχώρησαν την κρατική εξουσία στα όργανα των ίδιων των ελεγκτών, 

δηλαδή στα σώματα ή τα ινστιτούτα των ελεγκτών. Αποδέχθηκαν έτσι, ένα μηχανισμό 

«αυτορρύθμισης» του επαγγέλματος, που ήταν μεγαλύτερος ή μικρότερος σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

Τα ινστιτούτα των ελεγκτών και, πίσω απ’ αυτά, τα μεγάλα ελεγκτικά και 

λογιστικά δίκτυα,  ίδρυσαν την παγκόσμια οργάνωση των Ορκωτών Ελεγκτών και 

των Λογιστών, την IFAC. Αυτή ανέπτυξε ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο και στον 

τομέα των λογιστικών προτύπων, αλλά και στον τομέα των ελεγκτικών προτύπων και 

των προτύπων εκτέλεσης μιας σειράς άλλων εργασιών.  

Σ' αυτήν τη διαδικασία, ο ρόλος των ελεγκτικο-λογιστικών δικτύων ήταν 

ζωτικός για την υλοποίηση μια σειράς μετασχηματισμών και απορρυθμίσεων. Καθώς 

                                                 
10 Ντζανάτος, Δ. (2009). Ο έλεγχος ως μηχανισμός αρνητικής εντροπίας. Καστανιώτη 
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αναπτύσσονταν τα δίκτυα και ο αριθμός τους περιορίζονταν σημαντικά, οι επί μέρους 

εταιρίες τους κάλυψαν, σε ότι αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες, σχεδόν τα πάντα 

που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα. Απέκτησαν και νομικά τμήματα. 

Απέκτησαν τεράστια τμήματα συμβούλων επιχειρήσεων με εξειδικευμένες γνώσεις. 

Έγιναν θεματοφύλακες περιουσίας. Έγιναν διαχειριστές περιουσίας. Ανέλαβαν 

χρηματοδοτήσεις ή τη διαδικασία προώθησης των μετοχών των πελατών τους. 

Γιγαντώθηκαν, έτσι, στον υπερθετικό βαθμό.  

Μια αλλαγή της έκτασης που έγινε στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στη 

δεκαετία του '90, σε παγκόσμιο επίπεδο, είχε τους κερδισμένους και αναμφίβολα οι 

Ορκωτοί Ελεγκτές ήταν μέσα τους κερδισμένους, αλλά είχε και τα θύματά της. Η 

εκποίηση των κρατικών επιχειρήσεων έφερνε τεράστιες προμήθειες στους 

συμβούλους που εμπλέκονταν στις σχετικές μεταβιβάσεις, αλλά δημιουργούσε 

πολιτικές εντάσεις και εχθρότητες. Στους εχθρούς μιας τέτοιας εξέλιξης δεν 

βρίσκονταν μόνο απολυμένοι εργάτες, βρίσκονταν και τμήματα της ελίτ. Η ανάπτυξη 

των κεφαλαιαγορών τροφοδοτήθηκε σημαντικά από την αυξημένη ρευστότητα. Όσο 

κι αν φαίνεται παράξενο, ένα μεγάλο μέρος αυτής της ρευστότητας αφορά επενδύσεις 

φτωχών ανθρώπων, όχι από τις αναπτυγμένες δικές μας κοινωνίες, αλλά από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, αφού τον βλέπουν σαν ένα μηχανισμό ασφάλειας για τα 

γεράματά τους. Αυτή η αυξημένη ρευστότητα, έπρεπε να επενδυθεί και να αποδώσει. 

Έτσι, αναπτύχθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι χρηματιστηριακές αγορές. Αυτό είχε 

αναμφίβολα τις θετικές του επιπτώσεις, αλλά είχε και τις αρνητικές συνέπειες, τις 

οποίες τις βιώσαμε και σαν χώρα. Κάποιοι, κι αυτοί ήταν πολλοί, έχασαν τις 

οικονομίες τους. Κάποιοι άλλοι, έχασαν, παρότι ήταν πλούσιοι, σημαντικό μέρος της 

περιουσίας τους.  

Όμως, τα δίκτυα ήταν ισχυρά και απαραίτητα και αυτές οι δυνάμεις δεν είχαν 

τη δυνατότητα πρακτικά να παρέμβουν. Μέχρι που κατέρρευσαν τα διεθνή 

χρηματιστήρια. Η κατάρρευση της Enron και ο χειρισμός της κρίσης που έγινε από το 

δίκτυο της Arthur Andersen, ένα από τα πλέον αξιοσέβαστα και δυνατά σε παγκόσμιο 

επίπεδο δίκτυα, έδωσε την ευκαιρία σε όσους μέσα στις αμερικάνικες ελίτ ήταν 

αντίθετοι με την τεράστια και αυξανόμενη δύναμη των ελεγκτικο-λογιστικών 

δικτύων, να πάρουν τη ρεβάνς. Οδήγησαν την Arthur Andersen στη διάλυση και 

επέβαλαν αυστηρότατες ρυθμίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τις ευθύνες και τον 

έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών. Έτσι, πρακτικά από 'κείνη την εποχή, το επάγγελμα 

έπαψε να είναι «αυτορρυθμιζόμενο».  
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Στη συνέχεια, «έσκασαν» και άλλα σκάνδαλα και θα σκάνε συνεχώς. Μ' αυτό 

το ζήτημα θα ασχοληθούμε σε ιδιαίτερη παράγραφο. Καθένα, όμως, απ' αυτά τα 

σκάνδαλα είναι προφανές ότι ισχυροποιεί τις ελίτ οι οποίες συγκρούονται με τα 

ελεγκτικά δίκτυα και οδηγεί στην προώθηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, αυστηρότερων 

μηχανισμών ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών. Φαίνεται ότι σαν στόχος αυτών των 

μηχανισμών είναι το «σπάσιμο» των υπερβολικά γιγαντωμένων μεγάλων δικτύων σε 

μικρότερα δίκτυα, ώστε να αυξάνονται οι δυνατότητες επιλογής ελεγκτών, να 

βελτιωθεί ο εσωτερικός ανταγωνισμός μέσα στα ίδια τα δίκτυα και κυρίως να μειωθεί 

η δυνατότητα οργανωμένης παρέμβασής τους στις αγορές. Άλλο ο λογιστής και άλλο 

η άσκηση εξουσίας. Τα δίκτυα όμως ανθίστανται για οχτώ χρόνια, εφαρμόζοντας μία 

βασικά αμυντική πολιτική, αλλάζοντας συνεχώς τα πρότυπα και τους κανόνες 

λειτουργίας του επαγγέλματος, ώστε να είναι κάθε φορά προσαρμοσμένοι, με τις 

μεταβαλλόμενες, αυστηρότερες, συνθήκες που επιβάλλουν εθνικοί ή υπερεθνικοί 

οργανισμοί. Τις περισσότερες φορές, η άμυνα είναι στρατηγική ήττας. Παρ’ όλα αυτά 

κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει με βεβαιότητα το μέλλον. Το γεγονός είναι οτι, 

βρισκόμαστε σε μια φάση όπου συνολικά το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή, σε 

όλον τον κόσμο, υφίσταται μία τρομακτική πίεση, από δυνάμεις πολύ ισχυρές, τις 

οποίες αλαζονικά αγνόησε, στα χρόνια της κυριαρχίας του.  

 

2.2.1 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές στην Ελλάδα  
 

Η πρώτη προσπάθεια για δημιουργία οργάνου εξωτερικού ελέγχου στην 

Ελλάδα έγινε το 1931με την εισαγωγή του Ν.5076/1931 όπου προβλέπετε η σύσταση 

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών παρά την επίσημη νομοθέτηση ο θεσμός δεν 

λειτούργησε.  Μετά τον πόλεμο ταυτόχρονα με το κλίμα οικονομικής ανάπτυξης 

προέκυψε και πάλι η ανάγκη δημιουργίας ελεγκτικού οργάνου. Έτσι το 1955, με τον 

Ν.Δ.3329/1955  ιδρύεται το  Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Όπως και για μια σειρά άλλες 

εξελίξεις, πριν να υπάρξει πρακτική υλοποίηση, είχαν εκδηλωθεί προηγούμενα πολλές 

αποτυχημένες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός τέτοιου οργανωμένου 

επαγγέλματος. Επίσης, όπως ήταν φυσικό, η μορφή της οργάνωσης που επιλέχθηκε, 

ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης διαφορετικών απόψεων, συμβιβασμών και, κυρίως, 

ανάλογη με τις ιστορικές συνθήκες της εποχής που ιδρύθηκε το Σώμα.  

Αρχικά, κλήθηκαν Εγγλέζοι Ορκωτοί Ελεγκτές, που είχαν τη σχετική 

εμπειρία, για να εξετάζουν τα επιχειρηματικά σχέδια και τη διοχέτευση αυτών των 



18 
 

ποσών. Κάποιοι απ' αυτούς έμειναν στην Ελλάδα και εργάστηκαν, στα αρχικά στάδια, 

για τη συγκρότηση του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών και την πρακτική 

εκπαίδευση των πρώτων μελών του.  

Η οργανωτική επιλογή που έγινε, ταίριαζε απόλυτα με τις συνθήκες που 

επικρατούσαν τότε στη χώρα, και σε ότι αφορά την ύπαρξη εκπαιδευμένου δυναμικού 

στον έλεγχο, αλλά κυρίως σε ότι αφορά τη διαφθορά. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, 

από την αρχή, μέχρι την κατάλυσή του το 1993, εποπτεύονταν και διοικούνταν από 

ένα Εποπτικό Συμβούλιο. Σ' αυτό το Συμβούλιο, κατά κάποιο τρόπο, 

εκπροσωπούνταν η κοινωνία. Υπήρξαν κατά καιρούς μεταβολές στη σύνθεσή του, 

αλλά απαρτίζονταν από δικαστικούς, εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας, 

ανώτατα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, ακόμη και εκπροσώπους των 

επιχειρήσεων.  

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές διαρθρώνονταν σε βαθμίδες. Η εισαγωγή γίνονταν με 

αυστηρότατες εξετάσεις, από πτυχιούχους οικονομικών πανεπιστημίων και 

εξελίσσονταν βαθμολογικά μέσα από μία διαδικασία διαρκούς θεωρητικής και 

πρακτικής εκπαίδευσης. Η ανώτατη βαθμίδα ήταν αυτή του Ορκωτού Λογιστή, τον 

αριθμό των οποίων όμως, καθόριζε ο υπουργός Εμπορίου με απόφασή του.  

Στην αρχή το Σώμα ασχολήθηκε με τις λίγες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

εταιρίες και σταδιακά οι εργασίες του αυξάνονταν, καλύπτοντας διάφορους άλλους 

χώρους ελεγκτικού αντικειμένου. Ήταν δηλαδή το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, 

συγχρόνως και το «Ινστιτούτο», δηλαδή η επαγγελματική οργάνωση, αλλά και η 

«ελεγκτική εταιρία» που εκτελούσε τους ελέγχους. Το έργο που εκτελούσαν τα μέλη 

του ήταν αμιγώς ελεγκτικό, σπάνια εκτελούσαν άλλες εργασίες, όπως λογιστικές και 

διοικητικές αναδιοργανώσεις ή αποτιμήσεις. Ποτέ δεν εκτελούσαν λογιστικές 

εργασίες.  

Ο σχεδιασμός από το νόμο, προέβλεπε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, τα 

«γραφεία» των Ορκωτών Ελεγκτών που είχαν διαμορφωθεί, θα λειτουργούσαν, λίγο 

πολύ σαν ανεξάρτητες εταιρίες, εποπτευόμενες όμως πάντα, από το Εποπτικό 

Συμβούλιο.  

Η μεγάλη αριθμητική ανάπτυξη, αλλά και η διείσδυσή σε νέες εργασίες για το 

Σώμα Ορκωτών Λογιστών, έγινε κυρίως το 1986, με την εφαρμογή της τέταρτης 

Κοινοτικής Οδηγίας. Αυτή επέβαλε τον έλεγχο από Ορκωτούς Λογιστές, σε ένα 

μεγάλο αριθμό ανώνυμων εταιριών.  
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Από το 1980 είχε θεσμοθετηθεί το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, για την 

διαμόρφωση του οποίου σημαντικό ρόλο έπαιξαν στελέχη του Σώματος Ορκωτών 

Λογιστών. Αποτελούσε μέγιστο εκσυγχρονισμό για την εποχή του και ο ρόλος του 

Σώματος στην πρακτική υλοποίηση του Σχεδίου, ήταν καθοριστικός. Στη συνέχεια 

εκδόθηκαν τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια, για τις ασφαλιστικές εταιρίες και τις 

τράπεζες και αργότερα, στη δεκαετία του '90, όταν πια είχε διαλυθεί το Σ.Ο.Λ., τα 

λογιστικά σχέδια για το δημόσιο τομέα. Σε όλη τη διαδικασία λογιστικού 

εκσυγχρονισμού, είναι αναμφίβολο ότι το Σώμα Ορκωτών Λογιστών έπαιξε έναν 

εξαιρετικά θετικό ρόλο.  

Το Σώμα Ορκωτών Λογιστών κέρδισε μια αυξημένη εκτίμηση μέσα στην 

ελληνική κοινωνία, αλλά και στους μηχανισμούς του οργανωμένου κράτους. Αυτό, σε 

μεγάλο βαθμό, οφείλονταν στην οργανωτική του δομή, αλλά και στη συμβολή 

συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία επέδρασαν στον τρόπο λειτουργίας του και ήταν 

άτομα, κατά τεκμήριο έντιμα και ηθικά με τα μέτρα της εποχής.  

Στη δεκαετία του '90 το επάγγελμα απελευθερώθηκε και εγκαταστάθηκαν 

στην Ελλάδα τα μεγάλα ελεγκτικά πολυεθνικά δίκτυα. Ταυτόχρονα η ελληνική 

οικονομία μεταμορφώθηκε από πολλές απόψεις, το χρηματιστήριο, που ήταν κάτι 

περιθωριακό στη λειτουργία της οικονομίας, αναδείχθηκε σε μέγιστο παράγοντα 

οικονομικής ανάπτυξης και, στη συνέχεια, μέγιστο παράγοντα προβλημάτων.  

Από το 2002, όταν πια φαίνονταν πως η κατάρρευση των χρηματιστηρίων και 

στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο είχε τεράστιες πολιτικές συνέπειες, ξε-

κίνησε ξανά η διαδικασία δημιουργίας ενός μηχανισμού ρύθμισης και εποπτείας των 

Ορκωτών Ελεγκτών. Το 2003 νομοθετήθηκε ένα αρμόδιο Όργανο, που είναι η 

Ε.Λ.Τ.Ε. Κύριο καθήκον της είναι ο ποιοτικός έλεγχος του έργου των Ορκωτών 

Ελεγκτών, αλλά και η υποστήριξη στην εφαρμογή της λογιστικής τυποποίησης στη 

χώρα. Όπως όλοι οι μηχανισμοί που στήνονται από το Κράτος στην Ελλάδα, για να 

αρχίσουν να αποδίδουν περνάνε πολλά χρόνια και καμιά φορά δεν αποδίδουν και 

ποτέ.  

 

2.3 Ελεγκτικά πρότυπα  
Πριν την πλήρη υιοθέτησαν Διεθνών Προτύπων Ελέγχου Ελληνικών που έγινε 

από τις ελληνικές αρχές το 2008  έγιναν πολλές προσπάθειες για την διαμόρφωση 

Ελεγκτικών Προτύπων έτσι τα πρώτα  πρότυπα που εκδόθηκαν  από το Σώμα 
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Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.). Τα συγκεκριμένα Ελεγκτικά Πρότυπα δημοσιεύτηκαν 

στα ΦΕΚ 1119/Β/18.12.1979 και 126/Β/5.3.1993, αφού προηγουμένως είχαν λάβει 

την έγκριση του Εποπτικού συμβουλίου του Σ.Ο.Λ. Κρίνεται απαραίτητο η αναφορά 

στα συγκεκριμένα πρότυπα διότι υιοθετήθηκαν στην συντριπτική πλειοψηφία των 

ελέγχων στην Ελλάδα. 

Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Λ., ενέκρινε ως πρότυπα  (Standards) του Σ.Ο.Λ. τα 

‘Βασικά Πρότυπα’ και τα ‘Πρότυπα Καλής Εκτελέσεως’ που δημοσιεύθηκαν στο 

ΦΕΚ 1119/18-12-1979 (Τεύχος 2). Σύμφωνα με το Σώμα Ορκωτών Λογιστών «οι δια 

της μακροχρόνιας πρακτικής των ελεγκτών δοκιμαζόμενες και καθιερωμένες έννοιες, 

αντιλήψεις και μέθοδοι διαμορφώνουν τις αρχές και τους κανόνες της ελεγκτικής οι 

οποίες αποτελούν τα ελεγκτικά πρότυπα». Τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Λ. 

αφορούσαν πρωταρχικά τους τακτικούς ελέγχους των Ανώνυμων Εταιριών και των 

μεγάλων οργανισμών, είχαν όμως εφαρμογή και επί των λοιπών εξωτερικών ελέγχων 

με εξαίρεση τους φορολογικούς ελέγχους και τις ειδικές πραγματογνωμοσύνες. 

Τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, ήταν αναλυτικά και 

εξειδικευμένα. Τα Πρότυπα αυτά ήταν ομαδοποιημένα στις παρακάτω τέσσερις 

ενότητες: 

1. Τα Βασικά Πρότυπα, τα οποία αναφέρονταν γενικά στους σκοπούς των 

ελέγχων, στα προσόντα και τις ευθύνες του ελεγκτή κ.λπ. 

2. Τα Πρότυπα Καλής Εκτέλεσης, τα οποία αφορούσαν την τεχνική του 

εξωτερικού ελέγχου. 

3. Τα Πρότυπα Εκθέσεων, τα οποία πραγματεύονταν τη σύνταξη και το 

περιεχόμενο της έκθεσης και του πιστοποιητικού ελέγχου. 

4. Τα Πρότυπα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, τα οποία αφορούσαν τη 

γενικότερη συμπεριφορά του ελεγκτή. 

 

Το 2004 ιδρύεται η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου 

(Ε.Λ.Τ.Ε.) και δημοσιεύονται με την Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ 483/6-10-2004 ( 

ΦΕΚ 1589 Β) τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Ε.Ε.Π.). Η ΕΛΤΕ είναι 

επιφορτισμένη, μεταξύ άλλων, με τη διοικητική εποπτεία του έργου των ορκωτών 

ελεγκτών λογιστών καθώς και με τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου στην εργασία των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όπως προκύπτει από το Νόμο 3148/2003. Τα Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες : 

1.Εισαγωγικά Θέματα (Ε.Ε.Π. 1100, 1110, 1120)  
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2.Γενικές Αρχές και Ευθύνες (Ε.Ε.Π. 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 

2260)  

3.Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση του Ελεγκτικού Κινδύνου(Ε.Ε.Π. 3300, 

3310, 3315, 3320, 3330,4400, 4401, 4402)  

4.Ελεγκτική Μαρτυρία(Ε.Ε.Π. 5500, 5501, 5505, 5510, 5520, 5530, 5540, 

5545, 5550,5560, 5570,5580)  

5.Χρησιμοποίηση της Εργασίας των Τρίτων (Ε.Ε.Π. 6600, 6610,6620)  

6.Ελεγκτικά Συμπεράσματα και Πιστοποιητικά (Ε.Ε.Π. 7700, 7710, 7720)  

7.Εξειδικευμένοι Στόχοι(Ε.Ε.Π. 8800).  

Η οριστική υιοθέτηση των Διεθνών Ελεγκτικών προτύπων έγινε με το άρθρο 24 

του Ν.3693/2008 στο οποίο ορίζεται Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, ανάλογα με τη φύση 

τους, διενεργούνται σύμφωνα με το οποίο οι υποχρεωτικοί έλεγχοι ανάλογα με την 

φύση τους διενεργούνται σύμφωνα με: 

• Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (International Standards on Auditing). 

• Τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης (International Standards on Review 

Engagements). 

• Τα Διεθνή Πρότυπα Συναφών Εργασιών (International Standards on Related 

Services).  

2.3.1 Διαδικασία έκδοσης προτύπων 
 
Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ιδρύθηκε το 1977. Τα μέλη της είναι οργανώσεις 

ελεγκτών και λογιστών από 118 χώρες και ανέρχονται σε 155 οργανώσεις. Αυτές οι 

οργανώσεις έχουν σαν μέλη τους, εκπροσωπούν δηλαδή, 2.500.000 λογιστές και 

ελεγκτές σ’ όλο τον κόσμο. Προφανής στόχος της IFAC, είναι η ανάπτυξη και η 

προώθηση του ελεγκτικού και λογιστικού επαγγέλματος, των προτύπων που 

σχετίζονται μ’ αυτό το επάγγελμα και των προτύπων δεοντολογίας του επαγγέλματος. 

Εκδίδει πρότυπα δεοντολογίας, ελεγκτικά πρότυπα, πρότυπα εκπαίδευσης, διεθνή 

λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο τομέα.  

Έχει τέσσερα βασικά Συμβούλια, τα οποία εκδίδουν πρότυπα. Το ένα, το 

International Auditing and Assurance Standards Board, δηλαδή το Συμβούλιο Διεθνών 

Ελεγκτικών Προτύπων και Προτύπων Διαβεβαίωσης, εκδίδει τα ελεγκτικά πρότυπα, 

τα οποία θα εξετάσουμε στη συνέχεια. Το άλλο Συμβούλιο, είναι αρμόδιο για τα 

πρότυπα δεοντολογίας της IFAC, τα οποία επίσης θα εξετάσουμε. Το τρίτο 
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Συμβούλιο, εκδίδει τα λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα, ενώ το τέταρτο εκδίδει 

πρότυπα για την εκπαίδευση των λογιστών.  

Εκτός απ’ αυτά τα τέσσερα Συμβούλια, λειτουργούν τρεις Επιτροπές. Η μία, 

σκοπό έχει την επίλυση πρακτικών προβλημάτων των επαγγελματιών λογιστών, η 

άλλη αναφέρεται σε ζητήματα που σχετίζονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η 

τρίτη ασχολείται με θέματα των αναπτυσσόμενων χωρών.  

Οι πρόσφατες εξελίξεις των τελευταίων ετών, με τα σκάνδαλα που ανέκυψαν 

και την πίεση που ασκείται στο επάγγελμα των ελεγκτών, είχαν σαν αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ορισμένων πρόσθετων οργάνων. Ένα τέτοιο όργανο είναι το Συμβούλιο 

Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος. Υπάρχει μία Ομάδα Παρακολούθησης, που σκοπό 

έχει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και τις ρυθμίσεις που 

αποφασίζουν οι ρυθμιστικές αρχές και μέσα απ’ αυτήν την παρακολούθηση να 

βοηθάει το Συμβούλιο Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος, να βελτιώνει τις ενέργειες 

προσαρμογής του επαγγέλματος στις νέες συνθήκες. Υπάρχει, επίσης, μια 

Συμβουλευτική Ομάδα Εφαρμογής των προτύπων και μία Ομάδα Επαφής με τις 

ρυθμιστικές Αρχές.  

Είναι προφανές ότι πρόκειται για έναν Οργανισμό με μεγάλη δύναμη σε 

παγκόσμιο επίπεδο και επιρροή στο χώρο δράσης του. Η συγκεκριμένη εργασία όμως, 

είναι επικεντρωμένη στην παρουσίαση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων, δηλαδή 

κυρίως στο έργο του Συμβουλίου Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και Προτύπων 

Διαβεβαίωσης και δεν αφορά μία αναλυτική αναφορά στην IFAC. Στο site της 

Οργάνωσης, περιλαμβάνονται περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο της και την 

οργανωτική της διάρθρωση.  
Το «Συμβούλιο Ελεγκτικών Προτύπων και Προτύπων Διαβεβαίωσης» της 

IFAC, εκδίδει έναν αριθμό τέσσερις κατηγορίες προτύπων, που εκδίδονται από το 

Συμβούλιο, αποτελούν μια ενιαία ενότητα και αναφέρονται σαν Πρότυπα Εργασιών. 

Σ΄ αυτά τα πρότυπα περιλαμβάνονται τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, τα Διεθνή 

Πρότυπα Επισκόπησης, τα Διεθνή Πρότυπα Διαβεβαιώσεων, δηλαδή άλλων 

ελεγκτικών εργασιών και, τέλος, τα Διεθνή Πρότυπα για λοιπές εργασίες, δηλαδή για 

εργασίες που δεν είναι ελεγκτικές.  

Εκτός από αυτά τα πρότυπα, το Συμβούλιο εκδίδει Πρότυπα Ποιοτικού 

Ελέγχου, τα οποία επίσης θα εξετάσουμε, καθώς και οδηγίες χρήσης για την 

εφαρμογή των προτύπων, οι οποίες οδηγίες επικεντρώνονται σε ορισμένα σημαντικά 
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ελεγκτικά ζητήματα. Τέλος, το Συμβούλιο εκδίδει και έγγραφα συζήτησης για 

διάφορα επί μέρους θέματα.  

Στο σημείο αυτό θα παραθέσου έναν συνοπτικό πίνακα των προτύπων 

 

ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΔΠΕ) 
 
Διεθνές Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου 1 (ISQCs)  
 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
Διεθνές Πλαίσιο των Έργων Διασφάλισης 
 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

100-999 ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ISAs) 
 

100-199 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
 

200-299 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
200 Σκοπός και Γενικές Αρχές που διέπουν τον Έλεγχο Οικονομικών 
Καταστάσεων 
210 Όροι Ανάθεσης Ελέγχου 
220 Ποιοτικός έλεγχος για ελέγχους Ιστορικής Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης 
230 Ελεγκτική Τεκμηρίωση 
240  Η ευθύνη του Ελεγκτή στη διαπίστωση Απάτης ή Λάθους κατά τον έλεγχο 
των Οικονομικών Καταστάσεων 

250 Εξέταση Νόμων και Κανονισμών κατά τον έλεγχο των Οικονομικών 
Καταστάσεων 
260 Γνωστοποιήσεις Ελεγκτικών Ζητημάτων στους Υπεύθυνους Διοίκησης 

 

300-499 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
300 Σχεδιασμός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 
315 Γνώση της οικονομικής μονάδας και του περιβάλλοντός της και εκτίμηση 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας 
320 Ελεγκτική Σημαντικότητα (Σπουδαιότητα)  
330 Διαδικασίες του Ελεγκτή σε ανταπόκριση προς τους εκτιμώμενους 
κινδύνους  
402 Ελεγκτικές Εξετάσεις συναφείς με οικονομικές μονάδες που χρησιμοποιούν 
Υπηρεσία Οργάνωσης 
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 500-599 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
500 Ελεγκτικά Τεκμήρια 
501 Ελεγκτικά Τεκμήρια-Πρόσθετη Έρευνα Ειδικών Θεμάτων 
505 Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις 
510 Αρχικές Αναθέσεις-Υπόλοιπα Έναρξης 
520 Διαδικασίες Αναλυτικής Διερεύνησης 
530 Ελεγκτική Δειγματοληψία και Άλλες Επιλεγμένες Επαληθευτικές 
Διαδικασίες 
540 Έλεγχος Λογιστικών Εκτιμήσεων 
545 Έλεγχος Αποτιμήσεων στην Εύλογη Αξία και Γνωστοποιήσεις 

550 Συνδεόμενα Μέρη 
560 Μεταγενέστερα Γεγονότα 
570 Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Going Concern) 
580 Διαβεβαιώσεις Διοίκησης 
 

600-699 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ή ΤΡΙΤΩΝ 

600 Χρησιμοποίηση της Εργασίας Άλλου Ελεγκτή 
610 Συνεκτίμηση του Έργου του Εσωτερικού Ελέγχου  
620 Χρησιμοποίηση της Εργασίας ενός Εμπειρογνώμονα 
 

700-799 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
700 Η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

701 Διαφοροποιήσεις στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
710 Συγκριτικά στοιχεία 
720 Άλλη πληροφόρηση σε έγγραφα που περιέχουν οι ελεγχθείσες Οικονομικές 
Καταστάσεις 
 

800-899 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
800 Η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή σε Αναθέσεις Ελέγχων Ειδικού 
Σκοπού 
 

1000-1100 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

1000 Διαδικασίες Διατραπεζικών Επιβεβαιώσεων 
1004 Η σχέση μεταξύ Τραπεζικών Εποπτών και Εξωτερικών Ελεγκτών 
Τραπεζών 
1005 Οι Ειδικές Διαδικασίες στον Έλεγχο Μικρών Επιχειρήσεων 

1006 Οι Έλεγχοι των Οικονομικών Καταστάσεων των Τραπεζών  
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1010 Η Εξέταση Θεμάτων περιβάλλοντος στον Έλεγχο των Οικονομικών 
Καταστάσεων 
 
1012 Ο έλεγχος των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων  
1013 Ηλεκτρονικό Εμπόριο –Επίδραση στον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων 
1014 Έκθεση Ελεγκτών για συμμόρφωση με Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 

2000-2699 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

2400      Αναθέσεις για επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων (πρώην 910) 

2410     Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης από τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας 
 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Ή 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

3000-3699 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 

 

3000-3399 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 

3000 Διασφαλιστικές Αναθέσεις άλλες εκτός από Αναθέσεις Ελέγχων ή 
Επισκοπήσεων Οικονομικών Καταστάσεων 
 

3400-3699 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
3400 Η εξέταση της Προσδοκώμενης Οικονομικής Πληροφόρησης (πρώην 810) 

 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

4000-4699 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

4400  Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με 
Οικονομική Πληροφόρηση (πρώην 920)  
4410 Αναθέσεις Συγκέντρωσης Οικονομικών Πληροφοριών (πρώην 930) 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ IFAC ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 

 



26 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΕΝΝΟΙΕΣ 
3.1 Εισαγωγή 

Σκοπός του ελέγχου είναι πάντοτε η έκφραση της γνώμης του ελεγκτή σε 

οικονομικές καταστάσεις ή γεγονότα. Η διαδικασία του ελέγχου είναι αρκετά 

περίπλοκη  και επομένως για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να αναλυθεί στα 

επιμέρους στάδια της. Παρακάτω δίνεται μια περιγραφή των σταδίων του ελέγχου.11 

 

1.Αναζήτηση και αποδοχή πελάτη 

  
  2.Κατανόηση περιβάλλοντος και 

κινδύνων  πελάτη 

3.Μελέτη και αξιολόγηση 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

  
4.Σχεδιασμός και εκτέλεση συστήματος εσωτερικών δικλίδων 

  5.Σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμασιών για εντοπισμό σφαλμάτων σε 

συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών 

  
6.Ολοκλήρωση ελεγκτικών διαδικασιών 

  
7.Τελική αξιολόγηση ελέγχου και έκδοση έκθεσης ελέγχου 

 

• Αναζήτηση και αποδοχή πελάτη. Στο πρώτο στάδιο ο ελεγκτής αναζητά 

υποψήφιους πελάτες και ταυτόχρονα εξετάζει εάν η ανάληψη του ελέγχου 

είναι ωφέλιμη σε με δεδομένη την αμοιβή και τους αναλαμβανόμενους 

κινδύνους. 
                                                 
11 Καραμάνης, Κ.(2008).Σύγχρονη Ελεγκτική.Εταιρία αξιοποίησης και διαχειρίσεως 

περιουσίας ΟΠΑ 
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• Κατανόηση περιβάλλοντος και κινδύνων  πελάτη . Στο  στάδιο αυτό ο 

ελεγκτής κάνει όλες τις ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες προκειμένου να 

κατανοήσει το περιβάλλον και τους κινδύνους της επιχείρησης. 

• Μελέτη και αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Κάθε επιχείρηση 

στα πλαίσια της λειτουργίας της εφαρμόζει ένα σύνολο διαδικασιών και 

κανόνων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα εφαρμόζεται η βούληση της 

διοίκησης. Στο στάδιο αυτό ο ελεγκτής αναλαμβάνει να καταγράψει και να 

κατανοήσει αυτές τις εσωτερικές διαδικασίες. 

• Σχεδιασμός και εκτέλεση συστήματος εσωτερικών δικλίδων. Στο στάδιο 

αυτό ο ελεγκτής εκτελεί διαδικασίες επαλήθευσης των διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου. 

• Σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμασιών για εντοπισμό σφαλμάτων. Στο 

στάδιο βρισκόμαστε στο κύριο μέρος του ελέγχου όπου  ο ελεγκτής εκτελεί 

ουσιώδεις διαδικασίες για τον εντοπισμό σφαλμάτων .  

• Ολοκλήρωση ελεγκτικών διαδικασιών. Πριν  ελεγκτής ολοκληρώσει τον 

έλεγχο του προβαίνει σε πρόσθετες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει 

ότι δεν του έχει διαφύγει κάποιο σημαντικό θέμα. 

• Έκδοση Έκθεσης Ελέγχου. Στη φάση αυτή ο ελεγκτής εκτιμά τα τεκμήρια 

που έχει συλλέξει και εκφράζει μέσω της έκθεσης του σαφή άποψη για τις 

οικονομικές καταστάσεις.  

 

Σε γενικές γραμμές τα πρότυπα έχουν καταστρωθεί ανάλογα με το στάδιο του 

ελέγχου, παρακάτω παρατίθεται σχηματικά διάγραμμα διαμόρφωσης των προτύπων. 

 

Ανάθεση ελέγχου 
 

Σχεδιασμός ελέγχου 
 

Εκτέλεση ελέγχου 
 

Χορήγηση έκθεσης 
Δ.Ε.Π. 200-299 

 
Δ.Ε.Π. 300-499 

 
Δ.Ε.Π. 500-699 

 
Δ.Ε.Π.700-799 

 

   

3.2 Αποδοχή 
Όπως έχουμε αναφέρει το στάδιο της αποδοχής είναι το πρώτο στάδιο της ελεγκτικής 

διαδικασίας. Το πρότυπο 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης » είναι το βασικό 

πρότυπο που θα πρέπει ο ελεγκτής να έχει υπόψη του σε αυτό το στάδιο. 

Στο αρχικό αυτό στάδιο ο ελεγκτής θα πρέπει να εκτιμήσει τον κίνδυνο αναδοχής, τον 

κίνδυνο δηλαδή η ελεγκτική εταιρεία να υποστεί ζημία ακόμη και αν εφαρμόσει 
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πλήρως τα υπόλοιπα πρότυπα ελέγχου. Οι πιθανές αγωγές κατά της ελεγκτικής από 

διάφορες πλευρές, μπορεί να προκαλέσουν  ένα τεράστιο σε κόστος και χρόνο βάρος 

για τα μεγέθη της εταιρίας και να οδηγήσουν μέχρι και στην πλήρη κατάρρευση της 

ελεγκτικής εταιρίας.  

Εκτός από   τα Δ.Ε.Π. κανόνες για την αποδοχή θέτονται και από το Διεθνές Πρότυπο 

Διασφάλισης Ποιότητας τα βήματα που προβλέπονται είναι τα εξής: 

• Αρχική κατανόηση επιχείρησης πελάτη. Ο ελεγκτής συλλέγει πληροφορίες 

από τον ίδιο τον πελάτη μέσω ερωτηματολογίων ή από άλλες διαθέσιμες 

δημόσιες πηγές. Ενδεικτικά θέματα που τον ενδιαφέρουν είναι η σύνθεση του 

Δ.Σ., το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, τα τεχνολογικά δεδομένα και οι 

εξελίξεις στην αγορά. Υπόδειγμα ερωτηματολογίου  ανάληψης 

παρουσιάζουμε στο παράρτημα. 

• Ικανότητα δυνατότητα πόροι. Ο ελεγκτής θα πρέπει σύμφωνα με τους 

κανόνες δεοντολογίας να αξιολογήσεις αν πληρούνται τα παραπάνω. Θα 

πρέπει δηλαδή να διαθέτει την ικανότητα την εμπειρία τα προσόντα και το 

κατάλληλο προσωπικό  έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

του συγκεκριμένου ελέγχου. 

• Χρησιμοποίηση εργασίας άλλων ελεγκτών. Στο στάδιο της αποδοχής θα 

πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα χρησιμοποίησης εργασίας εμπειρογνώμονα 

σύμφωνα με το  ΔΠΕ 620.Ο ελεγκτής οφείλει να το συνεκτιμήσει έτσι ώστε 

να κάνει τη  ορθή οικονομική προσφορά στον ελεγχόμενο. 

• Επικοινωνία με προηγούμενο ελεγκτή. Ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει 

στοιχεία από τον προηγούμενο ελεγκτή έτσι ώστε να διαπιστώσει την ηθική 

ακεραιότητα της διοίκησης της επιχείρησης, τυχόν διαφωνίες που είχε ο 

προηγούμενος ελεγκτής και να κατανοήσεις άλλα σημαντικά θέματα για τον 

έλεγχο της επιχείρησης. 

• Υποβολή πρότασης. Τελικά αφού γίνουν τα προηγούμενα και ο ελεγκτής 

αποφασίσει να αναλάβει τον έλεγχο προσδιορίζεται το είδος και οι όροι του 

ελέγχου σύμφωνα με το ΔΠΕ 210. Συνήθως για την υλοποίηση του σταδίου 

αυτού γίνεται χρήση επιστολής ανάθεσης, όπου εκτός της αμοιβής 

καθορίζεται και το πλαίσιο του ελέγχου. Υπόδειγμα της επιστολής 

παραθέτουμε στο παράρτημα παρακάτω. 
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3.3 Σχεδιασμός 
Ο σχεδιασμός του ελέγχου έχει σαν στόχο τον προσδιορισμό των ελεγκτικών 

διαδικασιών αλλά και της έκτασης του ελέγχου, προκειμένου ο ελεγκτής να συλλέξει 

ελεγκτικά τεκμήρια έτσι ώστε να εκφράσει γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις 

του ελεγχόμενου. 

Με τον σχεδιασμό ασχολείται το ΔΠΕ 300 «Σχεδιασμός ελέγχου οικονομικών 

καταστάσεων» .Ο σχεδιασμός δεν είναι μια διακριτή φάση αλλά μια συνεχής 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία η οποία συνεχίζεται μέχρι το τέλος του ελέγχου. Ο 

σχεδιασμός περιλαμβάνει την εξέταση θεμάτων όπως :  

• Οι αναλυτικές διαδικασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να εκτιμηθεί ο 

κίνδυνος. 

• Η κατανόηση του υφιστάμενου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου της 

οικονομικής μονάδας. 

• Ο καθορισμός της σημαντικότητας (materiality). 

• Η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, 

 

Σε πρώτη φάση ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάσει την συνολική στρατηγική του 

έλεγχου στο οποίο θα αναλύεται το πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα και  η 

καθοδήγηση του ελέγχου. Μετά την ανάπτυξη της συνολικής στρατηγικής απαιτείται 

να διαμορφωθεί ένα λεπτομερέστερο σχέδιο όπου θα καθορίζεται ο χρόνος, η φύση 

και το είδος των διαδικασιών. Υπόδειγμα προγράμματος ελέγχου παρατίθεται στο 

παράρτημα. 
 

3.4 Ουσιώδες μέγεθος (Materiality) 
Κατά τη διενέργεια του ελέγχου στόχος του ελεγκτή είναι να αποκτήσει 

εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδες σφάλμα, είτε λόγω απάτης είτε λόγω λάθους, και να συντάξει έκθεση 

ελέγχου βάσει των ευρημάτων της εργασίας του. Το ουσιώδες μέγεθος στα πλαίσια 

του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων αντιπροσωπεύει το μέγιστο ποσό των 

μη διορθωμένων και μη εντοπισμένων σφαλμάτων που μπορεί να περιλαμβάνονται 

στις οικονομικές καταστάσεις, και η ύπαρξη τους δεν επηρεάζει τις αποφάσεις των 

χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης είναι το ποσό που προσδιορίζεται από τον 

ελεγκτή σε μικρότερο επίπεδο από το ουσιώδες μέγεθος έτσι ώστε να μειωθεί η 

πιθανότητα ότι το άθροισμα των μη διορθωμένων ή μη εντοπισμένων λαθών 

υπερβαίνει το ουσιώδες μέγεθος για τις οικονομικές καταστάσεις σαν σύνολο. 

Τα ΔΠΕ δεν δίνουν σαφείς οδηγίες για τον προσδιορισμό του επιπέδου 

σημαντικότητας. Στην πράξη, οι ελεγκτές χρησιμοποιούν εμπειρικούς κανόνες για τον 

προσδιορισμό του επιπέδου σημαντικότητας. 

Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε κυμαινόμενα ποσοστά επί ορισμένων μεγεθών των 

οικονομικών καταστάσεων, όπως π.χ. 

• Ποσοστό 5% - 10% επί των κερδών προ φόρων 

• Ποσοστό 0,5% - 1% επί του συνόλου του ενεργητικού 

• Ποσοστό 1% επί της καθαρής θέσης 

• Ποσοστό 0,5% - 1% επί των πωλήσεων 

Η βάση προσδιορισμού του επιπέδου σημαντικότητας διαφοροποιείται ανά 

ελεγχόμενη οικονομική μονάδα. Σε οικονομικές μονάδες με ζημίες ή μεταβλητότητα 

κερδών προ φόρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση προσδιορισμού του επιπέδου 

σημαντικότητας ο κύκλος εργασιών. Σε οικονομικές μονάδες, εισηγμένες σε 

χρηματιστήριο συνήθως χρησιμοποιείται ως βάση προσδιορισμού του επιπέδου 

σημαντικότητας τα καθαρά κέρδη προ φόρων. 

Γενικά το επίπεδο σημαντικότητας καθορίζεται από τον ελεγκτή κατά την 

επαγγελματική του κρίση με βασικά κριτήρια τα ανωτέρω αναφερόμενα, το είδος και 

το μέγεθος της οικονομικής μονάδας (θετική συσχέτιση) καθώς και το επίπεδο του 

αναλαμβανόμενου ελεγκτικού κινδύνου (αρνητική συσχέτιση). 

 

Ο ελεγκτής οφείλει να καθορίσει το επίπεδο σημαντικότητας: 

• Κατά το στάδιο σχεδιασμού του ελέγχου (όπου καθορίζεται η φύση, η έκταση και 

ο χρόνος εκτέλεσης των ελεγκτικών διαδικασιών) 

• Κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου και την ολοκλήρωση του ενδεχομένως 

να απαιτείται η επανεκτίμηση του επιπέδου σημαντικότητας προκειμένου να γίνει 

αξιολόγηση των επιπτώσεων των λαθών ή παραλείψεων στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Το σχετικό ποσό που προσδιορίζεται ως επίπεδο σημαντικότητας: 
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• Λειτουργεί ως πυξίδα για τον ελεγκτή κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση 

του ελεγκτικού του έργου (έκταση ελεγκτικών διαδικασιών). 

• Αποτελεί τη βάση αξιολόγησης των ελεγκτικών ευρημάτων στη διαμόρφωση 

γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

 

3.5 Ελεγκτικός κίνδυνος (Audit risk) 

 
Η βάση για την εκτίμηση του ελεγκτικού κινδύνου είναι το μοντέλο του 

ελεγκτικού κινδύνου AR = IR x CR x DR  ή  

IRxCR
ARDR =

. 

Όπου inherent risk (IR) ενδογενής κίνδυνος λόγο του αντικειμένου του ελέγχου οι 

προβλέψεις για παράδειγμα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο γιατί βασίζονται σε εκτιμήσεις, 

control risk (CR) κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου και detection risk (DR) κίνδυνος 

εντοπισμού εξαιτίας άστοχων ενεργειών του ελέγχου.  

Δεδομένης της προσπάθειας να κρατηθεί σε ένα σταθερό ποσοστό ο ελεγκτικός 

κίνδυνος (π.χ. 5%) και δεδομένου ότι ο ελεγκτής δεν μπορεί να επηρεάσεις τα άλλα 

συστατικά του γινομένου (IR x CR), προσδιορίζεται το ανεκτό επίπεδο DR. Αυτό που 

μένει δηλαδή στον ελεγκτή προκειμένου να κρατήσει τον συνολικό ελεγκτικό κίνδυνο 

στο επιθυμητό επίπεδο είναι να  προσαρμόσει ανάλογα τις ελεγκτικές του διαδικασίες 

περιορίζοντας ή όχι τον κίνδυνο μη εντοπισμού (DR). 

Η εκτίμηση του IR x CR (συνενωμένος κίνδυνος), σε επίπεδο οικονομικών 

καταστάσεων, γίνεται σύμφωνα με την ακολουθούμενη, διεθνώς, πρακτική με την 

συμπλήρωση σχετικού Ερωτηματολογίου, στο οποίο έχουν περιληφθεί όλα τα θέματα 

που συντελούν στην αύξηση του κινδύνου αυτού, όπως π.χ. το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου, η ακεραιότητα και συμπεριφορά της Διοίκησης της οικονομικής μονάδας, το 

επιχειρηματικό περιβάλλον κλπ. 

Στη πράξη, πριν την ανάληψη κάθε ελεγκτικού έργου, γίνεται προκαταρτική 

αξιολόγηση του ελεγκτικού κινδύνου, εξετάζοντας ορισμένα θέματα, όπως π.χ. η 

ύπαρξη απειλής κατά της ανεξαρτησίας του ελεγκτή, η αξιοπιστία και συμπεριφορά 

της Διοίκησης της οικονομικής μονάδας, καθώς και οι κίνδυνοι που είναι άμεσα 

ορατοί από τον ελεγκτή. 
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Στη συνέχεια, αφού αναληφθεί το ελεγκτικό έργο, γίνεται εκτίμηση του συνενωμένου 

κινδύνου  (IR x CR)  που σχετίζεται με την οικονομική μονάδα, εξετάζοντας όλους 

τους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση του. 

Η αξιολόγηση του ελεγκτικού κινδύνου περιλαμβάνει κυρίως, την εξέταση των εξής 

θεμάτων: 

• Ανεξαρτησία ελεγκτή (ύπαρξη απειλών κατά της ανεξαρτησίας) 

• Διοίκηση και εταιρική διακυβέρνηση οικονομικής μονάδας 

• Συμπεριφορά Διοίκησης οικονομικής μονάδας 

• Αποδοτικότητα οικονομικής μονάδας σε προηγούμενες χρήσεις 

• Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με το επιχειρηματικό περιβάλλον 

• Κίνδυνος λάθους λόγω απάτης 

• Κίνδυνος συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

• Συνέχιση της δραστηριότητας (going concern) 

• Ελεγκτικά και Λογιστικά θέματα 

 
Το επίπεδο σημαντικότητας επηρεάζεται από την εκτίμηση του κινδύνου μη 

εντοπισμού (DR). Εάν το αποδεκτό επίπεδο DR έχει ορισθεί ως χαμηλό, θα πρέπει να 

ορισθεί ένα χαμηλό επίπεδο σημαντικότητας, που σημαίνει εκτέλεση εκτεταμένων 

ελεγκτικών διαδικασιών, ώστε να παραμείνει σταθερό το ανεκτό επίπεδο του 

ελεγκτικού κινδύνου. Συνεπώς η άμεση σύνδεση του DR και επιπέδου 

σημαντικότητας οδηγεί στο προσδιορισμό της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών. 

Η ανάπτυξη της στρατηγικής ελέγχου σε επίπεδο λογαριασμού και ισχυρισμού 

Διοίκησης, γίνεται με κύριο άξονα το επίπεδο του «ανεκτού λάθους». Επίπεδο 

«ανεκτού λάθους» είναι το μέγιστο ποσό λάθους, λαμβανόμενο μεμονωμένα ή 

σωρευτικά, που μπορεί ο ελεγκτής να αποδεχθεί στις οικονομικές καταστάσεις. 

Σημαντική επίδραση στο προσδιορισμό του ποσοστού «ανεκτού λάθους» έχει η 

εκτίμηση για το (IRxCR). Το επίπεδο του «ανεκτού λάθους» υπολογίζεται ως 

ποσοστό του επιπέδου σημαντικότητας (συνήθως 50% - 70%) και συνδέεται άμεσα με 

το DR και το (IRxCR).  

Συνεπώς, για ποσά μικρότερα του επιπέδου «ανεκτού λάθους» δεν εφαρμόζονται 

ελεγκτικές διαδικασίες ή εφαρμόζονται πολύ περιορισμένες ελεγκτικές διαδικασίες, 

εκτός των περιπτώσεων των λογαριασμών με υψηλό εγγενή κίνδυνο. 
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Εάν ο κίνδυνος (IRxCR) έχει εκτιμηθεί ως υψηλός, το ποσό του ανεκτού λάθους 

θα πρέπει να είναι χαμηλό που σημαίνει μεγάλης έκτασης ελεγκτικές διαδικασίες ανά 

λογαριασμό. 

Αυτή η αρχή δεν ισχύει όταν κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, που είναι 

μικρότερα του επιπέδου «ανεκτού λάθους», έχουν υψηλό εγγενή κίνδυνο. 

 

3.6 Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
Η μελέτη  η αξιολόγηση καθώς και ο σχεδιασμός και η εκτέλεση δοκιμασιών 

του συστήματος εσωτερικών δικλίδων είναι ένα απαραίτητο στοιχείο του ελέγχου  και 

γίνεται κυρίως στο στάδιο σχεδιασμού και πριν από την εκτέλεση των αναλυτικών 

ελεγκτικών διαδικασιών. Το πρότυπο 315 «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων 

ουσιώδους σφάλματος μέσω κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντος της», 

ασχολείται με το θέμα αυτό. 

Ως αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων νοείται η διαδικασία 

εκτίμησης του όλου σχεδιασμού και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του 

συστήματος αυτού, για την αποτροπή και την διόρθωση ουσιωδών σφαλμάτων στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε για κάθε 

ισχυρισμό της διοίκησης σε σχέση με κάθε κατηγορία συναλλαγών ή κατηγορία 

υπολοίπων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Μετά την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων ακολουθούν οι 

δοκιμασίες επαλήθευσης τους.  

Σκοπός των δικλίδων είναι η εξυπηρέτηση των ισχυρισμών της διοίκηση, με βάση 

τους ισχυρισμούς αυτούς προκύπτουν μια σειρά από κριτήρια τα οποία αναφέρονται 

στην επίτευξη των παρακάτω ελεγκτικών στόχων:  

• Εξουσιοδότηση και έγκριση από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για διενέργεια 

συναλλαγών. 

• Εγκυρότητα συναλλαγών που καταχωρούνται. 

• Πληρότητα συναλλαγών που καταχωρούνται. 

• Επιμέτρηση συναλλαγών. 

• Ταξινόμηση συναλλαγών σε προβλεπόμενους λογαριασμούς. 

• Χρονική τακτοποίηση σύμφωνα με ισχύοντες κανόνες. 

• Μαθηματική ακρίβεια. 

• Πληρότητα γνωστοποιήσεων. 
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Βασική πηγή πληροφοριών για την κατανόηση και την αξιολόγηση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι το προσωπικό της επιχείρησης. Ο ελεγκτής 

διενεργεί συνεντεύξεις με το προσωπικό σε διάφορα στάδια ιεραρχίας ή αντικείμενα. 

Ο ελεγκτής οφείλει να μελετήσει εγχειρίδια εσωτερικού ελέγχου, εσωτερικών 

κανονισμών, ή εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου αν υπάρχουν. 

Συνήθως η διαδικασία των συνεντεύξεων γίνεται με την χρήση ερωτηματολογίων, 

τα ερωτηματολόγια ενδεικτικά ερωτηματολόγια εκτίμησης εσωτερικού ελέγχου 

παρατίθεται στο προσάρτημα.  

Ο ελεγκτής οφείλει πάντα να λειτουργεί με σκεπτικισμό στις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων, για τον λόγο αυτό εκτελεί διαδικασίες επαλήθευσης των απαντήσεων 

του ερωτηματολογίου. 

  

 

3.7 Δειγματολειψία (sampling) 
Ελεγκτική δειγματοληψία είναι η εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών σε 

λιγότερο από το 100% ενός πληθυσμού και η εξαγωγή συμπερασμάτων για ολόκληρο 

το πληθυσμό. Στην εφαρμογή της ελεγκτικής δειγματοληψίας ακολουθούνται τα εξής 

βήματα: 

• Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος (sampling units)  

• Επιλογή της μεθόδου δειγματοληψίας 

• Επιλογή των μονάδων του δείγματος 

• Εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος 

• Αξιολόγηση ευρημάτων δείγματος και εξαγωγή συμπερασμάτων για το 

σύνολο του πληθυσμού 

 

Τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζει ο ελεγκτής στην εφαρμογή της ελεγκτικής 

δειγματοληψίας είναι τα εξής: 

• Είναι το δείγμα επαρκές για τη μελέτη του πληθυσμού; 

• Είναι το δείγμα αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού; 
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(το δείγμα πρέπει να είναι στατιστικό «είδωλο» του πληθυσμού, δηλαδή να 

περιλαμβάνει όλες τις ιδιότητες του πληθυσμού με την ίδια αναλογία) 

• Είναι ο πληθυσμός του δείγματος ομοιογενής; 

(εάν ο πληθυσμός δεν είναι ομοιογενής απαιτείται η κατάτμησή του σε 

ομοιογενή στρώματα) 

• Είναι ο πληθυσμός πλήρης 

Η ελεγκτική δειγματοληψία μπορεί να είναι στατιστική ή μη στατιστική. 

Η στατιστική δειγματοληψία έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 

• Επιστημονική μέθοδος 

• Ποσοτικοποίηση δειγματοληπτικού κινδύνου 

• Τυχαία επιλογή δείγματος 

• Αναγωγή αποτελεσμάτων στον πληθυσμό 

 
Η μη στατιστική δειγματοληψία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

• Επιλογή κατά την κρίση του ελεγκτή 

• Μη ποσοτικοποίηση δειγματοληπτικού κινδύνου 

• Μη αναγωγή αποτελεσμάτων στον πληθυσμό 

 

Συνήθως η στατιστική δειγματοληψία εφαρμόζεται στον έλεγχο των 

συναλλαγών ή υπολοίπων λογαριασμών, ενώ η μη στατιστική δειγματοληψία 

εφαρμόζεται στον έλεγχο τήρησης διαδικασιών συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε 

δείγμα του πληθυσμού. 

Και οι δύο μέθοδοι δειγματοληψίας είναι αποδεκτές από τα ΔΠΕ. 

Οι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών σε δείγμα πληθυσμού είναι οι 

εξής: 

• Κίνδυνος δειγματοληψίας 

Είναι η πιθανότητα εξαγωγής εσφαλμένου συμπεράσματος λόγω εφαρμογής 

ελεγκτικών διαδικασιών σε δείγμα του πληθυσμού και όχι στο σύνολό του. ο κίνδυνος 

αυτός επέρχεται συνήθως όταν το δείγμα ελέγχου δεν είναι αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσμού. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με την αύξηση του μεγέθους του 
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δείγματος και με την κατάλληλη επιλογή του (αντιπροσωπευτικότητα δείγματος).Για 

παράδειγμα αν ο ελεγκτής απέτυχε να εντοπίσει μία εικονική απαίτηση κατά ενός 

πελάτη σημαντικού ποσού, γιατί ο πελάτης αυτός δεν συμπεριλήφθηκε στο δείγμα 

ελέγχου (π.χ. επιβεβαίωση υπολοίπου με σχετική επιστολή κλπ). 

• Κίνδυνος μη σχετιζόμενος με δειγματοληψία 

Είναι ο κίνδυνος εξαγωγής εσφαλμένου συμπεράσματος που σχετίζεται με τις 

ικανότητες, τις γνώσεις και την προσοχή που δίνει ο ελεγκτής κατά τη διενέργεια του 

ελέγχου. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με το κατάλληλο σχεδιασμό του ελέγχου 

και την κατάλληλη εκπαίδευση και επίβλεψη των ελεγκτών. Για παράδειγμα αν ο 

ελεγκτής απέτυχε να εντοπίσει μία πώληση προϊόντων, που είχε συμπεριληφθεί στο 

δείγμα του, ότι είχε επιστραφεί την επόμενη χρήση και έπρεπε να μειωθούν οι 

πωλήσεις της κλειόμενης χρήσεως. Η αποτυχία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

ελεγκτής δεν γνώριζε ότι έπρεπε να ελέγξει ποιες από τις επιστροφές πωλήσεων της 

επόμενης χρήσεως αφορούσαν την ελεγχόμενη χρήση. 

Η επιλογή του δείγματος στην στατιστική δειγματοληψία  γίνεται ως εξής: 

 

 Τυχαία επιλογή δείγματος 

Η επιλογή του δείγματος γίνεται με τη χρήση τυχαίων αριθμών από σχετικούς 

πίνακες ή με τη δημιουργία τους από κατάλληλο λογισμικό. Κάθε μονάδα του 

πληθυσμού έχει μία γνωστή πιθανότητα να συμπεριληφθεί στο δείγμα (δείγμα ίσης 

πιθανότητας). 

 Συστηματική επιλογή δείγματος 

• Προσδιορισμός διαστήματος δειγματοληψίας (ΔΔ) ως εξής ΔΔ=i/n όπου 

i=μέγεθος πληθυσμού και n=μέγεθος δείγματος. 

• Τυχαία επιλογή μιας μονάδας του πληθυσμού από το πρώτο διάστημα 

δειγματοληψίας. Η μονάδα αυτή είναι η πρώτη μονάδα του δείγματος. 

Η επόμενη μονάδα προσδιορίζεται προσθέτοντας στη τυχαία ως άνω μονάδα το ΔΔ. 

Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι πλήρους εξαντλήσεως του πληθυσμού. 

Για παράδειγμα αν στην κλειόμενη χρήση εκδόθηκαν 800 Δελτία παραγγελιών 

αγορών με αύξουσα αρίθμηση Νο 501 έως 1300. 



37 
 

Κατά το σχεδιασμό του ελέγχου και με βάση το επίπεδο του ελεγκτικού 

κινδύνου, προσδιορίστηκε ο έλεγχος 50 τιμολογίων αγορών. 

Προσδιορίζουμε το διάστημα δειγματοληψίας ΔΔ=800/50=16 

Επιλέγουμε ένα τυχαίο αριθμό μεταξύ 1 και 16, έστω τον αριθμό 10. 

Η πρώτη μονάδα του δείγματος θα είναι το τιμολόγιο με δελτίο παραγγελίας 

501+10=511, η δεύτερη 511+16=527, η τρίτη 527+16=543 κλπ. 

Η επιλογή του δείγματος στην μη στατιστική δειγματοληψία  γίνεται ως εξής: 

 Κατευθυνόμενη δειγματοληψία 

Η επιλογή του δείγματος γίνεται κατά την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή 

(π.χ. επιλογή για έλεγχο ακινήτων υπολοίπων πελατών ή πελατών με οικονομικά 

προβλήματα ή υπολοίπων πελατών σημαντικού ποσού κλπ). 

 Κατευθυνόμενη συστηματική δειγματοληψία 

Η επιλογή του δείγματος γίνεται σε ομάδες του πληθυσμού κατά την κρίση του 

ελεγκτή (π.χ. επιλογή για έλεγχο όλων των πληρωμών που έγιναν την πρώτη ημέρα 

κάθε μήνα). 

 Τυχαία υποκειμενική δειγματοληψία 

Η επιλογή του δείγματος γίνεται με «τυχαίο» τρόπο, χωρίς καμία ειδική προτίμηση 

των χαρακτηριστικών των μονάδων του πληθυσμού. 

 

Τα βήματα που ακολουθούνται κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο  είναι τα εξής: 

α. Προσδιορισμός του στόχου των ελεγκτικών διαδικασιών 

(τήρηση των διαδικασιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου) 

β. Προσδιορισμός του πληθυσμού και της μονάδας του δείγματος 

(π.χ. πληθυσμός: το σύνολο των πραγματοποιημένων αγορών. Μονάδα δείγματος: 

Δελτίο παραγγελίας) 

γ. Καθορισμός των βασικών χαρακτηριστικών  

(π.χ. έγκριση προμήθειας, συμφωνία στοιχείων παραγγελίας με τιμολόγιο 

προμηθευτή και Δελτίου παραλαβής κλπ) 

δ. Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος 
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Το μέγεθος του δείγματος προσδιορίζεται με βάση τις εξής μεταβλητές: 

• Ο αποδεκτός κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου  (αρνητική συσχέτιση με το 

μέγεθος του δείγματος)  

• Το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων στο δείγμα (αρνητική συσχέτιση) 

• Το αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων στο πληθυσμό (θετική συσχέτιση)  

• Το μέγεθος του πληθυσμού (καμία συσχέτιση για πληθυσμό άνω των 5.000 

μονάδων και θετική συσχέτιση για πληθυσμό μικρότερο των 5.000 μονάδων. 

Ο αποδεκτός κίνδυνος υποεκτίμησης καθορίζεται σε 5%, 10%, 15% ανάλογα του 

επιπέδου του CR (χαμηλό, μέτριο, υψηλό). Όσο αυξάνει ο κίνδυνος αυτός, τόσο 

αυξάνεται και το μέγεθος του δείγματος. 

Το μέγεθος του δείγματος προσδιορίζεται με βάση ειδικούς στατιστικούς πίνακες. 

Π.χ. 

Κίνδυνος υποεκτίμησης 

του κινδύνου ΣΕΕ 

(σταθερό) 

Ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων 

στο πληθυσμό (μεταβλητό) 

Μέγεθος δείγματος 

5% 2% 149 

5% 4% 74 

5% 6% 49 

5% 8% 36 

Το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων για το πληθυσμό καθορίζεται με βάση το 

προσωρινό CR ως εξής: 

 

 

Προσωρινό επίπεδο κινδύνου   

(planning control risk) 

Ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων  

για το πληθυσμό 

Χαμηλό 2% - 6% 

Μέτριο 7% - 11% 
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Υψηλό 12% - 20% 

 

ε. Προσδιορισμός της μεθόδου επιλογής δείγματος 

(τυχαίο ή συστηματικό δείγμα) 

 

στ. Επιλογή δείγματος και εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών 

 

ζ. Αξιολόγηση ευρημάτων ελέγχου 

• Υπολογισμός του ποσοστού παρεκκλίσεων του δείγματος  

• (αριθμός παρεκκλίσεων /μέγεθος δείγματος) 

• Υπολογισμός του μέγιστου ποσοστού παρεκκλίσεων στον πληθυσμό. Ο 

υπολογισμός αυτός γίνεται με τη χρήση ειδικών στατιστικών πινάκων. 

• Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των παρεκκλίσεων   

• (παρέκκλιση που οφείλεται σε απροσεξία ή σκόπιμη ενέργεια) 

• Τελικό συμπέρασμα για το επίπεδο κινδύνου του. 

 

3.8  Τεκμηρίωση (documentation)  
Το ΔΠΕ 500 «Ελεγκτικά τεκμήρια» εξηγεί τι συνιστά ελεγκτικό τεκμήριο στον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και αναφέρεται στην ευθύνη του ελεγκτή να 

σχεδιάσει και να εκτελέσει έτσι τις ελεγκτικές διαδικασίες ώστε να εξασφαλίσει 

εύλογα συμπεράσματα επί των οποίων θα βασίσει την γνώμη του.  

Οι ελεγκτικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν επιθεώρηση, παρατήρηση, 

επιβεβαίωση, επαναυπολογισμό, επανεκτέλεση, και αναλυτικές διαδικασίες. Η 

επάρκεια και η καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων είναι αλληλένδετες 

έννοιες.  Η ποσότητα των τεκμηρίων επηρεάζεται από την εκτίμηση του ελεγκτικού 

κινδύνου (όσο υψηλότερος τόσο μεγαλύτερη ποσότητα) και από την ποιότητα τους 

(όσο καλύτερη η ποιότητα τόσο λιγότερα τα απαιτούμενα τεκμήρια). 

Τα ελεγκτικά τεκμήρια αποκτώνται με εκτέλεση: 

• Διαδικασιών εκτίμησης κινδύνων. 
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• Περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν α)Δοκιμασίες 

δικλίδων όταν απαιτείται από τα ΔΠΕ ή όταν το επιλέξει ο ελεγκτής και β) 

Ουσιαστικές διαδικασίες. 

 Οι ποικίλες μέθοδοι που υιοθετούνται από ένα ελεγκτή ώστε να συγκεντρώσει 

στοιχεία ονομάζονται διαδικασίες ελέγχου. Οι μέθοδοι αυτές μπορεί να είναι: 

• Εξέταση: Είναι η τεχνική ελέγχου όπου ο ελεγκτής εξετάζει οποιοδήποτε 

περιουσιακό στοιχείο. Εξετάζοντας το, αναγνωρίζει το είδος που είναι και 

βεβαιώνεται αν υπάρχει. 

• Επιθεώρηση: Γίνεται αναθεώρηση των τεκμηριωμένων στοιχείων. Ο ελεγκτής 

γενικά εξετάζει το τεκμήριο για να καθορίσει αν είναι γνήσιο. Το τεκμήριο 

μπορεί να εμφανίζεται ως αυθεντικό ή όπως ο πελάτης το εμφανίζει να είναι 

χωρίς να περιέχει ενδείξεις τροποποίησης. 

• Επιβεβαίωση: Ο ελεγκτής επιβεβαιώνει τα στοιχεία που έχει στα χέρια του, 

λαμβάνοντας από εξωτερική πηγή μια γραπτή έκθεση ως απόδειξη 

γνησιότητας των στοιχείων. 

• Παρατήρηση: Ο ελεγκτής παρατηρεί τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης και 

είναι έτοιμος να αποκαλύψει οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από την 

διαγραφόμενη πορεία. 

• Έρευνα: Η τεχνική της συνέντευξης και υποβολής ερωτήσεων χρησιμοποιείται 

πλατιά. Οι ερωτήσεις ίσως ποικίλουν αξιοσημείωτα ως προς τη σπουδαιότητα 

τους, αλλά είναι πάντοτε απαραίτητες. Εκτείνονται επίσης από τις πολύ 

γενικές μέχρι τις πολύ ειδικές. 6. Σύγκριση: Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε 

ζητήματα όπου ο κίνδυνος σφάλματος είναι μεγαλύτερος. Ο ελεγκτής 

συγκρίνει τα δεδομένα του πελάτη με αυτά που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν. 

• Συμφωνία: Η επιβεβαίωση κάποιων ποσών ή εγγραφών από δύο διαφορετικές 

σειρές οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά συνδέονται με κοινά ή 

συγγενή αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι, ο λογαριασμός «καταθέσεις όψεως» 

πρέπει να συμφωνεί με το υπόλοιπο της μηνιαίας κατάστασης της τράπεζας 

 

Υπάρχουν μερικά είδη αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου τα οποία ο ελεγκτής  

ρέπει να αναζητήσει στην προσπάθεια του να βεβαιωθεί ότι το αποδεικτικό υλικό 

είναι αξιόλογο. Κάθε είδος αποδεικτικών υλικών εξαρτάται από τη λογιστική 
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συναλλαγή της επιχείρησης και ποικίλει ως προς το βαθμό σχετικότητας. Τα 

σπουδαιότερα είδη που αναπτύσσονται παρακάτω είναι με τη σειρά τα εξής: 

• Εσωτερικός έλεγχος. 

• Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία. 

• Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία. Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που εκδίδονται 

από οργανισμούς άλλους, έξω από την επιχείρηση και στέλνονται απευθείας 

στους ελεγκτές. Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που εκδίδονται από 

οργανισμούς άλλους έξω από την επιχείρηση και βρίσκονται στα χέρια του 

πελάτη. Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που εκδίδονται και τηρούνται από την 

επιχείρηση. 

• Λογιστικά κατάστιχα (βιβλία). 

• Υπολογιστικές εργασίες. 

• Προφορικά αποδεικτικά στοιχεία. 

• Αριθμοδείκτες και συγκρίσεις. 

• Αποδεικτικά στοιχεία από εμπειρογνώμονες. 

Κατά την διαδικασία του ελέγχου και της τεκμηρίωσης ο ελεγκτής προσπαθεί να 

διενεργήσει ελεγκτικές διαδικασίες προκειμένου να ελέγξει αν ισχύουν οι ισχυρισμοί 

της διοίκησης. Ανάλογα με την κατηγορία του κονδυλίου ή της συναλλαγής ισχύουν 

κάθε φορά διαφορετικοί ισχυρισμοί. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τους 

βασικούς ισχυρισμούς της διοίκησης (Management assertions) 

Ισχυρισμοί Διοίκησης 
Κατηγορίες 
Συναλλαγές 

Υπόλοιπα 
Λογαριασμών 

Παρουσίαση 
Γνωστοποίηση 

Ύπαρξη   Χ   
Πραγματοποίηση Χ     
Πληρότητα Χ Χ   
Δικαιώματα δεσμεύσεις   Χ   
Αποτίμηση/κατανομή   Χ   
Ακρίβεια Χ     
Διαχωρισμός Χ     
Ταξινόμηση Χ     
Ταξινόμηση/Κατανοητότατα     Χ 
Ακρίβεια/Αποτίμηση     Χ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ :4 ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 
 

4.1  Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Πάγια θεωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης των οποίων η 

λειτουργική διάρκεια είναι μεγαλύτερη του ενός έτους. Οι βασικές κατηγορίες είναι οι 

εξής : 

• Γήπεδα, οικόπεδα 

• Κτίρια 

• Μηχανήματα 

• Μεταφορικά μέσα 

• Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

• Ασώματα πάγια (Goodwill,ευρεσιτεχνίες, σήματα) 

Ο έλεγχος  βασικά επιδιώκει να διαπιστώσει ότι: 

• Τα πάγια υπάρχουν (ισχυρισμός ύπαρξης). 

• Έχουν διενεργηθεί σωστά οι αποσβέσεις και οι αναπροσαρμογές, ενώ οι 

προμήθειες νέων παγίων έχουν καταχωρηθεί στις ορθές αξίες. (ισχυρισμός  

αποτίμησης). 

• Ο εσωτερικός έλεγχος όσον αφορά τη διαχείριση των παγίων είναι επαρκής. 

• Παρουσιάζονται σωστά στον ισολογισμός (κατανομή). 

• Εμφανίζονται ορθά τα αποτελέσματα των πωλήσεις παγίων. 

 

4.1.1  Ελεγκτικές διαδικασίες για πάγια 
Μελέτη και αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

Για την μελέτη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου συνήθως χρησιμοποιείται  

ερωτηματολόγιο με σχετικά ερωτήματα για τον εσωτερικό έλεγχο. Τα συνηθέστερα 

ερωτήματα είναι : 

• Αν γίνονται συμφωνίες μητρώου παγίων με λογιστική. 

• Αν υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός και αν παρακολουθείται η 

εκτέλεση του. 

• Αν γίνονται φυσικές απογραφές των παγίων. 
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• Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την διενέργεια των αποσβέσεων καθώς και για τον 

διαχωρισμό των παγίων από τις δαπάνες. 

Αφού καταγραφούν οι διαδικασίες ο ελεγκτής θα πρέπει εκτελώντας ελεγκτικές 

διαδικασίες σε ένα δείγμα να επαληθεύσει την ορθότητα των απαντήσεων που έχουν 

δοθεί. 

Μετά την επαλήθευση σειρά έχει η αξιολόγηση τω διαδικασιών που ακολουθεί 

η εταιρία για τα πάγια από τους ελεγκτές. Ανάλογα με την  αξιολόγηση θα καθοριστεί 

το μέγεθος του δείγματος καθώς και το είδος των διαδικασιών που θα εκτελεστούν. 

Ουσιαστικός έλεγχος παγίων 

Βασική ελεγκτική διαδικασία είναι η συμφωνία με το μητρώο  παγίων. Το οποίο 

χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση κάθε παγίου. Από το μητρώο παγίων 

στοιχείων  πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

• Η περιγραφή του παγίου (ονοματολογία, διακριτικά στοιχεία). 

• Τα στοιχεία της λογιστικής τους εγράφης (α/α παραστατικού, ημερομηνία)  

• Τα στοιχεία της λογιστικής (κωδικοί εμφάνισης στο λογιστικό σχέδιο που 

τηρείται). 

• Τα στοιχεία κτήσεως, αρχική αξία κτήσεως και οι μεταβολές της (προσθήκες, 

βελτιώσεις, μειώσεις). 

• Ο τόπος εγκαταστάσεως ή ο τρίτος στις εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκεται. 

• Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή η λειτουργία του. 

• Η τυχόν ένταξη του σε αναπτυξιακό νόμο. 

• Ο κωδικός αριθμός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού αποσβέσεων. 

• Οι σωρευμένες αποσβέσεις (συντελεστές ποσά). 

 

Οι βασικές ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούν στα πάγια είναι: 

• Εξετάζουμε τις  νέες αγορές και βελτιώσεις των παγίων έχουν γίνει από την 

επιχείρηση. Εξετάζουμε επίσης την αξία και την εγκυρότητα των αγορών που 

έγιναν. 

• Ακολουθώντας την διαδικασία εσωτερικού ελέγχου διαπιστώνουμε την 

ύπαρξη εξουσιοδοτημένων ατόμων που αποφασίζουν για την αγορά και 

πώληση και την ιδιοπαραγωγή των αποκτηθέντων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων.(ανάληψη ευθυνών) 
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• Διάκριση σε πάγια που χρησιμοποιούνται και πάγια που θα χρησιμοποιηθούν 

στο μέλλον, αφού γίνει βελτίωση και ανάπτυξη αυτών. Ακόμα διάκριση με 

βάση ορισμένους αναπτυξιακούς νόμους, ώστε σε μεταγενέστερο χρόνο θα 

γίνει αναπροσαρμογή της αξίας τους. 

• Οι μειώσεις της αξίας των παγίων στοιχείων πρέπει να έχουν σωστά 

καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρίας.( όταν λέμε να έχουν καταχωρηθεί 

σωστά, εννοούμε ως προς την πραγματική αξία, δηλαδή αν αυτή 

ανταποκρίνεται στις αξίες της αγοράς, αν δηλαδή πωλήθηκαν με τις αξίες που 

υπάρχουν στην αγορά, ποια είναι η αξία κτήσεως και ποια η επίδραση του 

πληθωρισμού). 

• Φυσική ύπαρξη παγίων. Τα πάγια εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή 

της εταιρίας. Η εταιρία βέβαια πρέπει να έχει κωδικοποιημένα όλα τα πάγια 

στοιχεία της. Ο κάθε κωδικοποιημένος αριθμός αντιστοιχεί σε μια έγγραφη 

στο μητρώο παγίων. Ο ελεγκτής κάνει φυσική απογραφή χρησιμοποιώντας το 

μητρώο παγίων, αν τα πάγια είναι υποθηκευμένα από τις τράπεζες, δημόσιο. 

• Οι προβλεπόμενοι συντελεστές απόσβεσης έχουν υπολογιστεί σωστά. 

(μέθοδος απόσβεσης, προβλεπόμενη ωφέλιμη ζωή, υπολειμματική αξία). 

• Όλα τα πάγια στοιχεία που υπάρχουν στην επιχείρηση είναι ασφαλισμένα. Ο 

ελεγκτής συντάσσει ένα φύλλο εργασίας που δείχνει την αξία που παγίου 

καθώς και την ασφαλιστική του αξία. Κατόπιν εκφράζει τη γνώμη του αν είναι 

σωστή η ασφάλιση, γιατί η ασφάλιση συνεπάγεται επιπλέον κόστος, επίσης 

εξετάζει αν το ασφάλιστρο βρίσκεται σε λογικά επίπεδα. 

• Ακολουθείται η ίδια λογιστική αρχή κάθε χρονιά με συνέπεια, για την 

καταχώρηση παγίων στα βιβλία της εταιρίας (π.χ. χρησιμοποιείται η αξία 

κτήσεως ή η τρέχουσα αξία ). 

 
4.2 Αποθέματα- Αγορές 
 

Τα αποθέματα  περιλαμβάνουν το σύνολο των εμπορευμάτων, των α’ υλών, 

των έτοιμων προϊόντων και ημιτελών, των υποπροϊόντων, και υπολειμμάτων, την 

παραγωγή σε εξέλιξη, τα είδη και τα υλικά συσκευασίας, ανταλλακτικά παγίων κ.λ.π. 

που η επιχείρηση έχει στην κατοχή της στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Τα 
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αποθέματα συνδέονται όπως είναι φυσικό με τις λειτουργίες των Πωλήσεων (έξοδος) 

και των Αγορών (είσοδος). 

Ως αποθέματα ορίζονται : 

• Η αποθηκευμένη ποσότητα ενός προϊόντος για να αντιμετωπιστεί η 

μελλοντική ζήτηση αυτού. 

• Τα αποθέματα είναι κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που 

θα πωληθούν (τελικά) στα πλαίσια της δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 

 Τα αποθέματα είναι το σπουδαιότερο ενεργητικό στοιχείο της επιχείρησης και το πιο 

ευαίσθητο στα σημαντικά σφάλματα από οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο. 

 Οι ελεγκτές δίνουν μεγάλη σημασία στα αποθέματα επειδή οι τιμές τους 

παρουσιάζουν διαχρονικά αυξομειώσεις λόγω πληθωρικών μεταβολών των τιμών και 

συνεπώς αυτό μπορεί να περικλείει κινδύνους για την επιχείρηση. Επίσης μας 

ενδιαφέρει η αξία των αποθεμάτων, γιατί επηρεάζει το κόστος πωληθέντων προϊόντων 

καθώς επίσης ασκεί επίδραση στα καθαρά ετήσια κέρδη. 

  Οι προσπάθειες που καταβάλλουμε για να εξακριβώσουμε και επαληθεύσουμε 

την ποσότητα των αποθεμάτων και την αξία τους είναι πολυπλοκότερες και 

δυσκολότερες αν συγκριθούν με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να 

εξακριβώσουμε και να επαληθεύσουμε άλλα τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Οι αντικειμενικοί στόχοι των ελεγκτών κατά την εξέταση των αποθεμάτων είναι: 

• Να προσδιορίσουν αν υπάρχει επαρκείς ποσότητα αποθεμάτων. 

• Να προσδιορίσουν και να ελέγξουν την ποιότητα και την κατάσταση των 

• αποθεμάτων. 

•  Να ελέγξουν την καταλληλότητα της μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων. 

•  Να δουν αν υπάρχει κυριότητα των αποθεμάτων. 

Η εξέταση των αποθεμάτων από μέρους των ελεγκτών αποσκοπεί στην ανεύρεση 

της πιθανότητας αν υπάρχει σκόπιμα λανθασμένο ύψος των αποθεμάτων, ατασθαλίες, 

στην πρόληψη τυχών λαθών, καθώς και στο να προσδιορίσει τις αξίες και τις ακριβείς 

ποσότητες των αποθεμάτων. 

Ο εσωτερικός έλεγχος όπως είδαμε αποσκοπεί κυρίως στην πρόληψη απάτης και 

αποφυγή ατασθαλιών. Αλλά ο εσωτερικός έλεγχος επιτελεί και άλλες λειτουργίες που 
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4.2.1 Κύκλωμα αγορών 
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στις διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά τον έλεγχο 

του κυκλώματος των αγορών. Οι συνηθέστερες δραστηριότητες του κυκλώματος των 

αγορών μίας τυπικής εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης είναι: 

• Προσδιορισμός αναγκών για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών. Το αίτημα για 

προμήθεια γίνεται από τα αρμόδια τμήματα με την συμπλήρωση  αίτησης 

προμήθειας. Στο έντυπο της αίτησης εξειδικεύεται το είδος και η ποσότητα 

των αγαθών και υπηρεσιών. 

• Επιλογή προμηθευτή. Η επιλογή γίνεται από αρμόδιο τμήμα ή πρόσωπο 

σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια και στη συνέχεια εκδίδεται η εντολή 

παραγγελίας. 

• Παραλαβή αγαθών. Με την παραλαβή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή 

τμήμα γίνεται έλεγχος των όρων της παραγγελίας (είδος, ποσότητα, ποιότητα, 

τιμή).Με την παραλαβή συμπληρώνεται ειδικό έντυπο ή απλά υπογράφεται το 

Δελτίο αποστολής του προμηθευτή ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται η αποθήκη. 

• Λογιστικοποίηση αγορών αγαθών και υπηρεσιών. Όλα τα έντυπα που 

συμπληρώθηκαν στα προηγούμενα στάδια καθώς και τα παραστατικά του 

προμηθευτή (Τιμολόγια) προωθούνται στο λογιστήριο για την 

λογιστικοποίηση της αγοράς. 

• Πληρωμή προμηθευτή. Η επιχείρηση θα πρέπει να ορίσει διαδικασίες για την 

πληρωμή των προμηθευτών ανάλογα με το αξία και το είδος της κάθε 

προμήθειας. Αφού εγκριθεί από το αρμόδιο τμήμα η κάθε πληρωμή εκδίδεται 

προαριθμημένο ένταλμα πληρωμής το οποίο παραδίδεται στο ταμείο. 

• Επιστροφές και εκπτώσεις αγορών. Η επιστροφή μπορεί να γίνει στην 

παραλαβή ή σε μεταγενέστερο στάδιο. Για κάθε επιστροφή εκδίδεται 

πιστωτικό τιμολόγιο από τον προμηθευτή σύμφωνα με τα δελτία αποστολής 

για την επιστροφή .Η επιχείρηση θα πρέπει να παρακολουθεί τους όρους 

εκπτώσεων από τους προμηθευτές.  

4.2.2 Αξιολόγηση εσωτερικών δικλείδων για συναλλαγές κύκλου 

αγορών. 
 

Στο στάδιο αυτό γίνεται η αξιολόγηση του σύστημα εσωτερικού ελέγχου του 

κυκλώματος των αγορών – υποχρεώσεων. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με την 
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σύνταξη ερωτηματολογίων ή την διεξαγωγή συνεντεύξεων και την επαλήθευση των 

διαδικασιών που περιγράφονται σε αυτά ,από  τον ελεγκτή. Οι ερωτήσεις και τα 

θέματα στα οποία θα αναφέρεται το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να είναι τα παρακάτω: 

 

Αγορές 

• Κριτήρια επιλογής προμηθευτών (αξιοπιστία, ποιότητα, τιμές). Οι αγορές 

σημαντικής αξίας διενεργούνται βάσει εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της 

οικονομικής μονάδος Κανονισμού Προμηθειών κατόπιν, διαγώνισμών ή 

προσφορών. 

• Τήρηση ενημερωμένου αρχείου εγκεκριμένων προμηθευτών. 

• Χρήση προαριθμημένων εσωτερικών εγγράφων (αίτηση προμήθειας, εντολή 

παραγγελίας, πρωτόκολλο παραλαβής). Τα Δελτία παραγγελίας εκδίδονται 

από αρμόδιο υπάλληλο εκτός του Αποθηκάριου και Λογιστή. 

• Έλεγχος και έγκριση κάθε αίτησης προμήθειας. 

•  Επιβεβαίωση παραλαβών και έλεγχος της ποιότητας των προμηθειών. 

• Όλες οι αγορές και οι δαπάνες της οικονομικής μονάδος, πραγματοποιούνται 

μέσα στα όρια υφισταμένου προϋπολογισμού (προγραμματισμού). 

• Διενεργούνται οι αγορές με βάση προκαθορισμένα αποθέματα ασφάλειας. 

• Επιβεβαίωση τιμών του τιμολογίου αγοράς με βάση την εντολή παραγγελίας. 

• Άμεση καταχώρηση αγορών και ενημέρωση αποθήκης. 

• Διαχωρισμός λειτουργίας λογιστικοποίησης και φυσικής διεκπεραίωσης των 

αγορών.  

 

Πληρωμές 

• Διαχωρισμός της καταχώρησης των πληρωμών από τις διαδικασίες του 

ταμείου και  της διεκπεραίωσης των αγορών. 

• Έκδοση μόνο επιταγών για την πληρωμή των αγορών. 

• Διενεργούνται οι πληρωμές με βάση προαριθμημένα εντάλματα πληρωμών, τα 

οποία εκδίδονται από άλλο αρμόδιο πρόσωπο, εκτός από τον Ταμία και 

Λογιστή και διαβιβάζονται στον Ταμία υπηρεσιακώς και όχι από τρίτους. 

• Τα συνημμένα στο ένταλμα πληρωμής δικαιολογητικά εγκρίνονται από 

αρμόδιο πρόσωπο (εσωτερικό ελεγκτή) πριν από την πληρωμή τους ; 
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• Ακυρώνονται τα δικαιολογητικά κατά το χρόνο της λογιστικοποιήσεως τους, 

ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα της επαναχρησιμοποίησή τους . 

• Καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο τα μπλοκ των επιταγών που χορηγεί η 

Τράπεζα; Ελέγχεται το απόθεμα των αχρησιμοποίητων επιταγών. 

• Απαγορεύεται η έκδοση επιταγών στον κομιστή; Απαγορεύεται η υπογραφή ή 

η οπισθογράφηση λευκών επιταγών. 

• Οι υποβαλλόμενες προς υπογραφή επιταγές συνοδεύονται από τα 

δικαιολογητικά τους στοιχεία; Εκδίδονται και εγκρίνονται ενυπογράφως τα 

απαραίτητα παραστατικά για τις εκδιδόμενες επιταγές. 

• Οι μετά των Τραπεζών συμφωνίες ελέγχονται τακτικά από πρόσωπο διάφορο 

του Ταμία και του Λογιστή που τηρεί αυτούς τους λογαριασμούς. 

• Απαγορεύεται το «Ταμείο» να έχει, εκτός από τα μετρητά, και προσωρινές 

αποδείξεις ή σχετικά σημειώματα μη λογιστικοποιηθέντα. 

• Διενεργούνται αιφνιδιαστικές καταμετρήσεις ταμείων από τον εσωτερικό 

ελεγκτή. 

 

Επιστροφές και εκπτώσεις 

• Διασφάλιση λήψης πιστωτικού τιμολογίου από τον προμηθευτή για τις 

εκπτώσεις που δικαιούται η επιχείρηση. 

• Άμεση λογιστικοποίηση καταχώρησης επιστροφών και εκπτώσεων αγορών 

στο ημερολόγιο. 

• Άμεση λογιστικοποίηση καταχώρησης επιστροφών και εκπτώσεων αγορών 

στην αποθήκη. 

 

4.2.3 Αναλυτικές διαδικασίες ελέγχου κυκλώματος αγορών 
Όπως και με τον έλεγχο των πωλήσεων ο σχεδιασμών των διαδικασιών 

ελέγχου γίνεται με στόχο την επαλήθευση ή όχι των πέντε βασικών ισχυρισμών της 

διοίκησης, δηλαδή της Πληρότητας, της Πραγματοποίησης, της Ακρίβειας, της 

Χρονικής Τακτοποίησης, και της Ταξινόμησης. Ο έλεγχος των αγορών δίνει 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην πληρότητα σε αντίθεση με τις πωλήσεις όπου μεγαλύτερη 

έμφαση δίνεται στον ισχυρισμό της Πραγματοποίησης. Οι λεπτομερείς ελεγκτικές 

διαδικασίες διενεργούνται σε δείγμα ενδεικτικές διαδικασίες είναι οι παρακάτω: 

Αγορές 
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 Επιλογή δείγματος αγορών για διενέργεια των παρακάτω διαδικασιών: 

• Κατάρτιση Κατάστασης των κατ' είδος Αγορών της χρήσεως (είδος, ποσότητα, 

αξία, εφόσον είναι εφικτό) με αντίστοιχα στοιχεία της προηγουμένης χρήσεως. 

• Διαπίστωση της ύπαρξης ή μη σημαντικών αποκλίσεων της τιμής αγοράς από 

περίοδο σε περίοδο. 

• Συσχέτιση Αγορών με λογαριασμούς προμηθευτών, Φ.Π.Α., χρηματικών 

διαθεσίμων και εισαγωγή στις αποθήκες. 

• Διαπίστωση της ύπαρξης ή μη πιστωτικών σημειωμάτων κατά την επόμενη 

χρήση για αγορές τέλους της χρήσεως, που μεταβάλουν το κόστος αναλώσεων. 

• Διαπίστωση της καταχωρήσεως των αγορών τέλους χρήσεως στη χρήση, που 

αφορούν. 

• Για δείγμα αγορών : 

−τήρηση του Κανονισμού Προμηθειών 

−έλεγχος νομίμων δικαιολογητικών 

−έλεγχος εισαγωγής στην αποθήκη των αγοραζόμενων ειδών 

• Διερεύνηση προς διαπίστωση τυχόν αγορών που έχουν γίνει μεταξύ 

συνδεδεμένων οικονομικών μονάδων. 

 

Πληρωμές 

 Επιλογή δείγματος πληρωμών για διενέργεια των παρακάτω διαδικασιών: 

• Έλεγχος και συμφωνία παραστατικών πληρωμών με συγκεκριμένες αγορές. 

• Έλεγχος ακύρωσης παραστατικών πληρωμής έτσι ώστε να μην μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, 

• Έλεγχος ορθής ενημέρωσης αρχείου προμηθευτών. 

• Συμφωνίες των λογαριασμών καταθέσεων με τα extraits των Τραπεζών και 

συντάσσονται σχετικά φύλλα συμφωνίας των λογαριασμών. 

 

Έλεγχος υπολοίπων προμηθευτών  

• Λήψη ισοζυγίου προμηθευτών και λοιπών πιστωτών από το αντίστοιχο Τμήμα 

και συμφωνία αυτού με Γενική Λογιστική. 

• Επιβεβαίωση των υπολοίπων προμηθευτών, πιστωτών με σχετικές επιστολές 

απ’ ευθείας στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το ΔΠΕ 505 «Κατ’ 

ευθείαν επιβεβαιώσεις». 
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• Συσχέτιση λογαριασμών προμηθευτών με λογαριασμούς αγορών, αποθηκών 

και γραμμάτια πληρωτέα. 

• Έλεγχος της κινήσεως των λογαριασμών βάσει νομίμων δικαιολογητικών. 

• Διαπίστωση ότι τηρούνται οι συμβατικοί όροι των προμηθειών και ειδικότερα 

οι παρεχόμενες εκπτώσεις από τους προμηθευτές. 

• Διαπίστωση ότι οι τυχόν μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων 

εμφανίζονται, στον Ισολογισμό, αφαιρετικά της αξίας των γραμματίων. 

• Διαπίστωση ότι για τις έντοκες υποχρεώσεις, που προέρχονται από τους 

λογαριασμούς αυτούς, έχουν απεικονιστεί στους οικείους λογαριασμούς οι 

μέχρι το τέλος της χρήσεως δουλευμένοι τόκοι. 

• Επισκόπηση των λογαριασμών αυτών για τον εντοπισμό τυχόν κονδυλίων τα 

οποία από τη φύση τους αφορούν έσοδα ή παραμένουν ακίνητα από μακρού 

χρόνου και τα οποία ενδεχομένως έπρεπε να διαγραφούν. 

• Επαλήθευση της ορθής αποτιμήσεως των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα που 

προέρχονται από τους ανωτέρω λογαριασμούς, καθώς και του ορθού 

λογιστικού χειρισμού των συναλλαγματικών διαφορών. 

• Επαλήθευση του ορθού διαχωρισμού βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. 

 

4.2.4 Έλεγχος αποθεμάτων τέλους χρήσης 
Ελεγκτικές διαδικασίες για την επιβεβαίωση του ισχυρισμού της Ύπαρξης και της 

Πληρότητας: 

• Παρακολούθηση φυσικής απογραφής. 

• Επιβεβαίωση αποθεμάτων που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. 

• Σύγκριση ποσοτήτων φυσικής απογραφής με υπόλοιπα αποθήκης. 

• Έλεγχος ενημέρωσης αποθήκης με ελλείμματα ή πλεονάσματα απογραφής. 

Ελεγκτικές διαδικασίες για την επιβεβαίωση του ισχυρισμού της Χρονικής 

Τακτοποίησης : 

• Έλεγχος λογιστικής αγορών υπό παραλαβή ή υπό παράδοση. 

• Έλεγχος ποσοτικής ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκης στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης. 

Ελεγκτικές διαδικασίες για την επιβεβαίωση του ισχυρισμού για Δικαιώματα και 

Υποχρεώσεις : 
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• Επισκόπηση πρακτικών Δ.Σ. σχετικά με νομικές διεκδικήσεις επί των 

αποθεμάτων. 

• Λήψη επιστολής παράστασης της διοίκησης περί κυριότητας αποθεμάτων. 

Ελεγκτικές διαδικασίες για την επιβεβαίωση του ισχυρισμού της Επιμέτρησης : 

• Έλεγχος ορθής εφαρμογής της μεθόδου αποτίμησης του κόστους κτήσης. 

• Σύγκριση κόστους αποτίμησης τελικού αποθέματος με τρέχουσες τιμές. 

• Επιβεβαίωση βαθμού ολοκλήρωσης παραγωγής σε εξέλιξη. 

•  Διερεύνηση μήπως οι τιμές πωλήσεως προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν 

μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού είναι χαμηλότερες από εκείνες της 

απογραφής (ένδειξη για υποτίμηση ή απομείωση της αξίας των αποθεμάτων). 

• Διαπίστωση ότι έχει γίνει επαρκής πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και 

απαξιωμένα αποθέματα. 

 

4.3 Κύκλωμα πωλήσεων 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά τον έλεγχο 

του κύκλου των πωλήσεων. Οι συνηθέστερες δραστηριότητες του κυκλώματος των 

πωλήσεων μίας τυπικής εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης είναι: 

• Προσέλκυση πελατών. Oι διαδικασίες marketing για την δημιουργία 

πωλήσεων σε νέους πελάτες κυρίως μέσω της διαφήμισης και των διαφόρων 

τεχνικών πωλήσεων.    

• Έγκριση πελατών. Οι υποψήφιοι πελάτες ελέγχονται ως προς την 

πιστοληπτική τους ικανότητα πριν την έγκριση της πώλησης.   

• Λήψη παραγγελιών. Η παραγγελίες συνήθως λαμβάνονται έντυπα ή 

ηλεκτρονικά και εκδίδεται δελτίο παραγγελίας όπου αναγράφονται όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της παραγγελίας, τα βασικότερα 

στοιχεία είναι το όνομα πελάτη, διεύθυνση, είδος εμπορεύματος, ποσότητα, 

τιμή, τρόπος εξόφλησης, χρόνος παράδοσης, κ.λπ.    

• Αποστολή εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα αφού ελεγχθούν για την ποιότητα 

τους και αφού συμφωνηθούν με το δελτίο παραγγελίας συσκευάζονται, και 

εκδίδεται το Δελτίο Αποστολής.  

• Τιμολόγηση. Η διαδικασία της τιμολόγησης αφορά τον προσδιορισμό της 

αξίας των εμπορευμάτων η οποία συνήθως αναφέρεται σε τιμοκατάλογο ή σε 

συμφωνημένη τιμή ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων και προϊόντων. 
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• Είσπραξη   διακανονισμός απαίτησης. Ο διακανονισμός μπορεί να γίνει μα 

διαφορετικούς τρόπους μετρητοίς, με πίστωση, με επιταγές, με 

συναλλαγματικές. 

• Επιστροφές εκπτώσεις. Οι επιστροφές γίνονται συνήθως για ελαττωματικά 

είδη ή για λάθη κατά την εκτέλεση της παραγγελίας ενώ οι εκπτώσεις γίνονται 

οι λόγους προσέλκυσης πελατών είτε για λόγους μεγέθους παραγγελιών 

(εκπτώσεις τζίρου) 

• Προβλέψεις επισφάλειας διαγραφές πελατών. Η παρακολούθηση των 

απαιτήσεων μετά από κάθε πώληση είναι απαραίτητη για τη ορθή απεικόνιση 

των πραγματικών  απαιτήσεων στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

4.3.1 Αξιολόγηση εσωτερικών δικλείδων για συναλλαγές κύκλου 

πωλήσεων. 
 

Πριν ο ελεγκτής ο ελεγκτής αποφασίσει για το ποίες αναλυτικές ελεγκτικές 

διαδικασίες θα εφαρμόσει καθώς και για το μέγεθος του δείγματος  θα πρέπει να 

αξιολογήσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του κυκλώματος των πωλήσεων – 

απαιτήσεων .Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με την σύνταξη ερωτηματολογίων ή την 

διεξαγωγή συνεντεύξεων και την επαλήθευση των διαδικασιών που περιγράφονται σε 

αυτά ,από  τον ελεγκτή. Οι ερωτήσεις και τα θέματα στα οποία θα αναφέρεται το 

ερωτηματολόγιο θα πρέπει να είναι τα παρακάτω: 

 

Πωλήσεις 

• Τήρηση καταλόγου μη εγκεκριμένων πελατών. 

• Τήρηση πιστωτικού ορίου για εγκεκριμένους πελάτες. 

• Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας πελατών. 

• Εξασφάλιση ότι καμία πώληση με πίστωση δεν γίνεται χωρίς την έγκριση από 

το αρμόδιο για τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη. 

• Χρήση προαριθμημένων εντύπων για παραγγελίες.  

• Εφαρμογή εγκεκριμένου τιμοκαταλόγου. 

• Συσχέτιση δεδομένων τιμολογίων, με δελτία αποστολής και δελτία 

παραγγελίας. 
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• Περιορισμοί εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένου προσωπικό για την 

καταχώρηση εγγραφών πωλήσεων. 

• Διενέργεια εγγραφών πωλήσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.  

 

Εισπράξεις 

• Έκδοση προαριθμημένης απόδειξης για κάθε είσπραξη. 

• Αποδοχή μόνο επιταγών από πελάτες. 

• Άμεση εγγραφή των ταμειακών κινήσεων από άλλο πρόσωπο εκτός του ταμεία 

της επιχείρησης. 

• Καταμέτρηση και συμφωνία του ταμείου καθημερινά. 

• Διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων της είσπραξης και της λογιστικής 

καταχώρησης αυτών. 

• Φύλαξη χρημάτων και αγιογράφων σε ασφαλή χώρο. 

• Συμφωνία ποσών που λαμβάνονται με υπόλοιπο πελάτη. 

• Διενέργεια συμφωνιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα των υπολοίπων των 

πελατών με δεδομένα που αποστέλλονται από πελάτες. 

Επιστροφές εκπτώσεις πωλήσεων 

 

• Καταγραφή επιστρεφόμενων σε επαναριθμημένα δελτία παραλαβής. 

• Συσχέτιση των δεδομένων των δελτίων παραλαβής με τα αντίστοιχα δεδομένα 

των αρχικών τιμολογίων. 

• Έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

• Έκκριση των επιστροφών και εκπτώσεων από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

• Παρακολούθηση του ύψους των εκπτώσεων ανά πελάτη για αποκάλυψη 

απάτης. 

Υπολογισμός πρόβλεψης για επισφάλειες και διαγραφή πελατών 

• Παρακολούθηση υπερημερίας πελατών. 

• Τεκμηρίωση επικοινωνίας (επιστολών) 

• Σταθερός και τεκμηριωμένος τρόπος υπολογισμού των επισφαλειών. 

• Διατήρηση του αρχείου των διαγεγραμμένων πελατών. 

• Παρακολούθηση των εσόδων από τυχών εισπράξεις από πελατών που είχαν 

διαγραφεί. 
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4.3.2 Αναλυτικές διαδικασίες ελέγχου κυκλώματος πωλήσεων 
Μετά από την εκτίμηση του εσωτερικού ελέγχου σειρά έχει ο σχεδιασμός των 

ελεγκτικών διαδικασιών και ο καθορισμός του δείγματος που θα εξεταστεί.  Σκοπός 

του ελέγχου είναι όπως είδη έχουμε αναφέρει είναι η επιβεβαίωση ή όχι των βασικών  

ισχυρισμών της διοίκηση. Στην περίπτωση του έλεγχου του κύκλου των πωλήσεων οι 

ισχυρισμοί αφορούν τα παρακάτω : 

• Ύπαρξη ή πραγματοποίηση ( existence or occurrence). O έλεγχος του 

ισχυρισμού αναφέρεται στο εάν οι πωλήσεις που εμφανίζονται στα 

αποτελέσματα της επιχείρησης έχουν όντως πραγματοποιηθεί ή όχι. Ο έλεγχος 

του ισχυρισμού είναι γίνεται πολύ σημαντικός εάν σκεφτούμε ότι πολλές 

επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχέρεια προσπαθούν να βελτιώσουν 

πλασματικά τα αποτελέσματα τους εμφανίζοντας εικονικές πωλήσεις σε 

ανύπαρκτους ή υπαρκτούς πελάτες.   

• Δικαιώματα ή υποχρεώσεις ( rights and obligations). Ο έλεγχος του 

ισχυρισμού της ορθότητας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πληρότητας 

έγκειται στον έλεγχο της καταχώρησης της απαίτησης από τον αληθινό πελάτη 

και όχι από άλλον. 

• Πληρότητα (completeness). Ο έλεγχος του ισχυρισμού της πληρότητας  

αναφέρεται στον έλεγχο της καταχώρησης του συνόλου των πωλήσεων και όχι 

μέρους αυτών.  

• Επιμέτρηση ή κατανομή (valuation or allocation). Ο έλεγχος του ισχυρισμού 

της αποτίμησης ή κατανομής αναφέρεται στον έλεγχο του σωστού 

υπολογισμού των συναλλαγών (πωλήσεων , εκπτώσεων ), καθώς και στην 

σωστή εφαρμογή της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

• Παρουσίαση και γνωστοποίηση ( presentation and disclosure). O  έλεγχος έχει 

να κάνει μα την εμφάνιση των λογαριασμών πωλήσεων στα αποτελέσματα 

χρήσης καθώς και με την ανάλυση τους στο προσάρτημα (notes). 

Οι Αναλυτικές διαδικασίες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα 

ελέγχου πωλήσεων είναι οι παρακάτω: 

1.Επιλογή δείγματος παραστατικών (τιμολογίων, δελτίων αποστολής ή δελτίων 

παραγγελίας )  και έλεγχος καταχώρησης τους. Κατά τον έλεγχο τους εξετάζουμε : 

• Επιβεβαίωση της τιμολόγησης κάθε δελτίου παραγγελίας. 
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• Συμφωνίας στοιχείων δελτίου παραγγελίας με δελτία αποστολής και τιμολόγια 

πώλησης. 

• Έλεγχος έγκρισης πώλησης, χορήγησης πίστωσης, χρήσης τιμοκαταλόγου. 

•  Έλεγχος ενημέρωσης της αποθήκης με τις ορθές ποσότητες και τιμές των 

εμπορευμάτων. 

Οι διαδικασίες απαντούν στους ισχυρισμούς της Ύπαρξης, της Πληρότητας και της 

Επιμέτρησης για πωλήσεις και απαιτήσεις. 

 

2.Επιλογή δείγματος στο αναλυτικό καθολικό και έλεγχος ύπαρξης παραστατικών, 

έτσι ώστε να διαπιστωθεί: 

• Η ύπαρξη αντίστοιχα του δελτίου παραγγελίας δελτίου αποστολής και 

τιμολογίου. 

• Συμφωνία στοιχείων δελτίου παραγγελίας δελτίου αποστολής και τιμολογίου 

μεταξύ τους. 

• Έλεγχος ενημέρωσης αποθήκης. 

• Έλεγχος έγκρισης πώλησης, πίστωσης, χρήση τιμοκαταλόγου. 

• Ανασκόπηση του ημερολογίου για ασυνήθη ποσά πωλήσεων κυρίως στο τέλος 

της διαχειριστικής χρήσης. 

 

Οι διαδικασίες απαντούν στους ισχυρισμούς της Πραγματοποίησης, της Επιμέτρησης 

για πωλήσεις και των ισχυρισμών της Ύπαρξης και της Επιμέτρησης για τις 

απαιτήσεις. 

 

3.Έλεγχος της συνεχούς αρίθμησης των δελτίων αποστολής των δελτίων παραγγελίας 

και των τιμολογίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πληρότητα πωλήσεων. 

 

4.Συγκεντρωτική συμφωνία εσόδων με έσοδα που περιλαμβάνεται στις δηλώσεις 

ΦΠΑ. Πληρότητα πωλήσεων. 

 

5. Διαπίστωση εάν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις των εσόδων της ελεγχόμενης 

χρήσεως σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως. Πληρότητα και 

Επιμέτρηση πωλήσεων. 
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6. Διαπίστωση ότι έχει τηρηθεί η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (δηλαδή έχουν 

περιληφθεί όλα τα έσοδα που αφορούν τη χρήση και μόνον αυτά). Πληρότητα και 

Επιμέτρηση πωλήσεων. 

 

7. Διαπίστωση της μη υπάρξεως πιστωτικών σημειωμάτων στην επόμενη χρήση για 

πωλήσεις τέλους προηγουμένης χρήσεως. Πληρότητα και Επιμέτρηση πωλήσεων. 

 

8. Διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων, που προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία, για την καταχώρηση των Πωλήσεων (ΔΠΧΠ, ή Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, ανάλογα).Παρουσίαση και γνωστοποίηση. 

 

Οι Αναλυτικές διαδικασίες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα 

ελέγχου απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 

 

 1.Επιβεβαίωση εμπορικών απαιτήσεων με επιστολές επιβεβαίωσης: 

• Καθορισμός μεγέθους και επιλογή δείγματος για αποστολή επιστολής. 

• Επιβεβαίωση για πελάτες με υπόλοιπο άνω ενός συγκεκριμένου ορίου και για 

τους υπόλοιπους επιλογή δείγματος. 

• Αποστολή δεύτερης επιστολής σε πελάτες που δεν απάντησαν στην πρώτη. 

• Έλεγχος των επιστολών των οποίων οι απαντήσεις  δεν είναι σύμφωνες. 

• Για όσους πελάτες δεν απάντησαν διενέργεια πρόσθετων διαδικασιών όπως 

έλεγχος είσπραξης στην επόμενη χρήση, έλεγχος παραστατικών. 

•  Λήψη ισοζυγίου πελατών και λοιπών χρεωστών από το εμπορικό τμήμα και 

συμφωνία αυτού με τη Γενική Λογιστική και τον Ισολογισμό. 

• Ανασκόπηση ισοζυγίου πελατών για ιδιαίτερα μεγάλα και ασυνήθιστα 

υπόλοιπα. 

• Υποβολή ερωτήσεων στην διοίκηση για δυνατότητα είσπραξης και επάρκεια 

σχηματιζόμενων προβλέψεων. 

Οι παραπάνω διαδικασίες απαντούν στους ισχυρισμούς της Ύπαρξης, της 

Επιμέτρησης για τις απαιτήσεις. 

2.Έλεγχος είσπραξης δείγματος απαιτήσεων στη επόμενη χρήση. Ύπαρξη και 

επιμέτρηση.  

3.Έλεγχος δικαιολογητικών για διαγραφή απαιτήσεων. Πληρότητα για τις απαιτήσεις. 
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4.Δημιουργία ισοζυγίων ενηλικίωσης υπολοίπων πελατών και αξιολόγηση επάρκειας 

σχηματισμένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Επιμέτρηση για τις 

απαιτήσεων. 

5.Ανασκόπηση πρακτικών Δ.Σ. για έγκριση διαγραφής πελατών. Παρουσίαση 

γνωστοποίηση. 

6.Ανασκόπηση ισοζυγίου πελατών από συνδεμένα μέρη και έλεγχος γνωστοποιήσεων. 

Παρουσίαση και γνωστοποίηση. 

 

 

 

4.4 Ίδια κεφάλαια 
Βασικός σκοπός των ελεγκτών κατά τον έλεγχο λογαριασμών των ιδίων 

κεφαλαίων είναι: 

•  Να αξιολογήσουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται στον 

χειρισμό των μετοχών, των συναλλαγών επί των μετοχών και των μερισμάτων. 

• Να εξακριβώσουν αν όλες οι συναλλαγές που έγιναν κατά την διάρκεια του 

οικονομικού έτους και επηρέασαν τους λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων 

είχαν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα και έγινε σωστά η καταχώρηση τους. 

• Να εξακριβώσουν αν έχουν τηρηθεί όλες οι νομικές διαδικασίες που διέπουν 

το κεφάλαιο ανωνύμων εταιρειών. 

• Να διαπιστώσουν αν οι λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζονται σωστά 

στις οικονομικές εκθέσεις. 

 

 Εσωτερικός έλεγχος ιδίων κεφαλαίων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει όλες τις πράξεις τις σχετικές με την 

καταβολή μερισμάτων, καθορίζει τον αριθμό των μετοχών και την τιμή έκδοσης τους, 

καθορίζει τον τρόπο αποτίμησης μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης, την μετατροπή προνομιούχων μετοχών ή άλλων αξιόγραφων ή την 

μετατροπή του αριθμού των μετοχών, ή τυχόν αλλαγή στην τιμή έκδοσης. 

Με αυτόν τον τρόπο στους έλεγχους εγγραφών του λογαριασμού κεφαλαίων πρέπει 

να γίνεται επαλήθευση των εγγραφών, με τις επίσημες εγκρίσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στην 

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  
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Πρόγραμμα ελέγχου ιδίων κεφαλαίων 

Οι τυπικές εργασίες που απαιτούνται στις περισσότερες περιπτώσεις ελέγχου 

του 

μετοχικού κεφαλαίου είναι οι ακόλουθες: 

• Περιγραφή, συντασσόμενη από τους ελεγκτές ή την επιχείρηση, του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται στις συναλλακτικές πράξεις 

του μετοχικού κεφαλαίου. 

• Θεώρηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, των κανονισμών και 

των πρακτικών για ενημέρωση ως προς τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις που 

αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο. 

• Επαλήθευση στοιχείων Καταστατικού περί μετοχικού κεφα-λαίου με 

αντιστοιχία λογαριασμών Ισολογισμού (π.χ. καταβλημένο, οφειλόμενο 

μετοχικό κεφάλαιο, προθεσμίες καταβολής κ.λπ.) 

• Διαπίστωση ότι για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που τυχόν 

έγινε στην παρούσα χρήση ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται 

από τη νομοθεσία (Ν. 2190/1920) 

• Διαπίστωση του ορθού λογισμού των μερισμάτων, βάσει της σχετικής 

αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και την τυχόν παλαιότητα και 

παραγραφή των μερισμάτων. 

• Επαλήθευση του σύννομου του σχηματισμού των αποθεματικών (κωδ. Ν. 

2190/1920, Καταστατικό, φορολογικοί και αναπτυξιακοί νόμοι κ.λπ.) 

 

Παρουσίαση στις οικονομικές εκθέσεις 

Οι οικονομικές εκθέσεις πρέπει επαρκής επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά 

με τα ίδια κεφάλαια. Όλες οι μεταβολές που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια της 

χρήσεως σε καθέναν από τους λογαριασμούς ιδίων κεφαλαίων πρέπει να επεξήγονται 

στις υποσημειώσεις. Αν οι λογαριασμοί έχουν επηρεαστεί από μεγάλο αριθμό 

συναλλαγών θα χρειαστεί ιδιαίτερη έκθεση για τα ίδια κεφάλαια. Η έκθεση αυτή θα 

περιέχει ανάλυση των παρακρατηθέντων κερδών, στην οποία θα εμφανίζονται όλες οι 

μεταβολές λογαριασμών ιδίων κεφαλαίων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Παρόλο 

που η έκθεση για τα ίδια κεφάλαια δεν περιλαμβάνεται στις απαιτούμενες οικονομικές 

εκθέσεις, πολλές εταιρείες την συνυποβάλλουν με τις ετήσιες εκθέσεις τους προς τους 

μετόχους. Μια άλλη λύση είναι να εμφανίζεται έκθεση επί των παρακρατηθέντων 
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κερδών με σχετική υποσημείωση οπού εξηγούνται οι μεταβολές των εισφορών 

κεφαλαίου. 

Το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να παρουσιάζεται στον ισολογισμό με πλήρη 

περιγραφή κάθε εκδόσεως.  

 

 

4.5 Υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις διαχωρίζονται σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 

ανάλογα με την λήξη τους, και ο διαχωρισμός τους είναι σημαντικός για την ανάλυση 

των οικονομικών καταστάσεων και την  εξαγωγή συμπερασμάτων από την εφαρμογή 

των αριθμοδεικτών. Ο έλεγχος του διαχωρισμού τους ανάλογα με την λήξη τους και η 

ορθή τους εμφάνιση στον ισολογισμό είναι βασική ελεγκτική διαδικασία.   

 

Εκτός από του προμηθευτές και τους πιστωτές υπάρχουν και άλλα σημαντικά 

κονδύλια που περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του ισολογισμού, τα οποία είναι: 

• Αξιόγραφα πληρωτέα 

• Υποχρεώσεις από φόρους 

•  Προκαταβολές πελατών 

•  Ασφαλιστικοί οργανισμοί 

•  Μερίσματα πληρωτές 

•  Δάνεια 

4.5.1 Αξιόγραφα πληρωτέα 
Οι επιχειρήσεις προκειμένου να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους συχνά 

εκδίδουν αξιόγραφα είτε για να διασφαλίσουν τις συναλλαγές τους είτε για να 

εξασφαλίσουν ακόμη μεγαλύτερη πίστωση. Τα περισσότερο διαδεδομένα αξιόγραφα 

είναι οι επιταγές και οι συναλλαγματικές. Τα αξιόγραφα καταχωρούνται συνήθως και 

σε άλλα αρχεία εξολογιστικά (μητρώα, ληξιάρια) για την καλύτερη και αμεσότερη 

πληροφόρηση της επιχείρησης. Βασικές ελεγκτικές διαδικασίες είναι οι συμφωνία των 

αρχείων αυτών αν υπάρχουν, ο έλεγχος της εξόφλησης τους στην επόμενη περίοδο. 

Το υπόλοιπο των αγιογράφων μπορεί να επιβεβαιωθεί και με την χρησιμοποίηση 

επιστολής προς τρίτους σύμφωνα με το ΔΔΠ 505. 
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4.5.2  Φόροι 
Ο συνηθέστερος φόρος τον οποίο οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποδώσουν στο 

δημόσιο είναι ο ΦΠΑ. Η επαλήθευση από τους ελεγκτές αυτής της υποχρέωσης 

περιλαμβάνει και την επισκόπηση των περιοδικών δηλώσεων καθώς την συμφωνία 

τους με τις αγορές και τις πωλήσεις του πελάτη.  

Ο φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε από τις αποδοχές των μισθωτών και δεν 

αποδόθηκε στο δημόσιο, αποτελεί υποχρέωση που πρέπει να επαληθευτεί από τους 

ελεγκτές. Η επαλήθευση των παραπάνω ποσών γίνεται με την σύγκριση των 

παρακρατηθέντων ποσών με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις μισθοδοσίας, την 

συμφωνία τους με τις δηλώσεις απόδοσης του φόρου και τον δειγματοληπτικό έλεγχο 

της ορθότητας του υπολογισμού της παρακράτησης του φόρου σε κάποιους 

εργαζόμενους.   

Οι ίδιες περίπου διαδικασίες γίνονται για τους υπόλοιπους παρακρατούμενους φόρους 

(αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών, εργολάβων, αμοιβών ΔΣ). 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και ο φόρος εισοδήματος των κερδών της χρήσης. Ο 

έλεγχος του υπολογισμού εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης είναι 

όμως απαιτητό ο ελεγκτής να έχει όλες τις γνώσεις που απαιτούνται προκειμένου να 

πιστοποιήσει την ορθότητα του υπολογισμού . 

 

4.5.3  Προκαταβολές πελατών 
Πολλές επιχειρήσεις επιβάλλουν στους πελάτες τους να δίνουν προκαταβολές 

με σκοπό την διασφάλιση της εξόφλησης της απαίτησης, ή για να καλύψουν μέρος της 

αξίας εξοπλισμού που έχει δοθεί με πίστωση στον πελάτη. Μια επισκόπηση των 

διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την αποδοχή και επιστροφή των 

προκαταβολών, θα πρέπει να γίνει από τους ελεγκτές, με σκοπό την αποκάλυψη τυχών 

ελαττωμάτων του εσωτερικού ελέγχου.  

Και για αυτής την κατηγορία υποχρεώσεων βασική ελεγκτική διαδικασία αποτελεί η 

επιβεβαίωση με επιστολή. 

 

4.5.4  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
Στις υποχρεώσεις εμφανίζονται οι εργοδοτικές εισφορές και οι εισφορές του 

εργαζόμενου για ασφαλιστικά ταμεία. 
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Οι ελεγκτές θα πρέπει να ελέγξουν τους υπολογισμούς των εισφορών σύμφωνα με την 

ασφαλιστική νομοθεσία  καθώς και την σωστή απόδοση τους στα ταμεία. Για τον 

λόγο αυτό συντάσσεται συνήθως συγκεντρωτικό πίνακας από τις μισθοδοτικές 

καταστάσεις και συμφωνείται με την λογιστική και τις αναλυτικές περιοδικές 

δηλώσεις. 

. 

4.5.5 Δάνεια 
Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί εξασφαλίζουν σημαντικό μέρος των 

χρηματικών τους πόρων με δανεισμό. Τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 

χρησιμοποιούνται συνήθως για την χρηματοδότηση αποθεμάτων και άλλων 

βραχυπρόθεσμων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια, είτε 

εκδιδόμενα με δημόσια εγγραφή είτε χορηγούμενα από επενδυτικούς οργανισμούς με 

την μορφή «ιδιωτικής τοποθετήσεως» χρησιμοποιούνται πολλές φορές για την αγορά 

άλλων επιχειρήσεων ή για την αγορά μηχανημάτων και εγκαταστάσεων μεγάλης 

αξίας. 

Οι κυριότερη μορφή μακροπρόθεσμου δανείου είναι το ομολογιακό δάνειο. Το 

επίσημο έγγραφο με το οποίο δημιουργείται η ομολογιακή υποχρέωση είναι η 

σύμβαση ομολογιακού δανείου, η οποία περιλαμβάνει τους όρους του δανείου. Οι 

πιστωτές που διαθέτουν κεφάλαια για μακροχρόνια περίοδο, επιμένουν πολλές φορές 

και θέτουν ορισμένους περιορισμούς στη δανειζόμενη επιχείρηση. Η δανειακή 

σύμβαση μπορεί πολλές φορές να προβλέπει π.χ. ότι η επιχείρηση δεν θα μοιράσει 

μερίσματα παρά μόνο αν το κεφάλαιο κίνησης διατηρείται πάνω από ένα ορισμένο 

ύψος. Επίσης είναι δυνατόν να ορίσει στη δανειακή σύμβαση ότι η αγορά στοιχείων 

του πάγιου ενεργητικού, ή ότι η αύξηση του μισθού των διευθυντικών στελεχών θα 

επιτρέπεται μόνο αν ο δείκτης τρεχουσών απαιτήσεων διατηρείται σε καθορισμένο 

επίπεδο και αν τα καθαρά κέρδη φτάνουν σε καθορισμένο ποσό.  

Σκοποί των ελεγκτών κατά την έρευνα των έντοκων υποχρεώσεων. 

Οι σκοποί των ελεγκτών κατά την έρευνα των έντοκων υποχρεώσεων είναι να 

εξακριβώσουν: 

• Αν το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται στον χειρισμό των 

υποχρεώσεων είναι αποτελεσματικό. 
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• Αν έχουν λογιστικοποιηθεί οι τόκοι και οι λοιπές δαπάνες των δανείων, 

δηλαδή αν έχουν γίνει όλες οι καταχωρήσεις και οι εγγραφές στα 

προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία. 

• Αν έχει γίνει ορθή αποτίμηση των δανείων σε ξένο νόμισμα. 

• Αν έχουν υπολογιστεί σωστά οι πληρωτέοι τόκοι, οι δαπάνες τόκων. 

• Αν η επιχείρηση έχει τηρήσει όλους τους όρους και περιορισμούς που 

περιλαμβάνονται στην δανειακή σύμβαση. 

•  Αν τα δάνεια και οι σχετικοί τόκοι εμφανίζονται κανονικά στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αν παρέχονται όλες οι σχετικές 

πληροφορίες στις υποσημειώσεις. 

• Αν εμφανίζονται στις υποσημειώσεις οι υποθήκες και οι ενεχυριάσεις για την 

λήψη δανείων. 

Διαδικασίες  ελέγχου λογαριασμών δανείων 

Τα φύλλα εργασίας ελέγχου περιλαμβάνουν: 

• Κατάρτιση συγκεντρωτικής κατάστασης δανειακών υποχρεώσεων, όπου 

εμφανίζονται, αναλυτικά κατά δάνειο, τα υπόλοιπα υποχρεώσεων της 

προηγουμένης χρήσεως, οι συνολικές χρεώσεις και πιστώσεις χρήσεως των 

αντίστοιχων λογαριασμών δανείων, οι τόκοι και έξοδα των τραπεζών, καθώς 

και τα υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως. 

• Επαλήθευση του ορθού λογισμού των τόκων και λοιπών εξόδων, βάσει των 

όρων των αντίστοιχων δανειακών συμβάσεων.  

• Επαλήθευση των υπολοίπων δανείων τέλους χρήσεως με αντίστοιχα extrait και 

με επιβεβαιωτικές επιστολές τραπεζών. 

• Επαλήθευση των βαρών επί των ακινήτων (υποθήκες προσημειώσεις) με 

αντίστοιχες επιβεβαιωτικές επιστολές τραπεζών 

• Έλεγχος της κινήσεως των αναλυτικών λογαριασμών βάσει νομίμων 

δικαιολογητικών (π.χ. συμβάσεις δανείων, τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως – 

εντάλματα πληρωμής κ.λπ.). 

 

 

 

4.6 Κύκλωμα μισθοδοσίας 
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Οι διαδικασίες του ελέγχου του κυκλώματος της μισθοδοσίας έχουν σαν στόχο 

την επιβεβαίωση  των βασικών ισχυρισμών της διοίκησης οι οποίες όπως είδη έχουμε 

αναφέρει είναι της Πληρότητας, της Πραγματοποίησης, της Ακρίβειας, της Χρονικής 

Τακτοποίησης, και της Ταξινόμησης. 

Ο έλεγχος θα πρέπει να εστιάσει στην προσπάθεια να αποδείξει ότι: 

• Το κόστος μισθοδοσίας αφορά πράγματι δαπάνες προσωπικού και δεν περιέχει 

άλλου είδους δαπάνες.  

• Το κόστος μισθοδοσίας έχει συμπεριληφθεί ολόκληρο στα αποτελέσματα της 

χρήσης. 

• Έχει υπολογιστεί επακριβώς και δεν υπάρχει περίπτωση σημαντικού λάθους. 

• Έχει γίνει σωστός επιμερισμός του κόστους και έχουν γίνει όλες οι 

γνωστοποιήσεις. 

 

 

 

Οι ακόλουθες ελεγκτικές διαδικασίες είναι αντιπροσωπευτικές της δουλειάς που 

εκτελείται γενικά για να επαληθευτούν οι πληρωμές για μισθούς, ημερομίσθια, δώρα 

και προμήθειες: 

1.  Διενέργεια ελέγχων διαδικασιών για τις συναλλαγές της μισθοδοσίας, που 

καλύπτουν μια ή περισσότερες περιόδους που περιλαμβάνουν και τις 

ακόλουθες εξειδικευμένες διαδικασίες: 

• Επαλήθευση των ονομάτων και των ωρομισθίων με τα στοιχεία που τηρούνται 

από την υπηρεσία προσωπικού. 

• Επαλήθευση του χρόνου εργασίας που εμφανίζεται στις μισθοδοτικές 

καταστάσεις με τις κάρτες προσέλευσης και αποχώρησης και τα δελτία 

εργασίας που  έχουν εγκριθεί από τους προϊσταμένους. 

•  Καθορισμός της βάσης των κρατήσεων της μισθοδοσίας και σύγκριση με τα 

στοιχεία των κρατήσεων που έγιναν δεκτές από τους μισθωτούς. 

•  Έλεγχος των πολλαπλασιασμών και των προσθέσεων που διενεργήθηκαν 

κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας. 

• Σύγκριση του συνόλου της μισθοδοσίας με τη συνολική αξία των εκδοθεισών 

επιπάγων. 
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• Σύγκριση του συνόλου της μισθοδοσίας με τη συγκεντρωτική κατάσταση του 

κόστους εργασίας που ετοιμάστηκε από την υπηρεσία κοστολόγησης. 

• Αν οι μισθωτοί πληρώνονται σε μετρητά θα πρέπει να γίνει σύγκριση των 

αποδείξεων που υπέγραψαν οι μισθωτοί με την κατάσταση μισθοδοσίας. 

•  Αν οι μισθωτοί πληρώνονται με επιταγές θα πρέπει να γίνει σύγκριση των 

εξοφληθεισών επιταγών με την κατάστασης μισθοδοσίας και των 

οπισθογραφήσεων με τις υπογραφές στα πιστοποιητικά απαλλαγής από την 

παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. 

• Επισκόπηση των μεταγενέστερων πληρωμών των αζήτητων μισθών, 

συγκρίνοντας τις αποδείξεις πληρωμής με τα στοιχεία μισθοδοσίας, τα 

ωρομίσθια, και τα δελτία εργασίας. 

 

2. Αν οι μισθωτοί πληρώνονται σε μετρητά θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση των 

διαδικασιών ελέγχου που εφαρμόζονται κατά την πλήρωση και διανομή των 

φακέλων μισθοδοσίας. 

3. Εξέταση των χρονομέτρων που χρησιμοποιούνται από τους μισθωτούς και 

διερεύνηση των αχρησιμοποίητων καρτών προσέλευσης και αποχώρησης από 

την εργασία. 

4. Καθορισμός ότι οι καταβολές μισθών του έτους δεν υπερβαίνουν τον αριθμό 

των εβδομαδιαίων ή μηνιαίων πληρωμών μισθοδοσίας και ότι όλες έτυχαν της 

αρμόδιας έγκρισης. 

5. Λήψη ή κατάρτιση μιας συγκεντρωτικής καταστάσεως των ετησίων 

αποζημιώσεων προς τα εκτελεστικά στελέχη και επαλήθευση με τις συμβάσεις 

εργασίας τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ Σ. ή άλλες εγκρίσεις. 

6. Διερεύνηση των τυχόν σημαντικών διακυμάνσεων στους μισθούς, τα 

ημερομίσθια και τις προμήθειες. 

7. Έλεγχο του υπολογισμού των αποζημιώσεων, που πρέπει να καταβληθούν. 

8. Έλεγχος των πληρωμών για συντάξεις με αναφορά σε εγκριμένα προγράμματα 

παροχής συντάξεων και τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Με την επιφύλαξη ύπαρξης ειδικών κινδύνων για κάποιες μορφές επιχειρήσεων, 

γενικά οι κίνδυνοι που μπορούν να υπάρξουν είναι: 
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 Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται δεν ανταποκρίνονται α) στις συμφωνηθείσες 

βασικές αμοιβές, β) στον πραγματικό χρόνο εργασίας, γ) στα πρόσωπα που πράγματι 

εργάζονται στην επιχείρηση. 

 Δεδουλευμένες αμοιβές προσωπικού δεν καταχωρούνται στην χρήση που αφορούν 

αλλά στην επόμενη. 

 Όλες οι εργοδοτικές εισφορές να μην έχουν καταχωρηθεί.(Το ίδιο πρόβλημα δεν 

τίθεται για τις αμοιβές, γιατί όπως είναι αυτονόητο, εάν οι εργαζόμενοι δεν 

πληρωθούν, θα διαμαρτυρηθούν). 

Ο ελεγκτής απέναντι σε αυτούς τους πιθανούς κινδύνους, αναφορικά με τα έξοδα 

προσωπικού, πρέπει να έχει σαν αντικειμενικό σκοπό να επαληθεύσει και να 

διασφαλίσει τα παρακάτω: 

 Ότι όλες οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού έχουν γίνει αντικείμενο λογιστικής 

εγγραφής.  Ότι όλες οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού που έχουν καταχωρηθεί 

αφορούν την επιχείρηση. 

 

 Ότι ο διαχωρισμός των δεδουλευμένων και μη δεδουλευμένων έγινε σωστά. 

•  Ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών που αφορούν την λειτουργία είναι  

αληθοφανή. 

•  Ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών, των σχετικών με την λειτουργία, που 

βρίσκονται στον ισολογισμό, είναι αξιόπιστα (μεταβατικοί λογαριασμοί, 

λογαριασμοί υποχρεώσεων, κ.λπ 

 

Στάδια και υπηρεσίες που παρεμβαίνουν 

Στα πλαίσια ενός αξιόπιστου συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, συντάσσονται 

οι παρακάτω υπηρεσίες που αφορούν αντίστοιχα στάδια της διαδικασίας. 

1. Υπηρεσίας πρόσληψης και παρακολούθησης προσωπικού. Η υπηρεσία αυτή 

είναι επιφορτισμένη με την διοίκηση του προσωπικού. Σε συνεννόηση με τις 

διάφορες υπηρεσίες της επιχείρησης προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού, 

στην αξιολόγηση του και αποφασίζει για τις προσφορές στο προσωπικό. 

2. Υπηρεσία σημείωσης ημερομισθίων. Όταν το προσωπικό αμείβεται με βάση 

τις ημέρες εργασίας (και όχι μόνο με μηνιαίο μισθό), η καταμέτρηση των 

ημερών εργασίας του προσωπικού είναι απολύτως αναγκαία. Η υπευθυνότητα 

αυτής της εργασίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 5 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
5.1 Εξασφαλίσεις από νομικό σύμβουλο. 
Όταν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και πριν χορηγηθεί η έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής οφείλει να 

διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση (present obligation) ή δεν υπάρχει μια πιθανή 

δέσμευση (possible obligation) της επιχείρησης η οποία θα μπορεί να επηρεάσει την άποψη 

του για τις οικονομικές καταστάσεις.  

Τέτοιου είδους ενδεχόμενες υποχρεώσεις μπορεί να προέρχονται:  

• Από δικαστικές διενέξεις με τρίτα πρόσωπα. 

• Από διενέξεις με δημόσιες αρχές. 

•  Εγγυήσεις υπέρ τρίτων. 

Σημαντική πηγή πληροφόρησης είναι ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης. Για τον λόγο 

αυτό ο ελεγκτής φροντίζει να λάβει επιστολή από τον νομικό σύμβουλο, σχετικά με τις 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. 

Με την επιστολή ο ελεγκτής ζητά να λάβει πληροφορίες για εκκρεμείς δικαστικές  ή άλλες 

υποθέσεις νομικής φύσης από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις.  

Η μη λήψη επιστολές θεωρείται περιορισμός του πεδίου ελέγχου και  θα πρέπει να εξεταστεί 

το ενδεχόμενο έκδοσης διαφοροποιημένης, είτε γνώμη με εξαίρεση είτε άρνηση γνώμης.  

Η ελεγκτική διαδικασία προβλέπεται από το Δ.Ε.Π. 501 και υπόδειγμα της παρατίθεται στο 

παράρτημα. 

 

 
 
5.2 Μεταγενέστερα γεγονότα. 
Με το θέμα των μεταγενέστερων γεγονότων δηλαδή των γεγονότων μετά  την 

ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου. Οι οικονομικές καταστάσεις μπορεί 

να επηρεαστούν από τέτοιου είδους γεγονότα και σύμφωνα με το ΔΠΕ 560 στόχος του 

ελεγκτή είναι: 

• Η απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων για γεγονότα πους έχουν συμβεί μεταξύ 

της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων και της ημερομηνίας έκθεσης 

του ελεγκτή τα οποία απαιτούν τροποποίηση ή γνωστοποίηση στις οικονομικές 

καταστάσεις (δηλαδή λογιστικοποίηση και γνωστοποίηση) . 
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• Η αντίδραση σε γεγονότα που γίνονται γνωστά μετά την ημερομηνία της 

έκθεσης τα οποία αν ήταν γνωστά μπορεί να τον οδηγούσαν σε τροποποίηση 

της έκθεσης του. 

Ο ελεγκτής πρέπει να εκτελέσει διαδικασίες για την απόκτηση τεκμηρίων για 

γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί μεταξύ της ημερομηνίας των οικονομικών 

καταστάσεων και της ημερομηνίας έκθεσης ελέγχου. Οι διαδικασίες αυτές είναι 

συνήθως: 

• Η εξέταση των πρακτικών των συνεδριάσεων των μετόχων, ή της διοίκησης 

που έχουν γίνει μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. 

• Την εξέταση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που τυχόν έχουν 

συνταχθεί από την επιχείρηση (τριμηνιαίες). 

Διερευνητικά ερωτήματα για τα εξής θέματα: 

• Αν έχουν συναφθεί νέα δάνεια. 

• Αν έχουν γίνει πωλήσεις ή αποκτήσεις σημαντικών παγίων. 

• Αν υπάρχουν αυξήσεις κεφαλαίου. 

• Αν υπάρχουν εξελίξεις σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

• Αν υπάρχουν γεγονότα τα οποία θέτουν σε αμφισβήτηση της λογιστικές αρχές 

σύμφωνα με τις οποίες καταρτίστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις. 

 

Ο ελεγκτής συνήθως ζητά έγγραφη διαβεβαίωση από την  διοίκηση μέσω της 

επιστολής παραστάσεων της διοίκησης για την οποία θα αναφερθούμε 

παρακάτω. 

 

Όταν ο ελεγκτής λάβει γνώση για ένα γεγονός στο χρονικό διάστημα μεταξύ 

της ημερομηνίας χορήγησης της έκθεσης του, αλλά πριν την  δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων και κρίνει ότι εάν το γνώριζε νωρίτερα θα είχε 

διαφοροποίηση την έκθεση του, τότε ο ελεγκτής θα πρέπει: 

• Να συζητήσει το θέμα με την  διοίκηση. 

• Να κρίνει αν οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να τροποποιηθούν. 

Εάν η διοίκηση τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις τότε ο ελεγκτής πρέπει : 

• Να διενεργήσεις νέες ελεγκτικές διαδικασίες. 

• Να προσπαθήσει να εντοπίσει για μεταγενέστερα γεγονότα μέχρι την 

ημερομηνία χορήγηση της νέας έκθεσης. 
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• Να εκδώσει νέα έκθεση επί των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

με ημερομηνία μεταγενέστερη της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Εάν μετά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνει γνωστό στον ελεγκτή 

ένα πραγματικό περιστατικό το οποίο, εάν είχε γνωστοποιηθεί σε αυτόν πριν την 

χορήγησης της έκθεσης του, τότε ο ελεγκτής πρέπει: 

• Να συζητήσει το θέμα με την  διοίκηση. 

• Να κρίνει αν οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να τροποποιηθούν. 

Εάν η διοίκηση τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις τότε ο ελεγκτής πρέπει : 

• Να διενεργήσεις νέες ελεγκτικές διαδικασίες για την τροποποίηση. 

• Να προσπαθήσει να εντοπίσει για μεταγενέστερα γεγονότα μέχρι την 

ημερομηνία χορήγηση της νέας έκθεσης. 

• Να εκδώσει νέα έκθεση επί των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

με ημερομηνία μεταγενέστερη της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. 

• Να εξετάσει εάν η διοίκηση έχει λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων για την κατάσταση. 

 

5.3 Συνέχιση δραστηριότητας (going concern) 
Οι οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού καταρτίζονται με την παραδοχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας της, και ορισμένα πλαίσια χρηματοοικονομικής 

αναφοράς απαιτούν ρητή διαβεβαίωση από την οικονομική μονάδα για την εκτίμηση 

της ικανότητας της να συνεχίσει την δραστηριότητα της. Το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 1 απαιτεί από την διοίκηση να προβαίνει σε εκτίμηση της ικανότητας της να 

συνεχίσει την δραστηριότητα της, ενώ η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας είναι 

βασική αρχή και του Ε.Γ.Λ.Σ.  για την μη αποτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων 

στην ρευστοποιήσιμη τιμή. 

Το ΔΠΕ 570 «Συνέχιση δραστηριότητας» αναφέρεται στις ευθύνες του ελεγκτή 

σχετικά με την χρήση της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας, της 

επιχείρησης. Στόχος του ελεγκτή είναι: 

• Να αποκτήσει επαρκή τεκμήρια σχετικά την παραδοχή της διοίκησης για 

συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης. 
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• Να εξετάσει αν υπάρχουν συνθήκες ή γεγονότα που εγείρουν αμφιβολίες για 

την ικανότητα συνέχισης της δραστηριότητας . 

• Να προσδιορίσει τις επιπτώσεις στην έκθεση του. 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να προσδιορίσει εάν έχει γίνει από την διοίκηση εκτίμηση της 

ικανότητας συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης και αν έχει γίνει να 

εκτιμηθεί από τον ελεγκτή. Εάν δεν έχει γίνει ο ελεγκτής θα πρέπει να συζητήσει με 

την διοίκηση θέτοντας ερωτήματα για το αν υπάρχουν γεγονότα τα οποία μπορεί να 

θέσουν σε αμφιβολία την συνέχιση της δραστηριότητας. 

Όταν έχουν εντοπιστεί  θέματα τα οποία εγείρουν αμφιβολίες για το θέμα της 

συνέχειας της δραστηριότητας ο ελεγκτής θα πρέπει να κάνει τις παρακάτω 

διαδικασίες: 

• Αίτημα προς την διοίκηση για να διενεργήσει την εκτίμηση της. 

• Αξιολόγηση των σχεδίων της διοίκησης για μελλοντικές ενέργειες. 

• Αξιολόγηση των δεδομένων και του υπολογισμού μελλοντικών ταμειακών 

ροών  των σχεδίων της διοίκησης. 

• Έγγραφες διαβεβαιώσεις για τα σχέδια της διοίκησης καθώς και εκτιμήσεις 

δυνατότητα υλοποίησης τους. 

Άλλες ελεγκτικές διαδικασίες που στηρίζονται στην αποκλειστική έρευνα του ελεγκτή 

είναι: 

• Ανάλυση ταμειακών ροών. 

• Ανάγνωση όρων συμβάσεων και δανείων. 

• Ανάγνωση πρακτικών συνεδριάσεων μετόχων και διοίκησης. 

• Διερευνητικά ερωτήματα σε νομικό σύμβουλο. 

Εάν από τον έλεγχο του ο ελεγκτής διαπιστώσει ότι ορθά χρησιμοποιήθηκε η αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας αλλά υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα για το εάν οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τα γεγονότα εκείνα που εγείρουν  αμφιβολίες 

για την συνέχιση της δραστηριότητας ή εαν έχουν γίνει οι κατάλληλες 

γνωστοποιήσεις τους. Τότε εάν γίνουν οι γνωστοποιήσεις τότε ο ελεγκτής θα 

περιλάβει μόνο μια παράγραφο έμφασης στην έκθεση του ώστε να τονίσει την 

αβεβαιότητα αυτή και να επιστήσει την προσοχή των ενδιαφερομένων. 

Ενώ εάν δεν έχει γίνει η κατάλληλη γνωστοποίηση θα πρέπει να εκφράσει γνώμη με 

επιφύλαξη σύμφωνα με το ΔΠΕ 705. 
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Γεγονότα που μπορεί να εγείρουν αμφιβολίες για την παραδοχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας είναι ενδεικτικά: 

• Αρνητικό κεφάλαιο κίνησης. 

• Ενδείξεις άρσης χρηματοοικονομικής υποστήριξης από πιστωτές. 

• Αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές. 

• Αρνητικοί βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες. 

• Σημαντικές λειτουργικές ζημίες. 

• Αδυναμία τήρησης όρων δανειακών συμβάσεων. 

• Μη συμμόρφωση με κεφαλαιακές ή κανονιστικές απαιτήσεις (αρ.47 και 48 

Κ.Ν. 2190/1920). 

 

5.4 Έγγραφες διαβεβαιώσεις διοίκησης  
Στα τελικά στάδια του ελέγχου περιλαμβάνεται και η διαδικασία λήψης έγγραφων 

διαβεβαιώσεων της διοίκησης. Το ΔΠΕ 580 ορίζει ότι έγγραφη διαβεβαίωση είναι η 

έγγραφη δήλωση από την διοίκηση για να επιβεβαιώσει ορισμένα θέματα που 

αφορούν την διοίκηση. 

Η διαβεβαίωση ζητείται από τους υπεύθυνους σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων, τα οποία είναι διαφορετικά ανάλογα με την οργάνωση της επιχείρησης 

καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία που την διέπει. 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να ζητήσει διαβεβαιώσεις για τα παρακάτω θέματα : 

• Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έχει σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανόνες χρηματοοικονομικής αναφοράς και έχουν τηρηθεί οι όροι ανάθεσης. 

• Η επιχείρηση παρείχε όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που 

συμφωνηθήκαν από τους όρους ανάθεσης. 

•  Έχουν καταχωρηθεί όλες οι συναλλαγές. 

Όταν από τις περιστάσεις απαιτείται εκτός από τα παραπάνω θα πρέπει να δίδονται 

διαβεβαιώσεις και για καταστάσεις όπως: 

• Εάν οι λογιστικές αρχές είναι οι ενδεδειγμένες. 

• Σε περιπτώσεις με θέμα αμφιβολίας της συνέχισης δραστηριότητας θα πρέπει 

να γνωστοποιούνται τα σχέδια της διοίκησης. 

• Ειδικές διατάξεις και νομοθεσία που μπορεί να επηρεάσουν τις οικονομικές 

καταστάσεις. 
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Το χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να ληφθεί η επιβεβαίωση τοποθετείται 

κοντά αλλά οπωσδήποτε πριν από την χορήγηση της έκθεσης από τον ελεγκτή. Οι 

έγγραφες διαβεβαιώσεις έχουν την μορφή επιστολών και υπόδειγμα επιστολής 

παρατίθεται στο παράρτημα. 

   
   

5.5 Τελικές ελεγκτικές διαδικασίες 
Αφού ολοκληρωθούν οι αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες θα πρέπει πριν την 

χορήγηση της έκθεσης να γίνουν κάποιες τελικές ελεγκτικές διαδικασίες όπως: 

• Επισκόπηση φακέλου. Η επισκόπηση γίνεται από τον εμπειρότερο ελεγκτή της 

ομάδας (reviewer), με στόχο την επικάλυψη και συμπλήρωση αδυναμιών του 

ελέγχου. Κατά την διάρκεια του ελέγχου είναι πιθανό κάποια θέματα να 

διαφύγουν του συνεργείου ελέγχου ή κάποιες διαδικασίες να περιέχουν λάθη 

και παραλείψεις. Η ξεκάθαρη ματιά ενός τρίτου προσώπου έρχεται να 

καλύψει αυτά τα  κενά.   

• Συγκέντρωση παρατηρήσεων ελέγχου. Η συγκέντρωση των παρατηρήσεων 

και η κατάταξη τους ανά κατηγορία και σημαντικότητα βοηθά τον ελεγκτή 

στο να αξιολογήσει καλύτερα τα δεδομένα και να προχωρήσει στην σύνταξη 

της έκθεσης του. Σύμφωνα με το πρότυπο 450 ο ελεγκτής πρέπει να 

συγκεντρώσει τα σφάλματα που έχει εντοπίσει εκτός από εκείνα που θεωρεί 

επουσιώδη και δεν χρειάζεται να συγκεντρωθούν. Ο ελεγκτής καθορίζει το 

οριακό εκείνο ποσό κάτω από το οποίο θεωρεί ότι τα σφάλματα δεν 

επηρεάζουν το κύρος των οικονομικών καταστάσεων. Τα θέματα που 

θεωρούνται ασήμαντα είναι σε κατώτερη τάξη μεγέθους από το ουσιώδες 

μέγεθος που καθορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού από ΔΠΕ 320.     

• Σύνταξη επιστολής ελεγκτών προς την διοίκηση. Από την προηγούμενη 

ενέργεια προκύπτει η ανάγκη της γνωστοποίησης στη διοίκηση όλων των 

σφαλμάτων και αδυναμιών που έχουν πέσει στην αντίληψη των ελεγκτών είτε 

είναι σημαντικά είτε είναι ασήμαντα,  προκειμένου να διορθωθούν. Η 

διοίκηση θα πρέπει στη φάση αυτή να αξιολογήσει τα σφάλματα που της 

έχουν γνωστοποιηθεί και να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις. 
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5.6 Εκθέσεις ελέγχου 
Η γνώμη του ελεγκτή για το αν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ή 

όχι  την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση , και τα αποτελέσματα της 

επιχείρησης αποτελούν το επιστέγασμα της ελεγκτικής εργασίας. Θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε τέσσερα είδη εκθέσεων: 

• Σύμφωνη γνώμη 

• Γνώμη με επιφύλαξη 

• Αντίθετη γνώμη 

• Άρνηση γνώμης 

Με κάθε είδος θα ασχοληθούμε χωριστά. Γενικά οι εκθέσει έχουν συγκεκριμένη δομή  

και το πρότυπο που καθορίζει το περιεχόμενο της είναι το ΔΠΕ 700, σύμφωνα με το 

οποίο η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω. 

Τίτλος 

Πρέπει δηλαδή να δηλώνεται ότι πρόκειται για έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή . 

Παραλήπτης 

Η έκθεση πρέπει να απευθύνεται στον εντολέα, στις ανώνυμες εταιρίες εντολέας είναι 

οι μέτοχοι οι οποίοι μέσω της Γενικής Συνέλευσης εξέλεξαν τον ελεγκτή. 

Εισαγωγική παράγραφος 

Στην παράγραφο αυτή περιλαμβάνεται η επωνυμία της επιχείρησης, αναφέρονται όλες 

οι οικονομικές καταστάσεις που ελέγχθηκαν, γίνεται αναφορά στις  λογιστικές αρχές 

και στα πρότυπα ελέγχου και προσδιορίζεται η περίοδος που καλύπτουν οι 

καταστάσεις. 

Ευθύνη διοίκηση για οικονομικές καταστάσεις  

Σε αυτήν την παράγραφο περιγράφεται η ευθύνη της διοίκηση για την σύνταξη των  

οικονομικών καταστάσεων. 

Ευθύνη ελεγκτή 

Σο σημείο αυτό δηλώνεται ότι ο ελεγκτής αναλαμβάνει την ευθύνη να εκφράσει μόνο 

την γνώμη του. Ακόμη δηλώνεται  ότι : 

• Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εκτέλεση διαδικασιών που αποσκοπούν στην 

συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σύμφωνα με συγκεκριμένα ελεγκτικά 

πρότυπα. 
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• Οι παραπάνω διαδικασίες επιλέχθηκαν σύμφωνα με την κρίση του ελεγκτή. Ο 

ελεγκτής έχει εξετάσει τις εσωτερικές δικλίδες και σχεδιάζει ανάλογα 

ελεγκτικές διαδικασίες. 

• Ο έλεγχος υπεισέρχεται και στην αξιολόγηση των λογιστικών αρχών καθώς 

και των εκτιμήσεων που έκανε η διοίκηση.  

Γνώμη ελεγκτή 

Στην παράγραφο όταν δεν υπάρχει διαφοροποιημένη γνώμη αυτή θα πρέπει να 

αναφέρεται εάν οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 

άποψη ή όχι  το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο. 

Άλλες ευθύνες αναφοράς 

Εάν ο ελεγκτής έχει αναλάβει και άλλες ευθύνες τότε αυτές θα πρέπει να αναφέρονται 

σε ξεχωριστό τμήμα της έκθεσης με τίτλο «Αναφορά επί Άλλων Νομικών και 

Κανονιστικών θεμάτων». 

Υπογραφή ελεγκτή 

Η έκθεση υπογράφεται πάντα από τον ελεγκτή ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει 

να αναφερθούν η ελεγκτική εταιρία και τα στοιχεία μητρώου του ελεγκτή. 

Ημερομηνία έκθεσης 

Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τον ελεγκτή  

Διεύθυνση ελεγκτή  

Ως διεύθυνση αναφέρατε η έδρα του ελεγκτή 

 

5.6.1  Πότε διατυπώνεται παρατήρηση (εξαίρεση) 
 

Ο ελεγκτής οφείλει να διατυπώσει σχετική παρατήρηση, στην σχετική 

παράγραφο της Έκθεσης Ελέγχου, όταν διαπιστώσει πράξεις ή παραλείψεις (π.χ. 

επιλογή ακατάλληλης λογιστικής αρχής, εσφαλμένη εφαρμογή λογιστικής αρχής, 

λανθασμένοι λογιστικοί χειρισμοί και εκτιμήσεις, εσφαλμένοι υπολογισμοί, 

ανεπαρκείς προβλέψεις, παράλειψη γνωστοποιήσεων κ.λπ.), που έγιναν από την 

ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες χρήσεις, κατά 

παρέκκλιση:  

• από τις παραδεγμένες λογιστικές αρχές και μεθόδους, που καθορίζονται από 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τις 

οικονομικές μονάδες που εφαρμόζουν τα Πρότυπα αυτά ή από τις διατάξεις 
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του Κωδ. Ν. 2190/1920 (άρθρα 41 – 46) και του ΕΓΛΣ για τις λοιπές 

οικονομικές μονάδες και  

• από τις ισχύουσες διατάξεις ειδικών νόμων και κανονισμών και παράλληλα 

υπάρχει ουσιώδης επίδραση σε συγκεκριμένα κονδύλια ή στη συνολική 

εικόνα των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Επισημαίνεται ότι ουσιώδης επίδραση, σε συγκεκριμένα στοιχεία ή στη 

συνολική εικόνα των οικονομικών καταστάσεων, κρίνεται εκείνη της οποίας το 

αποτέλεσμα, αν ήταν γνωστό στους μετόχους ή σε τρίτους, θα μπορούσε να επηρεάσει 

τις αποφάσεις τους.  

Η ουσιώδης επίδραση κρίνεται από τον υπεύθυνο ελεγκτή με βάση την εμπειρία 

του, το είδος και το μέγεθος της οικονομικής μονάδας, το οικονομικό και νομικό 

περιβάλλον λειτουργίας της, καθώς και τον υφιστάμενο ελεγκτικό κίνδυνο.  

Παρατήρηση διατυπώνεται επίσης και όταν περιοριστεί η δυνατότητα 

συγκέντρωσης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, είτε εξαιτίας μη 

εφαρμογής ελεγκτικής διαδικασίας από αντικειμενική αδυναμία (π.χ. καθυστέρηση 

εκλογής του κ.λπ.) ή πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων της ελεγχόμενης 

οικονομικής μονάδας (π.χ. παρεμπόδιση στον έλεγχο, μη παράδοση λογιστικών 

βιβλίων κ.λπ.), ή περιπτώσεις που είναι εκτός ελέγχου της οντότητας (π.χ. 

καταστροφή αρχείων από πυρκαγιά κ.λπ.) ή μη λήψης των αναγκαίων για τον έλεγχο 

πληροφοριών και επεξηγήσεων.  

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά των παρατηρήσεων (εξαιρέσεων)  

Σε κάθε παρατήρηση, που διατυπώνεται στην Έκθεση Ελέγχου, πρέπει να 

γνωστοποιείται:  

• Η διαπιστωμένη, από τον έλεγχο, παρέκκλιση από τις παραδεγμένες λογιστικές 

αρχές και μεθόδους ή από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονισμών 

(διαφωνία ελεγκτή για την παρέκκλιση).  

• Ο συγκεκριμένος λόγος, για τον οποίο περιορίστηκε η δυνατότητα του ελεγκτή 

να σχηματίσει επαρκή γνώμη για επιμέρους στοιχεία ή για τη συνολική εικόνα 

των οικονομικών καταστάσεων (αβεβαιότητα ελεγκτή). Επισημαίνεται ότι οι 

διατυπωθείσες παρατηρήσεις στην Έκθεση Ελέγχου πρέπει να είναι:  

i. Σύντομες, δηλαδή να περιέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες και μόνον αυτές,  
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ii. Σαφείς, δηλαδή να διατυπώνονται με δόκιμο λεκτικό, χωρίς διφορούμενες 

λέξεις ή φράσεις, και  

iii. Πλήρεις, δηλαδή να περιέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες και μόνον αυτές, 

ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να κατανοεί αμέσως τη διαφωνία ή την 

αμφιβολία του ελεγκτή, καθώς και τη σχετική επίδραση σε συγκεκριμένα 

κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων.  

Όταν από την διατυπωθείσα παρατήρηση προκύπτει επίδραση σε 

συγκεκριμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να γίνεται 

προσδιορισμός του ποσού από την επίδραση αυτή.  

Σε αντίθετη περίπτωση (αδυναμία προσδιορισμού της επίδρασης), πρέπει να 

γίνεται γενική εκτίμηση της επίδρασης ή σχετική αναφορά για αδυναμία 

οποιασδήποτε εκτίμησης.  

 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι:  

• Οι διατυπωθείσες παρατηρήσεις πρέπει να παρατίθενται κατάλληλα 

ομαδοποιημένες, κατά θέμα, σε ιδιαίτερη παράγραφο της Έκθεσης Ελέγχου, η 

οποία έχει τον τίτλο «Βάση για διαφοροποιημένη γνώμη» και προηγείται από 

τη γνώμη του ελέγχου.  

• Η ιδιαίτερη αυτή παράγραφος παρατηρήσεων πρέπει να περιλαμβάνει μόνον 

παρατηρήσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διατύπωση της γνώμης 

του ελεγκτή.  

• Ο ελεγκτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να περιλάβει στην Έκθεση 

Ελέγχου, σχετική παρατήρηση, παρότι το περιεχόμενό της καλύπτεται από 

αντίστοιχη σημείωση της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας κάτω από τον 

Ισολογισμό ή στο Προσάρτημα.  

 

5.6.2 Παράγραφος έμφασης  στην έκθεση ελέγχου  
 Πότε περιλαμβάνεται παράγραφος έμφασης θέματος/θεμάτων 

Στη περίπτωση που ο ελεγκτής, κατά την επαγγελματική του κρίση, θεωρεί 

αναγκαίο να επιστήσει την προσοχή των μετόχων ή εταίρων και των τρίτων σε κάποια 

σημαντική πληροφορία, η οποία παρουσιάζεται ή γνωστοποιείται στις οικονομικές 

καταστάσεις, πρέπει να περιλάβει, σε ιδιαίτερη παράγραφο έμφασης 

θέματος/θεμάτων, η οποία δεν πρέπει να δημιουργεί στον αναγνώστη την εντύπωση 
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παρατήρησης (εξαίρεσης), η οποία θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη κατά τη διατύπωση 

της γνώμης του.  

Για το λόγο αυτό, η παράγραφος έμφασης παρατίθεται στο τέλος της έκθεσης 

ελέγχου μετά την έκφραση της γνώμης του ελεγκτή, ώστε εμφανώς να προκύπτει ότι η 

παρεχόμενη σημαντική πληροφορία δεν αποτελεί παρατήρηση (εξαίρεση) που 

επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις και κατ’ επέκταση και τη γνώμη του.  

Σημειώνεται ότι σημαντική κρίνεται η πληροφορία η οποία, αν ήταν γνωστή 

στους μετόχους ή σε τρίτους, θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις τους.  

Η σημαντικότητα της πληροφόρησης κρίνεται από τον υπεύθυνο ελεγκτή, με 

βάση την εμπειρία του, το είδος και το μέγεθος της οικονομικής μονάδας, το 

οικονομικό και νομικό περιβάλλον λειτουργίας της, καθώς και τον υφιστάμενο 

ελεγκτικό κίνδυνο.  

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο ελεγκτής κατά την επαγγελματική του 

κρίση θεωρεί αναγκαίο να επιστήσει την προσοχή των μετόχων ή εταίρων και των 

τρίτων σε άλλο θέμα, εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις 

οικονομικές καταστάσεις, το οποίο είναι σχετικό για την κατανόηση του ελέγχου από 

τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να συμπεριλάβει στην έκθεσή 

του, μετά την παράγραφο της γνώμης, μια ιδιαίτερη παράγραφο (other matter 

paragraphs) αναφορικά με το θέμα αυτό. 

 

5.6.3   Γνώμη Ελέγχου  
Ο ελεγκτής οφείλει να διατυπώσει τη γνώμη του στην έκθεση ελέγχου που θα 

χορηγήσει.  

Στην ειδική παράγραφο της έκθεσης αυτής, ο ελεγκτής οφείλει να εκφράσει με 

σαφήνεια την επαγγελματική του γνώμη για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική κατάσταση και τη 

χρηματοοικονομική επίδοση της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας, σε μία ορισμένη 

ημερομηνία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΑ ή Κ.Ν. 2190/1920 και 

ΕΓΛΣ).  

  

Η επαγγελματική γνώμη του ελεγκτή μπορεί να είναι:  

 

 Γνώμη (χωρίς επιφύλαξη) 
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Εάν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει προκύψει καμία 

παρατήρηση (εξαίρεση) που να επηρεάζει ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις, ο 

ελεγκτής οφείλει να εκφράσει τη γνώμη του χωρίς επιφύλαξη (σύμφωνη γνώμη).  

Η σχετική διατύπωση της σύμφωνης γνώμης παρατίθεται στο αντίστοιχο 

Υπόδειγμα της Έκθεσης Ελέγχου. 

  

 Γνώμη με επιφύλαξη  

 

Εάν στην έκθεση ελέγχου έχουν περιληφθεί παρατηρήσεις (θέματα που 

συντελούν σε ουσιώδη ανακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις, αδυναμία 

απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων), οι οποίες είναι 

ουσιώδεις, αλλά όχι διάχυτες, τότε ο ελεγκτής οφείλει να εκφράσει τη γνώμη του με 

εξαίρεση ως προς τις παρατηρήσεις  αυτές.  

Η σχετική διατύπωση της γνώμης με επιφύλαξη παρατίθεται στο αντίστοιχο 

Υπόδειγμα της Έκθεσης Ελέγχου.  

Σημειώνεται ότι η διατύπωση της γνώμης με επιφύλαξη πρέπει να είναι τέτοια, 

ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να υπολογίσει ή να εκτιμήσει την εύλογη παρουσίαση 

των οικονομικών καταστάσεων, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατιθέμενες 

παρατηρήσεις.  

 

 Αρνητική γνώμη  

Εάν στην έκθεση ελέγχου έχουν περιληφθεί παρατηρήσεις (θέματα που συντελούν σε 

ουσιώδη ανακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις), οι οποίες:  

• Είναι ουσιώδεις και ταυτόχρονα διάχυτες,   

• Επηρεάζουν την εικόνα των οικονομικών καταστάσεων, τόσο σημαντικά ή 

εκτεταμένα που έχει καταστεί ελλιπής ή παραπλανητική, τότε ο ελεγκτής 

οφείλει να εκφράσει αρνητική γνώμη.  

Η σχετική διατύπωση της αρνητικής γνώμης παρατίθεται στο αντίστοιχο 

Υπόδειγμα της Έκθεσης Ελέγχου.  

 

 Αδυναμία έκφρασης γνώμης  
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Εάν στην έκθεση ελέγχου έχουν περιληφθεί παρατηρήσεις (θέματα που αφορούν 

αδυναμία απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων), οι οποίες : 

• Είναι τόσο ουσιώδεις και ταυτόχρονα διάχυτες, ώστε είναι αδύνατη η έκφραση 

γνώμης και  

• Παρέχουν αβεβαιότητα ως προς την συνολική εικόνα των οικονομικών 

καταστάσεων, τότε ο ελεγκτής οφείλει να αρνηθεί να εκφράσει γνώμη επί των 

οικονομικών καταστάσεων.  

Η σχετική διατύπωση της αδυναμίας έκφρασης γνώμης ελέγχου παρατίθεται στο 

αντίστοιχο Υπόδειγμα της Έκθεσης Ελέγχου.  

 

Συμπερασματικά για τη διαφοροποίηση της γνώμης του ελεγκτή, 

σημειώνουμε τα εξής: 

 

• Διαφοροποίηση της γνώμης του ελεγκτή απαιτείται όταν: 

 

i.   Ο ελεγκτής βάσει των ελεγκτικών τεκμηρίων που απέκτησε καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι οι οικονομικές καταστάσεις ως ένα σύνολο δεν είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

ii.   Ο ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκμήρια για να αποφανθεί για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις ως ένα 

σύνολο είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Όταν ο ελεγκτής διαφοροποιεί τη γνώμη του, στην παράγραφο της Έκθεσης με 

τον τίτλο «Παράγραφος Γνώμης» πρέπει να χρησιμοποιεί, κατά περίπτωση, τον τίτλο 

«Γνώμη με επιφύλαξη (Qualified opinion)» ή «Αρνητική γνώμη (Adverse opinion)» ή 

Αδυναμία έκφρασης γνώμης (Disclaimer of opinion)». 

 

 

 

• Η επιλογή της κατάλληλης, κατά περίπτωση, γνώμης γίνεται βάσει των 

κατωτέρω στοιχείων: 

 

 



79 
 

 

 

Φύση του θέματος που 

προκαλεί την 

διαφοροποίηση 

Κρίση του ελεγκτή σχετικά με το αν οι επιπτώσεις ή οι 

πιθανές επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

είναι διάχυτες (pervasive) 

Ουσιώδεις αλλά όχι 

διάχυτες 

Ουσιώδεις και διάχυτες 

Οι οικονομικές 

καταστάσεις έχουν 

ουσιώδη ανακρίβεια 

Γνώμη με επιφύλαξη 

 

(Qualified opinion) 

Αρνητική γνώμη 

 

(Adverse opinion) 

Αδυναμία απόκτησης 

επαρκών και κατάλληλων 

ελεγκτικών τεκμηρίων 

Γνώμη με επιφύλαξη 

 

 

(Qualified opinion) 

Αδυναμία έκφρασης 

γνώμης 

 

(Disclaimer of opinion) 

 

Ουσιώδης ανακρίβεια είναι εκείνη που αν ήταν γνωστή στους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις τους. 

Ουσιώδης ανακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις μπορεί να προκύψει σε 

σχέση με: 

 

• Την καταλληλότητα των επιλεγμένων λογιστικών αρχών (π.χ. επιλογή 

λογιστικής αρχής που δεν προβλέπεται από το εφαρμοστέο Πλαίσιο 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς). 

 

•  Την εσφαλμένη εφαρμογή των επιλεγμένων λογιστικών αρχών (π.χ. 

εσφαλμένοι υπολογισμοί και λογιστικές εκτιμήσεις που δεν είναι εύλογες 

για τις περιστάσεις) 

•  Την καταλληλότητα ή επάρκεια των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές 

καταστάσεις (π.χ. παράλειψη γνωστοποιήσεων που επιβάλλονται από το 

εφαρμοστέο Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς). 
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Η μη δυνατότητα του ελεγκτή να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκμήρια (αναφερόμενη επίσης και ως περιορισμός στο πεδίο του ελέγχου) μπορεί να 

προκύπτει από: 

 

• Περιπτώσεις που είναι εκτός ελέγχου της οικονομικής μονάδας (π.χ. 

καταστροφή αρχείων από πυρκαγιά). 

• Περιπτώσεις που σχετίζονται με την φύση ή το χρόνο της εργασίας του 

ελεγκτή. (π.χ. ανάθεση της εργασίας μετά την ημερομηνία ισολογισμού), 

ή 

•  Περιορισμούς που επιβάλλονται από τη διοίκηση (π.χ. άρνηση της 

διοίκησης να σταλούν επιβεβαιωτικές επιστολές στις Τράπεζες) 

 

Μη δυνατότητα του ελεγκτή να εκτελέσει συγκεκριμένες διαδικασίες δεν 

συνιστά περιορισμό του πεδίου του ελέγχου, αν ο ελεγκτής είναι ικανός να αποκτήσει 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια εκτελώντας εναλλακτικές διαδικασίες. 

 

Ο όρος διάχυτες (pervasive) χρησιμοποιείται στα πλαίσια των λαθών για να 

περιγράψει τις επιπτώσεις ή τις πιθανές επιπτώσεις λαθών επί των οικονομικών 

καταστάσεων, αν υπάρχουν, που είναι μη εντοπισμένα λόγω της αδυναμίας να 

αποκτηθούν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια. Διάχυτες επιπτώσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων είναι εκείνες που κατά την κρίση του ελεγκτή: 

 

• Δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία, λογαριασμούς ή κονδύλια 

των οικονομικών καταστάσεων, 

•  Αν περιορίζονται σύμφωνα με το (α), αντιπροσωπεύουν ή θα μπορούσαν 

να αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα των οικονομικών 

καταστάσεων, ή 

•  Σε σχέση με γνωστοποιήσεις, είναι ουσιώδες για τους χρήστες για την 

κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Στην διαφοροποίηση της γνώμης, αναφέρεται ο λόγος της διαφοροποίησης 

βάσει των προαναφερθέντων (π.χ. μη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς) και η επίπτωση σε όλα τα κονδύλια των οικονομικών 
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καταστάσεων, ή στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, εφόσον αυτό είναι 

πρακτικά εφικτό. 

 

Σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής πρέπει να ανατρέχει στα ΔΠΕ 700, 705 και 706 για 

περισσότερες και αναλυτικότερες οδηγίες, σχετικά με την σύνταξη της έκθεσης 

ελέγχου επί των ελεγχθέντων, από αυτόν, οικονομικών καταστάσεων. 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να προσδιορίζει ποσοτικά, εφόσον είναι πρακτικά εφικτό, την 

επίδραση των παρατηρήσεων του ελέγχου σε κάθε λογαριασμό των οικονομικών 

καταστάσεων για την ελεγχόμενη και προηγούμενη χρήση. Ειδικότερα στη περίπτωση 

μη διενέργειας κοστολογήσιμων αποσβέσεων πρέπει να αναφέρει στην έκθεσή του 

την επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης, λαμβανομένου υπόψη και των μενόντων 

αποθεμάτων. Επίσης, στη περίπτωση μη διενέργειας προβλέψεων πρέπει να αναφέρει 

στην έκθεσή του το μέρος των προβλέψεων που αφορά την ελεγχόμενη χρήση. 

 

Η απόφαση του ελεγκτή να συμπεριλάβει παρατήρηση στην έκθεση ελέγχου 

λαμβάνεται πάντοτε σε συνάρτηση με το καθορισμένο ουσιώδες μέγεθος (materiality) 

για την ελεγχόμενη οικονομική μονάδα. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα σημαντικά θέματα, που συνήθως οι ελεγκτές 

διαπιστώνουν κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, τα οποία 

στοιχειοθετούν περιπτώσεις διαφοροποίησης της γνώμης του ελεγκτή, καθώς και η 

διατύπωση της αντίστοιχης παρατήρησης σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω. Ο 

ελεγκτής οφείλει να μελετά τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης 

περίπτωσης σε συνάρτηση με το καθορισμένο ουσιώδες μέγεθος και αναλόγως να 

προσαρμόζει και συμπληρώνει κατάλληλα τη σχετική αναφορά του στο θέμα. 

Τα παρατιθέμενα θέματα αφορούν τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων που έχουν 

καταρτιστεί σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) 

Στην περίπτωση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε παρόμοιες διαπιστώσεις 

ελέγχου, η διατύπωση των παρατηρήσεων πρέπει να γίνεται κατά ανάλογο τρόπο, 

λαμβανομένου υπόψη των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Πρότυπα 

αυτά. 
 



82 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 

6.1 Εισαγωγή 
Το «Ετήσιο (Φορολογικό) Πιστοποιητικό», είναι μία νέα διαδικασία φορολογικού 

ελέγχου στην οποία συμμετέχουν πέραν των μέχρι τώρα γνωστών μερών (διοίκηση 

της ελεγχόμενης εταιρείας, λογιστής  της ελεγχόμενης εταιρείας και αρμόδιες  

φορολογικές αρχές), οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόμιμοι Ελεγκτές), η ΕΛΤΕ 

(Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου)  και η Γ.Γ.Π.Σ (Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων).Η διαδικασία αυτή η οποία εισήχθη με τον 

ν.3842/2010 αποτελεί καινοτομία για τα δεδομένα της χώρας μας αλλά δεν είναι 

άγνωστη σε χώρες του εξωτερικού παρόλο που δεν έχει εφαρμοστεί ακριβώς με τον 

τρόπο που εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα.  

Γενικότερα, επιχειρείται η συστηματοποίηση των  φορολογικών  ελέγχων, με 

την εφαρμογή αναλυτικού ελεγκτικού προγράμματος , την μηχανογραφική 

παρακολούθηση και επεξεργασία των φορολογικών ελέγχων,  τον συστηματικό 

έλεγχο της εργασίας  των ελεγκτών  και την άμεση διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου 

στις ελεγχόμενες εταιρείες αμέσως μετά από κάθε κλειόμενη χρήση. 

Η παρ. 5 του  Άρθρου  82 «Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και 

οργανώσεων γενικά, έχει ως εξής : « 5. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που 

είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α') και 

διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το 

πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον 

έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών 

διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη 

απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία 

και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά 

στο πιστοποιητικό αυτό. Αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και 

διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός 

φορολογικός έλεγχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 

3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'). Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3842/year/2010/article/80
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
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φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η 

αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα 

διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 3693/2008.» 

Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος έκδοσης του « Ετήσιου Πιστοποιητικού », 

καθώς και άλλες λεπτομέρειες  καθορίστηκαν με την ΠΟΛ.1159/22.7.2011 « 

Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο 

Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία 

εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α' 174).» ( ΦΕΚ. 

Β΄1657/26-7-2011 ). 

Σε συνέχεια της ανωτέρω ΠΟΛ.1159/22.7.2011, δόθηκαν επιπλέον οδηγίες και 

διευκρινήσεις  με την  Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, με  Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. 

ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011 « Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του 

άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το 

Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία 

εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α174) ». 

 

6.2 Περιεχόμενο και εκδότης φορολογικού πιστοποιητικού  
Το «Ετήσιο (Φορολογικό) Πιστοποιητικό» διακρίνεται σε δύο τμήματα:  

α) Την «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» (Συμπεράσματα της εκτελεσθείσας 

εργασίας) και  

β)  Το «Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων». 

Η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», εκδίδεται μετά από την εκτέλεση όλων των 

διαδικασιών που προβλέπονται στην ΠΟΛ.1159/22.7.2011, (Παραρτήματα II και III) 

« Πρόγραμμα Ελέγχου », το οποίο αφορά τις κάτωθι  πληροφορίες και φορολογικά 

αντικείμενα: 

Α. Προϋποθέσεις - Περιορισμοί διενέργειας του ελέγχου. 

Β. Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόμενης εταιρείας. 

Γ. Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος. 

Δ. Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 

Ε. Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12518
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/82/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12518
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13012
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/82/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/82/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/82/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12518
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ΣΤ. Έλεγχος φορολογίας ακινήτων. 

ΣΤ.1 Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ). 

ΣΤ.2 Έλεγχος Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). 

ΣΤ.3 Έλεγχος Φόρου υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν. 2065/1992). 

Ζ. Έλεγχος Τέλους χαρτοσήμου. 

Η. Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων. 

Θ. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων. 

Ι. Ενδοομιλικές Συναλλαγές. 

Κ. E-Commerce. 

 

Το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου ( δηλαδή οι εξειδικευμένες ελεγκτικές διαδικασίες, 

πέραν των ελεγκτικών διαδικασιών που απαιτούνται για των Τακτικό έλεγχο των 

Οικονομικών Καταστάσεων ), εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε 

συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), 

αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Διεθνές 

Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000  «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». 

Ελεγκτικά ζητήματα που δεν καλύπτονται από την ΠΟΛ.1159/22.7.2011 και το 

πρόγραμμα ελέγχου, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που 

προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000. ( άρθρο 3 και 

9, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011). 

Εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο, που διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές ( 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές )  και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο 

δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008. Ειδικότερα εκδίδεται η «Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης», η οποία απευθύνεται  προς την Ελεγχόμενη εταιρεία και προς την 

Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. (άρθρο 1, παρ. 1, της 

ΠΟΛ.1159/22.7.2011). 

 

6.3 Υπόχρεες εταιρίες 
Υπόχρεες είναι οι εταιρείες εφόσον, έχουν και τα εξής δύο χαρακτηριστικά: α)  Έχουν 

την νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας ή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης  

και β) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών αυτών ελέγχονται 

υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές ( Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ) και ελεγκτικά 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/19
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12518
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12518
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γραφεία . ( άρθρο 1, παρ.1  της ΠΟΛ.1159/22.7.2011). Με την Απόφαση του Υπ. 

Οικονομικών με  Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, ( παρ. 1 

) διευκρινίστηκε ότι : «  Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται από την παρ.5 

του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 για το οποίο ήδη έχουν δοθεί διευκρινίσεις με την 

ΠΟΛ.1159/22.7.2011, αφορά τις Α.Ε. και Ε.Π.E των οποίων οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από , Νόμιμους Ελεγκτές και Ελεγκτικά 

Γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008, βάσει 

γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.» 

 Για τις περιπτώσεις που μία Ανώνυμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, 

παρότι πληροί τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό της έλεγχο από Νόμιμους Ελεγκτές 

και ελεγκτικά γραφεία, δεν τους επιλέγει για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης 

και κατά συνέπεια για τον έλεγχο της φορολογικής της συμμόρφωσης, ελέγχεται 

άμεσα από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 

10, παρ.4  της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)» 

 

6.4 Υποχρεώσεις δικαιώματα ελεγκτών 
Για κάθε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά 

γραφεία υποχρεούνται, να τηρούν και να εκτελούν τα κάτωθι : 

α)  Τήρηση αναλυτικού φακέλου τεκμηρίωσης του ειδικού φορολογικού ελέγχου.  

β)  Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί υποχρεωτικά το Προσάρτημα των 

αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, στο οποίο αναλύονται και τεκμηριώνονται 

συγκεντρωτικά τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης, καθώς επίσης και η εκτελεσθείσα εργασία. 

γ) Αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η ελεγκτική 

εργασία των Νόμιμων Ελεγκτών,  με τεκμηρίωση για κάθε φορολογικό αντικείμενο 

που εξετάζεται των ευρημάτων του ελέγχου, είτε αυτά αφορούν πλήρη συμμόρφωση 

της εταιρείας με τη φορολογική νομοθεσία ή αφορούν παραβάσεις σε επιμέρους 

τομείς. 

δ) Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί και το συμπληρωμένο πρόγραμμα 

ελέγχου το οποίο θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τον υπεύθυνο Νόμιμο Ελεγκτή. Για 

κάθε ελεγκτικό βήμα, που περιγράφεται στο πρόγραμμα ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει 

αντίστοιχη παραπομπή στο φάκελο ελέγχου όπου να αναλύονται τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: α)  Μεθοδολογία επιλογής δείγματος (αν δεν ορίζεται από το πρόγραμμα), 
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β)  Αναλυτική περιγραφή εκτελεσθείσας εργασίας, γ) Ευρήματα που προέκυψαν από 

την ελεγκτική εργασία, δ) Τελικό συμπέρασμα ελέγχου.  

ε) Η τεκμηρίωση των ανωτέρω θα πραγματοποιείται στο γενικότερο πλαίσιο του 

Διεθνούς Πρότυπου Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν 

ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Σε κάθε περίπτωση 

η τεκμηρίωση θα πρέπει κατ' ελάχιστο να δίνει την δυνατότητα σε έναν τρίτο έμπειρο 

ελεγκτή να μπορεί να επαληθεύσει την εκτελεσθείσα εργασία και το εξαχθέν 

συμπέρασμα. (άρθρο 4 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011) 

Επίσης με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών με  Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. 

ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, ( παρ. 9 ) διευκρινίστηκαν τα εξής:  

«Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δείγματα και τα όρια ελέγχου δαπανών που 

προβλέπονται στο πρόγραμμα ελέγχου της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απαιτούν, κατά την 

επαγγελματική κρίση του Νόμιμου Ελεγκτή ή του Ελεγκτικού Γραφείου, ελεγκτικές 

εργασίες οι οποίες καθίστανται απρόσφορες για την αντιμετώπιση του κινδύνου των 

φορολογικών αντικειμένων, οι ανωτέρω, δύνανται να πραγματοποιήσουν 

διαφορετικής έκτασης ελεγκτικές εργασίες, με την προϋπόθεση πάντα ότι θα 

παρέχεται κατάλληλη τεκμηρίωση για την επάρκειά τους σε σχέση με την 

αντιμετώπιση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας, σύμφωνα πάντοτε με το Διεθνές 

Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000.» 

 

6.5 Τύποι έκθεσης 
Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης 

των Νόμιμων Ελεγκτών, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. 

Στην περίπτωση που από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία 

εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, τότε σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, αποστέλλεται στην ελεγχόμενη 

εταιρεία επιστολή στην οποία αναφέρεται το γεγονός ότι σύμφωνα με τον 

έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών δεν προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής 

νομοθεσίας από την πλευρά της εταιρείας, ότι αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό 

από το Υπουργείο Οικονομικών και ότι οι φορολογικές εγγραφές θα 

οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών ελέγχων που 
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θα διενεργηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών. Σε δεκαοχτώ (18) μήνες από 

την έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη και με 

την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από τους 

ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπονται στο άρθρο 5 της 

παρούσας, θεωρείται περαιωμένος ο έλεγχος της συγκεκριμένης εταιρικής 

χρήσης και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση 

ενδείξεων για σημαντικές παραβάσεις, όπως ορίζονται από την παράγραφο 6 

του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, που δεν εντοπίστηκαν από τον 

διενεργηθέντα έλεγχο. (άρθρο 6 , περ. 1α,  της ΠΟΛ.1159/22.7.2011) 

2.  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν θέματα για τα οποία 

αμφισβητείται η φορολογική τους μεταχείριση, αυτά επισημαίνονται ως 

θέματα έμφασης.  

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή 

ελέγχου για τα θέματα έμφασης. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί σε 

δεκαοχτώ (18) μήνες από την έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η περαίωση του έλεγχου της συγκεκριμένης εταιρικής 

χρήσης ισχύει μετά τη βεβαίωση των τυχόν φόρων.  (άρθρο 6, περ. 1β, της 

ΠΟΛ.1159/22.7.2011) 

3.  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη. Στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες, από την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης των Νόμιμων Ελεγκτών, 

προκύψουν συμπεράσματα με επιφύλαξη, τότε εκδίδεται εντολή ελέγχου από 

τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 

4. Εάν υπάρχουν διαφορές που θα ήταν δυνατόν να καταλογισθούν από τις 

φορολογικές αρχές με τον έλεγχο μόνο ειδικών αντικειμένων, εκδίδεται από 

την αρμόδια φορολογική αρχή εντολή ελέγχου για τα αντικείμενα αυτά. Στις 

παραπάνω περιπτώσεις, η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου 

Οικονομικών δύναται να ζητήσει από τον Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό 

γραφείο κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για την σύνταξη της έκθεσης 

ελέγχου. (άρθρο 6, περ. 1γ,  της ΠΟΛ.1159/22.7.2011). 

Σημειώνεται ότι με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών με  Αρ. πρωτ.: ΓΔ. 

ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, ( παρ. 10 ), για την περίπτωση 

αυτή,  διευκρινίστηκαν τα εξής: «Σημειώνεται ότι για την περίπτωση (γ) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, η αρμόδια ελεγκτική 
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αρχή θα εκδίδει εντολή ελέγχου μόνο για τα θέματα για τα οποία έχει 

εκφραστεί επιφύλαξη από το Νόμιμο. Ελεγκτή ή το Ελεγκτικό Γραφείο 

εφόσον όμως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ανωτέρω. Ο 

έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός των χρονικών ορίων 

που προβλέπονται από την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της 

ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Σημ: δηλαδή εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την 

έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης) .» 

5.  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή αδυναμία 

έκφρασης συμπεράσματος.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την υποβολή 

της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές, 

προκύπτει αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος ή αρνητικό συμπέρασμα, 

εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομικών. (άρθρο 6, περ. 1δ,  της ΠΟΛ.1159/22.7.2011). 

Σημειώνεται ότι  για την περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται χρονικό διάστημα 

εντός του οποίου θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός της υποπερίπτωσης κατά την 

οποία γίνεται αναφορά από τους Νόμιμους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι 

αναγκαίες πληροφορίες σε ότι αφορά το φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν. 

Γιατί  η υποπερίπτωση αυτή εμπίπτει στο άρθρο 5, παρ. 4,περ. α, της 

ΠΟΛ.1159/22.7.2011, με βάση την οποία οι έλεγχοι διενεργούνται εντός 18 

μηνών από την προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης. 

 

6.6 Ποιοτικός έλεγχος 
Στο άρθρο 7 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, προβλέπονται τα εξής : 

1.  Οι έλεγχοι που διενεργούν οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία για 

την φορολογική συμμόρφωση, υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο, ο οποίος είναι 

ανεξάρτητος από τον έλεγχο που διενεργείται από τη φορολογική αρχή. 

2.  Ο ποιοτικός έλεγχος για το φορολογικό πιστοποιητικό διενεργείται από 

συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ και με την συμμετοχή ελεγκτών του 

Υπουργείου Οικονομικών και καλύπτεται σε ότι αφορά τη διαδικασία, από τις 

διατάξεις περί ποιοτικού ελέγχου του ν. 3693/2008.Με την Απόφαση   Αριθμ. 

44760/1362/24.10.2011, « Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την 
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έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού ………… και ειδικά θέματα διενέργειας 

ποιοτικών ελέγχων»  ( παρ. 3) , του Υπ. Οικονομικών με την οποία 

διευκρινίστηκε ότι  : «  Για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων από το 

Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου («Σ.Π.Ε.») της Ε.Λ.Τ.Ε σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και την κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε «Ρύθμιση του 

περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου 

σχετικού θέματος» (007/2010/Ε.Λ.Τ.Ε), το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης 

του Σ.Π.Ε., δύναται να ορίζει ως «εντεταλμένους ελεγκτές» κατά την έννοια 

του άρθρου 3 της ως άνω υπ’ αριθμ. 007/2010 κανονιστικής πράξης της 

Ε.Λ.Τ.Ε. και υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, ειδικούς σε 

φορολογικά θέματα. Η συμμετοχή των εν λόγω προσώπων στη διενέργεια 

ποιοτικού ελέγχου από το Σ.Π.Ε. θα περιορίζεται μόνο επί των ελεγκτικών 

εργασιών της παραγράφου 1 της παρούσας.» 

3.  Το δείγμα φακέλων που θα ελεγχθεί, επιλέγεται με κριτήρια που καθορίζονται 

από την ΕΛΤΕ, στα οποία κριτήρια περιλαμβάνεται ο έλεγχος ενός φακέλου 

για κάθε Νόμιμο Ελεγκτή και ελεγκτικό γραφείο, τουλάχιστον μία φορά σε 

κάθε τριετία και ο έλεγχος σε κάθε ελεγκτική εταιρεία, για έναν ή 

περισσότερους φακέλους, κάθε έτος. 

4.  Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται στους φακέλους τεκμηρίωσης των Νόμιμων 

Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις στους ελεγκτές. 

5.  Από τους ποιοτικούς ελέγχους μπορεί να προκύψουν ευρήματα, με βάση τα 

οποία μπορεί κατά περίπτωση ή να γίνουν παρατηρήσεις για βελτίωση του 

τρόπου άσκησης του έργου των Νομίμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, 

ή να γίνει παραπομπή υποθέσεων στα πειθαρχικά όργανα της ΕΛΤΕ και 

εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3148/2003 εφόσον συντρέχουν οι σχετικές 

προϋποθέσεις. 

6.  Σύνοψη των διαπιστώσεων των ποιοτικών ελέγχων για κάθε ελεγκτική 

εταιρεία, που αφορούν τη χορήγηση των φορολογικών πιστοποιητικών, 

δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, με βάση τις υποχρεώσεις για δημοσιότητα που 

ορίζονται από το ν. 3693/2008.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα θέματα  

αναφορικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου σύμφωνα με την  ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία. 

Από όλη την ανάλυση που κάναμε πιθανόν ο αναγνώστης να οδηγείται στο 

συμπέρασμα ότι  οι διαδικασίες που προβλέπουν τα ελεγκτικά πρότυπα είναι 

περίπλοκες και χρονοβόρες. Εν μέρει αυτή η άποψη είναι σωστή διότι όντως 

απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, χρόνος και κόπος προκειμένου να εκτελεστούν σωστά 

όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τα πρότυπα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι  

είναι αδύνατο να εφαρμοστούν σωστά τα ελεγκτικά πρότυπα, τα μηχανογραφικά 

προγράμματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί και πλέον χρησιμοποιούνται  και από τις 

ελληνικές ελεγκτικές εταιρίες, έχουν βοηθήσει σημαντικά τους ελεγκτές. 

Τη διαδικασία του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, θα μπορούσαμε να 

τη χωρίσουμε σε έξι διακεκριμένες φάσεις. Η μία είναι οι διαδικασίες για την 

ανάληψη της εργασίας. Η δεύτερη είναι οι διαδικασίες για την κατανόηση της 

εταιρείας και των κινδύνων που έχει ο έλεγχος. Η τρίτη φάση είναι ο σχεδιασμός που 

πρέπει να κάνουμε στην εργασία. Η τέταρτη φάση σχετίζεται με την ίδια την εκτέλεση 

της εργασίας, αυτό δηλαδή που κατά κανόνα απαιτεί και τον περισσότερο χρόνο. Η 

πέμπτη φάση είναι κάποιες τελικές διαδικασίες του ελέγχου που σχετίζονται με την 

ποιότητά του, αλλά και τα πορίσματα που καταλήγει. Και η έκτη και τελευταία φάση 

είναι οι διαδικασίες τεκμηρίωσης και αρχειοθέτησης των δεδομένων της εργασίας, 

δηλαδή ο φάκελος ελέγχου.  

Η πρώτη φάση, όπως είπαμε, αφορά τις διαδικασίες για την ανάληψη μιας 

εργασίας. Η φάση αυτή αφορά δυο επιμέρους αντικείμενα. Το ένα είναι έρευνες για 

τον πελάτη. Δηλαδή εξετάζουμε αν πρέπει να αναλάβουμε το συγκεκριμένο πελάτη. 

Το δεύτερο αφορά έρευνα αν εμείς σαν ελεγκτές μπορούμε να εκτελέσουμε τη 

συγκεκριμένη εργασία. Στα πλαίσια αυτού του δεύτερου αντικειμένου, δηλαδή για τον 

αν είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την εργασία, γίνονται και άλλα δυο πακέτα 
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ενεργειών, που τα θεωρούμε σαν αυτόνομα τμήματα. Το ένα είναι αν εφαρμόζεται η 

δεοντολογία γενικά και το δεύτερο είναι εάν εφαρμόζονται οι κανόνες που υπάρχουν 

για την ανεξαρτησία, σε ό, τι αφορά τους ελέγχους οικονομικών καταστάσεων.  

Η δεύτερη φάση αφορά την κατανόηση της εταιρείας και του περιβάλλοντός 

της. Σε αυτή τη φάση πρέπει να γίνουν έρευνες για την κατανόηση του κλάδου, 

έρευνες για την κατανόηση της εταιρείας, έρευνες για την κατανόηση του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, έρευνες για απάτες και έρευνες για κατανόηση 

επιμέρους προτύπων που έχουν εφαρμογή. Όλες αυτές οι έρευνες είναι στην 

πραγματικότητα συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Εκείνο που είναι το πιο δύσκολο 

βέβαια είναι οι έρευνες που αφορούν την κατανόηση του εσωτερικού ελέγχου μιας 

εταιρείας. Αφού γίνουν όλες οι έρευνες για την κατανόηση της εταιρείας, τότε η 

ελεγκτική ομάδα πρέπει να προσδιορίσει τους κινδύνους. Οι κίνδυνοι σύμφωνα με τα 

πρότυπα προσδιορίζονται για σημαντικές συναλλαγές ή λογαριασμούς. Μετά 

προσδιορίζονται οι κίνδυνοι στο επίπεδο των οικονομικών καταστάσεων αν 

εξεταστούν σαν σύνολο. Στη συνέχεια αφού έχουμε προσδιορίσει ήδη ποιοι είναι οι 

σημαντικοί λογαριασμοί, ερχόμαστε και προσδιορίζουμε για κάθε λογαριασμό σε 

επίπεδο ισχυρισμού, το βαθμό του κινδύνου.  

Η επόμενη φάση είναι ο σχεδιασμός της εργασίας και βασίζεται στη δουλειά 

που κάναμε για την κατανόηση της εταιρείας. Εδώ καθορίζουμε τη σημαντικότητα, 

δηλαδή πάνω από ποιο μέγεθος για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων, αλλά 

και για επιμέρους σημαντικούς λογαριασμούς θα θεωρήσουμε ότι ένα λάθος είναι 

σημαντικό και πρέπει να διορθωθεί. Συγχρόνως συζητάμε σαν ομάδα ελέγχου και 

οριστικοποιούμε την απόφαση για τους κινδύνους, όπως έχουν προκύψει από τις 

προηγούμενες διαδικασίες της κατανόησης της εταιρείας. Για να προσδιορίσουμε τους 

κινδύνους σημαντικών λαθών, ένα θέμα που θα το εξετάσουμε ειδικότερα στη 

συνέχεια, έχουμε προσδιορίσει τον εγγενή κίνδυνο και τον κίνδυνο του εσωτερικού 

ελέγχου. Για να υπολογίσουμε λοιπόν αυτούς τους κινδύνους κατά ισχυρισμό, σε 

κάποιες περιπτώσεις θεωρήσαμε ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας 

είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Επομένως υπολογίσαμε μικρό κίνδυνο σημαντικών 

λαθών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι από τα πρότυπα να 

τεκμηριώσουμε την άποψή μας και την εκτίμησή μας ότι στο συγκεκριμένο πεδίο ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός. Πρέπει να κάνουμε 

«δοκιμασίες» των δικλείδων του εσωτερικού ελέγχου για αυτές τις περιπτώσεις. 

Επομένως μόνο για τις περιπτώσεις που θεωρήσαμε ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι 
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πολύ αποτελεσματικός, σχεδιάζουμε δοκιμασίες των δικλείδων του εσωτερικού 

ελέγχου που θα κάνουμε, δηλαδή ελέγχους για να δια-πιστώσουμε ότι το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου σε αυτό τον τομέα λειτουργεί σωστά. Στη συνέχεια θα 

επιλέξουμε τις αναλυτικές διαδικασίες που θα κάνουμε, δηλαδή συμφωνίες, εξέταση 

μεταβολών μεγεθών, υπολογισμούς δεικτών. Κατόπιν θα επιλέξουμε τις ουσιώδεις 

διαδικασίες που είναι στην πραγματικότητα οι περισσότερες από τις διαδικασίες που 

εκτελούμε για συγκεκριμένους λογαριασμούς. Εδώ εντάσσονται καταμετρήσεις, 

επιβεβαιώσεις με επιστολές, συμφωνίες με τα λογιστικά βιβλία, υπολογισμοί μεγεθών 

και λοιπά. Αφού έχουμε καθορίσει τις διαδικασίες που θα εκτελέσουμε, ορίζουμε την 

ομάδα του έργου και το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα εκτελεστεί το έργο, πώς θα 

ελέγχεται το έργο της ομάδας και πώς θα γίνει η εποπτεία της σωστής εκτέλεσης της 

εργασίας. Στο στάδιο αυτό, καθορίζουμε τις διαδικασίες τεκμηρίωσης του φακέλου 

και αρχειοθέτησής του με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και τις νομικές ρυθμίσεις που 

υπάρχουν.  

Στο επόμενο στάδιο εκτελούμε διενεργούμε  τις βασικές διαδικασίες ελέγχου. 

Αφού μας έχουν προκύψει οι διαδικασίες, πρέπει να τις εκτελέσουμε. Εκτελούμε 

ουσιώδεις αναλυτικές διαδικασίες, δηλαδή διαδικασίες κυρίως λογιστικών 

συμφωνιών.  

Αφού κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε και να 

αξιολογήσουμε τις «ελεγκτικές αποδείξεις» που προέκυψαν από κάθε διαδικασία. 

Παλαιότερα λέγαμε προέκυψαν «παρατηρήσεις». Αφού συγκεντρώσουμε τις 

ελεγκτικές αποδείξεις, θα διαπιστώσουμε πως από κάποιες προκύπτουν προβλήματα. 

Προκύπτουν δηλαδή «ευρήματα». Μπορεί να αφορούν ζητήματα αδυναμιών του 

εσωτερικού ελέγχου, μπορεί να αφορούν ζητήματα σημαντικών λαθών ή και απατών 

που εντοπίστηκαν. Με βάση αυτά τα ευρήματα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τη 

διοίκηση ή με τη διακυβέρνηση της εταιρείας για να τους θέσουμε υπόψη τα 

ευρήματα.. Κάποια από τα ευρήματα μπορεί να απαιτούν διόρθωση των οικονομικών 

καταστάσεων. Κάποια άλλα είναι απλώς για ενημέρωση της διοίκησης της εταιρείας. 

Αφού μαζέψαμε τις ελεγκτικές αποδείξεις και στο βαθμό που έχουμε βρει 

παρατηρήσεις ή σημαντικά λάθη, συζητάμε με τη διοίκηση μόνο μετά και την 

επικοινωνία μαζί της, οριστικοποιούμε αν αυτά τα ευρήματα πράγματι αποτελούν 

λάθη ή προβλήματα. Στο τέλος αφού θα έ-χουν εκτελεστεί όλες οι διαδικασίες, 

συντάσσεται μια «σύνοψη των παρατηρήσεων» όπως λέγαμε παλαιότερα, δηλαδή μια 



93 
 

σύνοψη των ευρημάτων του ελέγχου, που θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές 

διαδικασίες του ελέγχου.  

Σε μια ομάδα ελέγχου εργάζονται διάφορα άτομα. Τα πρότυπα όπως είναι 

σχεδιασμένα, αναφέρονται σε ελέγχους μεγάλων μονάδων, που κατά κανόνα απαιτούν 

πολλούς ελεγκτές διαφόρων βαθμίδων. Ο καθένας από τους ελεγκτές κάνει τη δουλειά 

η οποία του έχει ανατεθεί και καταλήγει σε κάποια ευρήματα, τα οποία 

περιλαμβάνονται στη σύνοψη ευρημάτων. Καθώς εκτελεί την εργασία του, κάποιοι 

άλλοι, πιο έμπειροι, τον επιβλέπουν, τον βοηθούν και συνεργάζονται μαζί του. Στο 

τέλος, για να ολοκληρωθεί η εργασία, πρέπει να γίνουν πλήρως οι απαραίτητες 

εποπτικές διαδικασίες στο εσωτερικό της ομάδας ελέγχου. Δηλαδή αν μια εργασία 

εκτελέστηκε από ένα νεαρό μέλος, αυτή η εργασία εποπτεύεται και υπογράφεται από 

ένα εμπειρότερο στέλεχος. Κατά την επισκόπηση είναι πιθανόν να βρεθούν και να 

εντοπιστούν λάθη σε ό, τι αφορά τη διατύπωση των ευρημάτων ή και διαδικασίες που 

πρέπει να εκτελεστούν, γιατί δεν είχαν εκτελεστεί σωστά. Αυτό το ζήτημα, δηλαδή ότι 

τελικά όλη η εργασία που έχει εκτελεστεί από κατώτερα στην ιεραρχία στελέχη, 

ελέγχεται από τις ανώτερες βαθμίδες μέχρι να φτάσει στο επίπεδο του υπεύθυνου για 

την εργασία ορκωτού ελεγκτή, είναι ένας μηχανισμός εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.  

 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αρχικά αναλύθηκε η έννοια και η σημασία 

της ελεγκτικής διαδικασίας. Μέσα λοιπόν από την πλήρη ανάλυση της έννοιας, των 

κατηγοριών, διακρίσεων και του σκοπού της ελεγκτικής προβάλλεται η αναγκαιότητα 

του ελέγχου. Ύστερα από την εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση καταλήξαμε 

πως η ελεγκτική, αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο της λογιστικής επιστήμης, συνεχώς 

εξελισσόμενο και αναπτυσσόμενο καθώς επίσης και αναγκαίο σε αυτές τις 

οικονομικές αντιξοότητες που περνάμε σαν χώρα. Μέσα σε αυτήν την οικονομική 

αστάθεια οι έλεγχοι που θα βοηθήσουν  και αποτρέψουν επιπλέον σπατάλες και 

απάτες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, καθώς και καταχρήσεις και 

κάθε μορφής παραβατικές ενέργειες.  

Ένα εξίσου σημαντικό συμπέρασμα της παρούσας πτυχιακής μας εργασίας 

είναι, ο καθοριστικός ρόλος  

Η παρούσα εργασία αναπτύχθηκε σε θεωρητικό επίπεδο, πρόταση για 

περαιτέρω διερεύνηση του θέματός της αποτελεί η διεξαγωγή  έρευνας με εταιρίες 

εισηγμένες ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, πριν και μετά την εφαρμογή των 
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Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Θα μπορούσε δηλαδή για τις ίδιες εταιρίες να 

μελετηθούν οι παρατηρήσεις των ελεγκτών στις εκθέσεις ελέγχου μετά την εφαρμογή 

των προγραμμάτων ελέγχου έτσι όπως προβλέπονται από τα πρότυπα. Σημαντικές θα 

πρέπει να ήταν και οι διαφοροποιήσεις στην διατύπωση των παρατηρήσεων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 
 
EΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Προς   

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Της ΧΨΖ Α.Ε. 

 

Αξιότιμοι κύριοι:  

 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ανάθεση στη (ελεγκτική εταιρία) του 

τακτικού κατά νόμο ελέγχου των Eτήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων της 

(ελεγχόμενης εταιρίας), της εταιρικής χρήσεως που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 200... Ο 

Τύπος της παρούσης επιστολής επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Ο έλεγχός μας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα με σκοπό 

τη διακρίβωση του κατά πόσο οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση της Εταιρείας και τα 

αποτελέσματα των εργασιών της,  της χρήσεως που έληξε την ως άνω ημερομηνία, 

σύμφωνα με τα  Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική 

εταιρική νομοθεσία.  

Ο έλεγχός μας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 

είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΦΕΚ 1589/Β/2004). Τα 

Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά 

τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέ-

ταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά 

και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος 

επίσης περιλαμβάνει  την  αξιολόγηση  των  λογιστικών  αρχών  που ακολουθούνται, 

των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των 

δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις.  
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Ο δειγματοληπτικός χαρακτήρας του ελέγχου και οι εγγενείς περιορισμοί κάθε 

συστήματος λογιστικής απεικόνισης και εσωτερικού ελέγχου, καθιστούν 

αναπόφευκτο τον κίνδυνο ακόμη και ουσιώδη λάθη και παραλείψεις να παραμείνουν 

στην αφάνεια. Βασικός στόχος του ελέγχου μας είναι η διαμόρφωση και διατύπωση 

γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων και όχι ο εντοπισμός και η αποκάλυψη τυ-

χόν ατασθαλιών ή παρατυπιών που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί. Νοείται, βέβαια, 

ότι θα σας γνωστοποιήσουμε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση περιέλθει στην αντίληψή 

μας. 

Η ευθύνη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο που να 

απεικονίζει με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα 

της Εταιρείας βαρύνει τη διοίκηση. Ευθύνη της διοίκησης είναι ακόμα η υιοθέτηση 

των κατάλληλων λογιστικών αρχών, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων κατά τρόπο 

σύννομο και η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου το οποίο να διασφαλίζει την εγκυρότητα των παραγομένων στοιχείων και 

πληροφοριών και να αποκλείει τη διάπραξη ουσιαστικών λαθών ή παραλείψεων. 

Mνημoνεύoυμε το γεγονός ότι, μετά την ουσιαστική ολοκλήρωση του ελέγχου μας 

αλλά πριν από την έκδοση της έκθεσής μας, θα σας παρακαλέσουμε να μας 

χορηγήσετε εγγράφως τις διαβεβαιώσεις εκείνες της Διοίκησης που είναι απαραίτητες, 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα [5580 ΦΕΚ 1589/Β/2004] στα πλαίσια 

του διενεργούμενου ελέγχου. 

 

Από την ημερομηνία που θα υπογράψετε την παρούσα και μας αναθέτετε τον έλεγχο 

πρέπει να θέσετε στην διάθεσή μας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι 

αναγκαία για τον έλεγχό μας και επίσης να εξασφαλίσετε την αμέριστη 

συμπαράσταση του προσωπικού σας στο έργο μας. 

 

Η αμοιβή μας είναι συνάρτηση του χρόνου που επενδύουμε για την προσφορά των 

υπηρεσιών μας. Βασιζόμενοι στην πείρα μας και τις πληροφορίες που έχουμε, 

εκτιμούμε ότι η αμοιβή και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τη διενέργεια του παρόντος 

ελέγχου θα ανέλθει σε Ευρώ ……….., ήτοι ….. ελεγκτικές ώρες, πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν. 2231/1994 και τις 

οδηγίες του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η αμοιβή δεν είναι 
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διαπραγματεύσιμη και υπολογίζεται σύμφωνα με το ισχύον κατά την ημερομηνία της 

προσφοράς και εγκεκριμένο από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ωρομίσθιο.  

Αν  αντιμετωπίσουμε συνθήκες οι οποίες θα καταστήσουν αδύνατη την ολοκλήρωση 

του έργου μας μέσα στον προαναφερόμενο χρόνο απασχόλησης, θα σας 

ενημερώσουμε έγκαιρα με επιστολή μας, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να 

κοινοποιήσουμε και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών. Η αμοιβή μας τιμολογείται και είναι καταβλητέα σε δύο δόσεις, ήτοι 30% 

μετά την έναρξη του τακτικού ελέγχου και 70% με την υποβολή της έκθεσης του 

ελέγχου που προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. 

Η παρούσα επιστολή, εκτός του εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου που αφορά 

την αμοιβή, ισχύει και για μελλοντικές χρήσεις, εκτός αν ανακληθεί ή 

διαφοροποιηθεί. 

 

Για τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου διορίσαμε τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές 

– Μετόχους ., κ.κ…………, Α.Μ. ΣΟΕΛ …..  ως τακτικό ελεγκτή και ……….. Α.Μ. 

ΣΟΕΛ ……..  ως αναπληρωματικό ελεγκτή. 

 

Σας παρακαλούμε να υπογράψετε και να μας επιστρέψετε ένα αντίτυπο της παρούσας 

επιστολής ως ένδειξη της αποδοχής της. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Ο Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ. 

 

 

………………………. 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Αποδεκτή: 

................... ................... 

(υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου προσώπου) 

 

................... ................... 

[Όνομα και τίτλος]  

Ημερομηνία  ......................  200.. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

 
 

Ημερομηνία  ......................   
Προς τον Δικηγόρο   

κ.  …………. …………. 

 
Αξιότιμε (οι) κύριε (οι),  

Ο  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
κ……………………………………………………………., «ΑΒΓ ΑΕ», ταχυδρομική 
διεύθυνση , διενεργεί έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας. 

Αναφορικά με τον διενεργούμενο έλεγχο, σας παρακαλούμε να δώσετε κατ' ευθείαν 
στους ελεγκτές μας τις πιο κάτω πληροφορίες και στοιχεία, στο βαθμό που έχετε 
εμπλακεί στο χειρισμό των σχετικών υποθέσεων: 

1.  Κατάσταση όλων των αξιώσεων και δικαστικών υποθέσεων της εταιρείας μας 
κατά τρίτων και τρίτων κατά της εταιρείας μας, που εκκρεμούν κατά το χρόνο 
αποστολής της απαντητικής επιστολής σας (συμπεριλαμβανομένων και των 
πράξεων επιβολής πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων) καθώς και 
των αξιώσεων και δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούσαν κατά την 
(ημερομηνία ισολογισμού) και η έκβαση των οποίων στο μεταξύ 
οριστικοποιήθηκε. 

 Για κάθε υπόθεση που θα συμπεριληφθεί στην κατάσταση αυτή, σας παρακαλούμε 
να δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία: 
α.  Σύντομη περιγραφή της αξιώσεως. 
β.  Στάδιο εξελίξεως. 
γ.  Την πιθανολογούμενη, κατά τη γνώμη σας, τελική έκβαση της υπόθεσης. 

2.  Τα τυχόν εμπράγματα βάρη επί των γηπέδων και κτιρίων που η εταιρεία έχει στην 
κυριότητά της, όπως και γραπτή διαβεβαίωσή σας ότι η εταιρεία μας κατέχει 
νομίμως τίτλους για όλα τα ακίνητα που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα. 

3.  Το ποσό που η εταιρεία μας σας οφείλει για αμοιβές και έξοδα παραστάσεων, 
αναφορικά με τις υπηρεσίες που έχετε προσφέρει μέχρι την (ημερομηνία 
ισολογισμού). 

Η συνεργασία σας είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του διενεργούμενου 
ελέγχου. Σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε άμεσα και να αποστείλετε την 
απάντησή σας απευθείας στον ελεγκτή  μας. 
 

Με εκτίμηση, 
 

.................….. ................... 
(Όνομα ελεγχόμενης εταιρείας) 

.................….. ................... 
(υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου) 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Ημερομηνία  ……………………….. 

Προς  

τον  Ορκωτό  Ελεγκτή  Λογιστή  

κ.. ……………………..   

 

Αξιότιμε  κύριε :  

Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή στα πλαίσια του ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων της (εταιρίας………….) της  χρήσεως που έληξε την 

(ημερομηνία………..), που αποσκοπούσε στη διακρίβωση του κατά πόσον οι 

προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια 

την οικονομική θέση της Επιχείρησης και τα αποτελέσματα των εργασιών της  

χρήσεως που έληξε την ως άνω ημερομηνία, σύμφωνα με , με τα Λογιστικά Πρότυπα 

που προδιαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νομοθεσία. Αναγνωρίζουμε την 

ευθύνη μας για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο που να 

παρέχει μια ορθή, πλήρη και σαφή εικόνα, σύμφωνα με το προαναφερόμενο σώμα 

λογιστικών κανόνων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την  

(ημερομηνία……… …… ). 

Με την παρούσα επιστολή επιβεβαιώνουμε, στο μέτρο της πληρέστερης γνώσης και 

πεποίθησης μας, τις ακόλουθες παραστάσεις, που έγιναν στα πλαίσια του διενερ-

γηθέντος ελέγχου: 

1.  Θέσαμε στη διάθεσή σας: 

α)  Όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, που σχετίζονται 

με τον έλεγχό σας, και δεν  έχουμε αποκρύψει ο,τιδήποτε, που θα μπορούσε να 

οδηγήσει στη διαφοροποίηση της γνώμης σας. 
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β)  Όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν 

πραγματοποιηθεί από την έναρξη της ελεγχόμενης χρήσεως μέχρι σήμερα. 

2. Για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Επιχείρησης  σας γνωρίζουμε τα εξής: 

(α) Ως διοίκηση αναγνωρίζουμε ότι είναι δική μας ευθύνη ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 

ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που να προλαμβάνει και να εντοπίζει 

ουσιώδη λάθη ως αποτέλεσμα ενεργειών απάτης ή λάθους στις Οικονομικές 

καταστάσεις της Επιχείρησης. 

(β)  Αναγνωρίζουμε την ευθύνη για την εφαρμογή και εξασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας δικλείδων ασφαλείας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που 

στοχεύουν στην παρεμπόδιση και ανίχνευση ενεργειών απάτης ή λάθους. 

(γ) Έχουμε αξιολογήσει τον κίνδυνο οι Οικονομικές Καταστάσεις να περιέχουν 

ουσιώδη λάθη ως αποτέλεσμα ενεργειών απάτης και το αποτέλεσμα αυτής της 

αξιολόγησης είναι ότι [ο κίνδυνος αυτός δεν είναι σημαντικός].  

(δ)  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στην παρούσα επιστολή, δεν 

υπήρξαν: 

(i)  Παραβάσεις ή ενδεχόμενες παραβάσεις διατάξεων νόμων ή κανονισμών, οι 

συνέπειες των οποίων θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων, είτε για αναφορά στο προσάρτημα [ή στις 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων] είτε για σχηματισμό 

πρόβλεψης για πιθανές ζημιές. 

(ii)  Ατασθαλίες ή υποψίες για ατασθαλίες στις οποίες εμπλέκονται μέλη της 

διοίκησης ή πρόσωπα με σημαντικό ρόλο στο Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου ή άλλων, όπου η απάτη θα μπορούσε να έχει σημαντική επίπτωση 

στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

(iii) Διοικητικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση ή πλημμελή τήρηση των υπό 

του νόμου προβλεπομένων υποχρεώσεων. 

(iv) Προβαλλόμενοι ισχυρισμοί για απάτες ή για υποψίες ενδεχόμενης απάτης 

που περιήλθαν σε γνώση της διοίκησης, από εργαζόμενους, πρώην 

εργαζόμενους, αναλυτές, ρυθμιστικές αρχές ή άλλους και οι οποίες 

επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της επιχείρησης.  

 [Μνημονεύονται οι κατ' εξαίρεση περιπτώσεις, αν υπάρχουν.] 

3.  Δεν υπάρχουν: 
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α)  Αγωγές που ενδέχεται να κινηθούν κατά της Επιχείρησης μας και οι οποίες θα 

έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 

β) Σημαντικές υποχρεώσεις ή ενδεχόμενα κέρδη ή ζημίες από συμβατικές σχέσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των προφορικών και γραπτών εγγυοδοσιών) για τις 

οποίες θα έπρεπε να γίνει πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις. 

γ)  Σημαντικές συναλλαγές οι οποίες δεν καταχωρήθηκαν ή καταχωρήθηκαν 

πλημμελώς στα τηρηθέντα από την Επιχείρηση μας βιβλία και στοιχεία. 

δ)  Γεγονότα που συνέβησαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού 

αλλά έχουν επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. 

4.  Σχηματίστηκαν επαρκείς προβλέψεις για: 

α)  Τις ζημιές που είναι πιθανό να προκύψουν από την εκπλήρωση ή την αδυναμία 

εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων (πελατών, άλλων ή της επιχείρησης), 

β)  Τις ζημιές που είναι πιθανό να προκύψουν από συμβατικές υποχρεώσεις για 

την αγορά αποθεμάτων σε ποσότητες μεγαλύτερες των κανονικών αναγκών 

της Επιχείρησης ή σε τιμές υψηλότερες των τρεχουσών τιμών αγοράς, 

γ)  Τις ζημιές που είναι δυνατό να προκύψουν από την απαξίωση ή φυσική 

απομείωση αποθεμάτων, 

δ)  Τις ζημιές που προέκυψαν από την απαξίωση των επενδύσεών μας. 

5.  Η Επιχείρηση δεν έχει σχέδια ή προθέσεις που θα επέφεραν σημαντική 

αλλαγή στην αξία ή την ταξινόμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του 

παθητικού της. 

6.  Η Επιχείρηση έχει νόμιμους τίτλους κυριότητας επί των περιουσιακών της 

στοιχείων και δεν υπάρχουν εμπράγματα ή άλλη βάρη εκτός από αυτά που 

αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

7.  Η Επιχείρηση έχει συμμορφωθεί με όλους τους όρους συμβάσεων η 

παράβαση των οποίων θα είχε ουσιώδεις επιπτώσεις στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

8.  Τα κατωτέρω στοιχεία απεικονίζονται ορθά και με πληρότητα στις 

οικονομικές καταστάσεις: 

α)  Συναλλαγές με συνδεδεμένα και συγγενή πρόσωπα (επιχειρήσεις, μετόχους, 

όργανα διοίκησης) και τα σχετικά ποσά που αφορούν σε απαιτήσεις και 
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υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, αγορών, χορηγήσεων, 

μεταφορών κεφαλαίων, συμβάσεων, μισθώσεων και εγγυήσεων. 

β)  Σημαντικές σχέσεις κοινής ιδιοκτησίας ή ελέγχου της διοίκησης οι οποίες 

χρήζουν αναφοράς ή οδηγούν σε υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

γ) Συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα, βάσει των οποίων προβλέπονται δεσμεύσεις 

περιουσιακών στοιχείων ή συναφείς διευθετήσεις. 

9.  Δεν υπάρχουν τυπικές ή άτυπες ρυθμίσεις, που να επιτρέπουν το 

συμψηφισμό υποχρεώσεων με τα διαθέσιμα ή τα υπόλοιπα των επενδυτικών 

λογαριασμών της Επιχείρησης. Με εξαίρεση τα μνημονευόμενα στη 

Σημείωση Χ του Προσαρτήματος, δεν υπάρχουν άλλες δανειοληπτικές 

ρυθμίσεις ή διευθετήσεις. 

10. Στις οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται ή αναφέρονται, με τον 

πρέποντα τρόπο, όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί των μετοχών της 

Επιχείρησης καθώς και κάθε δυνάμενο να ασκηθεί στο μέλλον δικαίωμα, 

που σχετίζεται με τα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης. 

11. Οι σημαντικές υποθέσεις (παραδοχές) που υιοθετήθηκαν κατά την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τη διατύπωση των σχετικών 

γνωστοποιήσεων είναι λογικές και ανταποκρίνονται στις προθέσεις και τις 

δυνατότητες της διοίκησης να προχωρήσει στις συγκεκριμένες ενέργειές για 

λογαριασμό της επιχείρησης.   

12. Δεν υπάρχουν γεγονότα ή συνθήκες και σχετικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι που θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία για τη δυνατότητα 

συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 ή, σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι   

12. Για την αντιμετώπιση του θέματος της συνέχισης της δραστηριότητας της 

επιχείρησης, τα μελλοντικά σχέδια και ενέργειες της Διοίκησης της είναι 

……… . 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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Ερωτηματολόγιο αποδοχής ελεγκτικού έργου 
α.Ανεξαρτησία 
 
   Α π α ν τ ή σ ε ι ς  
  ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ 
1. Διαπιστώσατε τη μη ύπαρξη συνθηκών ή σχέσεων με 

την οικονομική μονάδα, οι οποίες ενδέχεται να 
αποτελέσουν εστίες απειλών για την ανεξαρτησία των 
ελεγκτών και των μελών της ελεγκτικής εταιρίας; (π.χ. 
κατοχή μετοχών κ.λπ.);    

2. Διαπιστώσατε τη μη παροχή υπηρεσιών στην 
οικονομική μονάδα, οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με το 
κύριο έργο διασφάλισης ή υπηρεσίες οι οποίες θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία των 
ελεγκτών και γενικά των μελών της ελεγκτικής 
εταιρίας;    

3. Βεβαιωθήκατε, για την μη ύπαρξη οποιουδήποτε άλλου 
θέματος ανεξαρτησίας των μελών της ελεγκτικής 
ομάδας, που πρόκειται να εμπλακούν στο συγκεκριμένο 
ελεγκτικό έργο; (π.χ. μη ύπαρξη συγγενών προσώπων 
στο Δ.Σ. κ.λπ.); 

 

 

 

4. Στη περίπτωση ελέγχου θυγατρικών εταιριών από άλλον 
ελεγκτή, βεβαιωθήκατε εάν τα μέλη της ελεγκτικής 
αυτής ομάδας πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας 
ως προς τον Όμιλο, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Επαγγελματικής Δεοντολογίας των μελών του ΣΟΕΛ; 

  

 

 Σύνολο     

 
 
 
 
β. Διοίκηση και εταιρική διακυβέρνηση οικονομικής μονάδας 
 
   Α π α ν τ ή σ ε ι ς  
  ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ 
1. Βεβαιωθήκατε εάν η οικονομική μονάδα διοικείται από 

ανεξάρτητο όργανο (π.χ. Δ.Σ.) με σημαντική εμπειρία 
και τεχνικές ικανότητες; Το όργανο αυτό έχει ενεργό 
ρόλο στην διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής; 
Λαμβάνει έγκαιρη και επαρκή πληροφόρηση για τις 
εταιρικές υποθέσεις και την οικονομική κατάσταση της 
οικονομικής μονάδας; 

 

 

 

2. Στην περίπτωση ύπαρξης Ελεγκτικής Επιτροπής στην    
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οικονομική μονάδα, βεβαιωθήκατε για την ακεραιότητά 
της και την ικανότητα των στελεχών της; 

3. Βεβαιωθήκατε για την ύπαρξη ανεξάρτητων μη 
εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και 
ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους;  

  

4. Ικανοποιηθήκατε για τον βαθμό ικανότητας και την 
ποιότητα της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου; 

  
 

5. Σε περίπτωση που η Διοίκηση της οικονομικής μονάδας 
ασκείται από ένα μόνο άτομο ή μία μικρή ομάδα ατόμων, 
βεβαιωθήκατε εάν ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
δεν είναι περιορισμένος χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες; 

  

 

6. Διαπιστώσατε ότι ο βαθμός ικανότητας και εμπειρίας 
των διευθυντικών στελεχών της οικονομικής μονάδας 
είναι επαρκής και ότι τα στελέχη αυτά είναι ικανά να 
αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα τους;  

  

7.  Διαπιστώσατε την μη ύπαρξη συχνών μετακινήσεων ή 
αντικαταστάσεων των διευθυντικών στελεχών;  

  

 Σύνολο     

 
 
 
γ.Συμπεριφορά Διοίκησης οικονομικής μονάδας 
   Α π α ν τ ή σ ε ι ς  
  ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ 
1. Διαπιστώσατε την μη ύπαρξη κάποιας ένδειξης σχετικά 

με παραίτηση μελών της Διοίκησης της οικονομικής 
μονάδας για λόγους που εγείρουν ερωτηματικά ως προς 
την ηθική συμπεριφορά τους;  

  

2. Διαπιστώσατε την μη ύπαρξη κάποιας ένδειξης σχετικά 
με την εντιμότητα της Διοίκησης ή των ιδιοκτητών της 
οικονομικής μονάδας;  

  

3. Βεβαιωθήκατε, με τη λήψη στοιχείων και πληροφοριών, 
ότι δεν υπάρχουν καταδίκες και ποινικά αδικήματα ή 
κακουργήματα, για οικονομικά εγκλήματα, έρευνες και 
αγωγές από τις εποπτικές αρχές, για τα μέλη της 
Διοίκησης της οικονομικής μονάδας, καθώς και σχετικές 
καταγγελίες και δημοσιεύσεις στον τύπο;  

  

4. Βεβαιωθήκατε ότι επενδυτές, πιστωτές ή άλλα τρίτα 
μέρη δεν έχουν θέσει μη ρεαλιστικούς στόχους στην 
Διοίκηση, σχετικά με την κερδοφορία της οικονομικής 
μονάδας ή τις μελλοντικές της προσδοκίες;  

  

5. Βεβαιωθήκατε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για τυχόν 
πρόθεση της Διοίκησης να παραποιήσει τις οικονομικές 
καταστάσεις, μειώνοντας τις υποχρεώσεις, 
υπερεκτιμώντας συγκεκριμένη επένδυση, και μη 
εμφανίζοντας υποχρεώσεις σχετικές με αποζημιώσεις 
προσωπικού κ.λπ.; 

 

 

 

6. Διαπιστώσατε ότι τα στελέχη της Διοίκησης της    
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οικονομικής μονάδας δεν έχουν ιδιαίτερα επιθετική και 
ασυνήθιστη συμπεριφορά; 

7. Διαπιστώσατε, με τη λήψη στοιχείων και πληροφοριών, 
ότι η Διοίκηση έχει καλή φήμη όσον αφορά την 
ακεραιότητα και την επαγγελματική της συμπεριφορά; 

 
 

 

8. Διαπιστώσατε την μη ύπαρξη κάποιου λόγου 
αμφισβήτησης της ακεραιότητας και επαγγελματικής 
συμπεριφοράς της Διοίκησης της οικονομικής μονάδας;  

  

9. Διαπιστώσατε ότι η Διοίκηση έχει λάβει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε να καταρτίζονται ακριβείς και 
ορθές οικονομικές καταστάσεις και να αποφεύγονται 
λάθη ή παραλείψεις; 

 

 

 

 Σύνολο    

 
 
 
 
δ. Αποδοτικότητα οικονομικής μονάδας σε προηγούμενες χρήσεις 
 
   Α π α ν τ ή σ ε ι ς  
  ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ 
1. Σύμφωνα με την εμπειρία του παρελθόντος, η Διοίκηση 

της οικονομικής μονάδας είναι γενικά αποτελεσματική 
στην επίτευξη των στόχων της; 

 
 

 

2. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη πληροφόρηση που 
έχετε στην διάθεσή σας, η οικονομική μονάδα φαίνεται 
ικανή να επιτύχει τους στόχους της; 

 
 

 

3. Διαπιστώσατε την μη ύπαρξη σημαντικών αστοχιών της 
Διοίκησης στο παρελθόν, ως προς την επίτευξη των 
στόχων της; 

 
 

 

 Σύνολο    
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ε. Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με το επιχειρηματικό περιβάλλον 
 
   Α π α ν τ ή σ ε ι ς  
  ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ 
1. Βεβαιωθήκατε, με τη λήψη σχετικής επιστολής, για 

την μη ύπαρξη πρόθεσης της Διοίκησης να εισάγει 
μετοχικούς ή άλλους τίτλους της οικονομικής μονάδας 
σε χρηματιστήριο στην επόμενη χρήση;  

  

2. Διαπιστώσατε την μη ύπαρξη σημαντικής αύξησης ή 
μείωσης των πωλήσεων της οικονομικής μονάδας σε 
σχέση με την προηγούμενη χρήση; Σε αντίθετη 
περίπτωση, αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους.  

  

3. Διαπιστώσατε την μη ύπαρξη σημαντικής 
διακύμανσης των πωλήσεων της οικονομικής μονάδας 
στην προηγούμενη πενταετία; Σε αντίθετη περίπτωση, 
αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους.  

  

4. Διαπιστώσατε την μη ύπαρξη σημαντικής αύξησης ή 
μείωσης του περιθωρίου καθαρού κέρδους σε σχέση 
με την προηγούμενη χρήση; Σε αντίθετη περίπτωση, 
αναφέρατε συνοπτικά τους λόγου.  

  

5. Διαπιστώσατε την μη ύπαρξη σημαντικής 
διακύμανσης του περιθωρίου καθαρού κέρδους στην 
προηγούμενη πενταετία; Σε αντίθετη περίπτωση, 
αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους.  

  

6. Διερευνήσατε εάν τα αποτελέσματα της οικονομικής 
μονάδας είναι συνεχώς ή προσωρινά ζημιογόνα ή 
κερδοφόρα;  

  

7. Διαπιστώσατε ότι πράγματι η οικονομική μονάδα είναι 
ανταγωνιστική εντός της αγοράς στην οποία 
δραστηριοποιείται; Σε αντίθετη περίπτωση, αναφέρατε 
συνοπτικά τους λόγους.  

  

8. Διαπιστώσατε ότι, παρότι η οικονομική μονάδα είναι 
ανταγωνιστική εντός της αγοράς στην οποία 
δραστηριοποιείται, δεν υπάρχει δυνατότητα από τους 
ανταγωνιστές της να ισχυροποιηθούν έναντι αυτής;  

  

9. Βεβαιωθήκατε εάν η οικονομική μονάδα κατέχει 
σημαντικό μερίδιο αγοράς (κατέχει ηγετική θέση 
αγοράς) με δυνατότητα να διατηρεί το μερίδιο αυτό; 
Σε αντίθετη περίπτωση, αναφέρατε συνοπτικά τους 
λόγους. 

  

 
10. Βεβαιωθήκατε ότι, παρότι η αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται η οικονομική μονάδα είναι σε υψηλό 
ή χαμηλό βαθμό ανταγωνιστική, υπάρχει δυνατότητα 
αντίδρασης της;  

  

11. 
 
 

Διαπιστώσατε ότι, σε περίπτωση που η αγορά, στην 
οποία δραστηριοποιείται η οικονομική μονάδα, θα είναι 
σε ανάπτυξη, υπάρχει δυνατότητα αύξησης του 
μεριδίου της στην αγορά; 
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12. Διαπιστώσατε ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες της 
οικονομικής μονάδας είναι διαφοροποιημένα σε 
σύγκριση με αυτά των ανταγωνιστών και 
αναγνωρίζονται από τους καταναλωτές και αν το 
μέγεθός της αγοράς και το μερίδιο αγοράς της 
οικονομικής μονάδας είναι προβλέψιμα; Σε αντίθετη 
περίπτωση, αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους.  

  

13. Διαπιστώσατε την μη ύπαρξη σημαντικών 
επιχειρηματικών ή άλλων κινδύνων, που ενδέχεται να 
επηρεάσουν, στο μέλλον, την βιωσιμότητα της 
οικονομικής μονάδας;  

  

14. Βεβαιωθήκατε ότι η οικονομική μονάδα δεν θα 
αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα από ενδεχόμενο 
περιορισμό του περιθωρίου κέρδους;  

  

15. Βεβαιωθήκατε από την μελέτη οικονομικών στοιχείων 
ότι η οικονομική μονάδα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα 
ρευστότητας;  

  

16. Βεβαιωθήκατε ότι η οικονομική μονάδα δεν σχεδιάζει 
να εφαρμόσει νέες λογιστικές αρχές και μεθόδους ή 
μπορεί να υπαχθεί σε ειδικούς περιορισμούς οι οποίοι 
ενδέχεται να επηρεάσουν την χρηματοοικονομική της 
σταθερότητα;  

  

17. Βεβαιωθήκατε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 
τεχνολογικές, νομοθετικές και λοιπές μεταβολές στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον της οικονομικής μονάδας ή 
σημαντική αύξηση των επιτοκίων δανεισμού;   

  

18. Βεβαιωθήκατε ότι η σημαντική μεγέθυνση ή 
συρρίκνωση της οικονομικής μονάδας δεν προβλέπεται 
να επιφέρει πίεση στη Διοίκηση της και στους 
χρηματοδότες της; 

 

 

 

 Σύνολο    

 
 
 
 
στ. Κίνδυνος Λάθους ή Απάτης 
 
   Α π α ν τ ή σ ε ι ς  
  ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ 
1. Διαπιστώσατε ότι δεν υπάρχουν κίνητρα, που να 

σχετίζονται με την πρόθεση της Διοίκησης της 
οικονομικής μονάδας, για σκόπιμα λάθη επί των 
οικονομικών καταστάσεων;  

  

2. Διαπιστώσατε ότι δεν υπάρχουν ασυνήθιστες μέθοδοι 
αποζημίωσης του προσωπικού ή τρίτων;  

  

3. Βεβαιωθήκατε ότι οι τυχόν πρόσθετες αμοιβές των 
διευθυντικών και ανώτατων στελεχών είναι 
αντικειμενικά κατανεμημένες μεταξύ οικονομικών και 
μη οικονομικών στόχων; Οι στόχοι, που έχουν τεθεί στο  
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προσωπικό προκειμένου να υπολογιστούν τυχόν bonus 
ή έκτακτες αμοιβές, είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι; 

4. Διαπιστώσατε ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις απάτης 
τόσο κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, όσο 
και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης 
ελέγχου ;  

  

5. Διαπιστώσατε ότι πράγματι δεν έχει γίνει τα τελευταία 
χρόνια οποιαδήποτε αναδιατύπωση ή τροποποίηση των 
οικονομικών καταστάσεων (συνοπτικών ή ετησίων) 
λόγω λάθους ή απάτης;  

  

6. Διαπιστώσατε ότι δεν υπάρχουν γεγονότα, όπως:    

7. Μη ρεαλιστικές προθεσμίες από την Διοίκηση της 
οικονομικής μονάδας για την κατάρτιση των 
οικονομικών καταστάσεων και για την ολοκλήρωση του 
ελέγχου;  

  

8. Απρόθυμη παροχή πληροφοριών προς τους ελεγκτές ή 
παροχή αυτών με αδικαιολόγητη καθυστέρηση;  

  

9. Μεγάλη έλλειψη προσωπικού στο Τμήμα Λογιστηρίου;    

10. Καταλογισμός προστίμων ή ποινών από Κρατικά 
Όργανα;  

  

11. Συχνές αλλαγές ελεγκτών και νομικών συμβούλων;    

12. Σύνολο    

13. Πτώση των βασικών οικονομικών μεγεθών και άσκηση 
πιέσεων στα διευθυντικά στελέχη της οικονομικής 
μονάδας;  

  

14. Ασυνήθεις συναλλαγές στο τέλος της χρήσης;    

15. Ασυνήθεις συναλλαγές με εταιρίες εγκαταστημένες σε 
«φορολογικούς παραδείσους» (και ειδικότερα με 
εκείνες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα του 
Υπουργείου Οικονομικών); 

  

 
16. Μη επιβεβαιωτικές απαντήσεις από τη Διοίκηση της 

οικονομικής μονάδας σε σχετικά ερωτήματα του 
ελέγχου; 

  

 
17. Δυσμενή σχόλια των μαζικών μέσων ενημέρωσης για 

την οικονομική μονάδα;  
  

18. Υπερβολικά σπάταλος τρόπος ζωής Διευθυντικών 
στελεχών ή εργαζομένων της οικονομικής μονάδας; (το 
θέμα αυτό διαπιστώνεται μόνο με την ύπαρξη σχετικών 
πληροφοριών).  

  

 Σύνολο    
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ζ. Κίνδυνος συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
   Α π α ν τ ή σ ε ι ς  
  ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ 
1. Διαπιστώσατε ότι η οικονομική μονάδα έχει επαρκές 

και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου; 
   

2. Διαπιστώσατε ότι η Διοίκηση της οικονομικής μονάδας 
δεν ασκείται από ένα μικρό αριθμό ατόμων;  

  

3. Διαπιστώσατε, γενικά, την επάρκεια του προσωπικού σε 
σχέση με την δραστηριότητα και τους κινδύνους της 
οικονομικής μονάδας;  

  

4. Βεβαιωθήκατε για την μη ύπαρξη, κατά το παρελθόν, 
σημαντικής διαφωνίας του ελεγκτή με την Διοίκηση, 
σχετικά με την κοινοποίηση θέματος προς τις εποπτικές 
αρχές;  

  

5. Διαπιστώσατε ότι η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου δεν εξαρτάται μόνον 
από την εμπλοκή ή όχι ειδικού τμήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου ή Εσωτερικού Ελεγκτή;  

  

6. Διαπιστώσατε ότι η Διοίκηση της οικονομικής μονάδας 
καταρτίζει κάθε χρήση, προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων 
με βάση αξιόπιστα στοιχεία;  

  

7. Διαπιστώσατε ότι ο Οικονομικός Διευθυντής έχει την 
αρμοδιότητα και το απαιτούμενο κύρος να μην 
επιτρέπει στην Διοίκηση να καταστρατηγεί τις 
εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου; 

 

 

 

8. Διαπιστώσατε την επάρκεια και αποτελεσματικότητα 
των λογιστικών εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας για 
τον εντοπισμό τυχόν λαθών στις οικονομικές 
καταστάσεις; 

 

 

 

9. Στην περίπτωση θυγατρικών και υποκαταστημάτων, 
ικανοποιηθήκατε για τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου 
των μονάδων αυτών, την διαχείριση της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχεται από 
αυτές, καθώς και τις διαδικασίες ενοποίησης τους; 

  

 
10. Βεβαιωθήκατε για τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου 

καταχώρησης των εσόδων;  
  

11. Βεβαιωθήκατε για τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου 
καταχώρησης των μη τυποποιημένων εγγραφών εσόδων 
(π.χ. εκπτώσεων επί τζίρου κ.λπ.);  

  

12. Βεβαιωθήκατε για τις τυχόν διαφορές του ελέγχου, που 
προέκυψαν σε προηγούμενους ελέγχους και ποιες από 
αυτές διορθώθηκαν και ποιες όχι;  

  

13. Σημειώσατε τις σημαντικές παρατηρήσεις σε εκθέσεις 
ελέγχου προηγούμενων χρήσεων; 
(π.χ. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Φορολογικών 
ελεγκτών κ.λπ.)  

  

 Σύνολο    
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η.Συνέχιση της δραστηριότητας (going concern)  
 
   Α π α ν τ ή σ ε ι ς  
  ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ 
1. Βεβαιωθήκατε ότι, τα δύο τελευταία χρόνια, η 

οικονομική μονάδα δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα 
ρευστότητας, και γενικά ταμειακών ροών;  

  

2. Βεβαιωθήκατε ότι δεν υπάρχουν θέματα τα οποία 
μπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση στην δυνατότητα 
της οικονομικής μονάδας να συνεχίσει την 
δραστηριότητά της στο άμεσο προβλεπτό μέλλον; 
Όπως,  

  

 Ουσιώδεις λειτουργικές ζημίες    

 Αρνητικοί βασικοί οικονομικοί δείκτες    

 Απώλεια βασικών διευθυντικών στελεχών χωρίς 
αντικατάστασή τους 

  
 

 Απώλεια μεγάλης αγοράς, χρήσης δικαιώματος, άδειας 
ή κύριο προμηθευτή 

  
 

 Εργασιακές δυσχέρειες ή ελλείψεις σημαντικών 
αποθεμάτων 

  
 

 Μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία    

 Εκκρεμείς αγωγές κατά της οικονομικής μονάδας οι 
οποίες μπορεί, αν ευδοκιμήσουν, να οδηγήσουν σε μη 
αντιμετωπήσιμες δικαστικές αποφάσεις  

  

 Μεταβολές στη νομοθεσία ή στην κυβερνητική 
πολιτική, οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς την πορεία 
της οικονομικής μονάδας. 

  

 
3. Βεβαιωθήκατε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα για τη 

συνέχιση χρηματοδότησης της οικονομικής μονάδας;  
  

4. Βεβαιωθήκατε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ή 
αδυναμία παροχής εγγυήσεων για εξεύρεση 
χρηματοδότησης της οικονομικής μονάδας;  

  

5. Βεβαιωθήκατε ότι δεν υπάρχει αδυναμία αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου;  

  

6. Βεβαιωθήκατε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία 
για την δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της 
οικονομικής μονάδας στο άμεσο προβλεπτό μέλλον;  

  

7.  Σε περίπτωση ύπαρξης γεγονότων ή καταστάσεων, που 
μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική αμφιβολία για 
την δυνατότητα της οικονομικής μονάδας να συνεχίσει 
τις δραστηριότητες της, διερευνήσατε τα προγράμματα 
της Διοίκησης για τις μελλοντικές της ενέργειες; 

  

 
8. Στην περίπτωση τέτοιων γεγονότων:     

 (α)  Συγκεντρώσατε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 
τεκμήρια για την επιβεβαίωση της μη ύπαρξης 
ουσιώδους αβεβαιότητος για την δυνατότητα της 
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οικονομικής μονάδας να συνεχίσει τις δραστηριότητες 
της; 

 (β) Ζητήσατε γραπτές διαβεβαιώσεις από την 
Διοίκηση της οικονομικής μονάδας για τα μελλοντικά 
προγράμματα της (π.χ. αναδόμηση χρεών, μείωση 
δαπανών, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κ.λπ.); 

  

 
 (γ) Συγκεντρώσατε επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι τα 
προγράμματα της Διοίκησης της οικονομικής μονάδας 
είναι επιτεύξιμα και ότι το αποτέλεσμα των 
προγραμμάτων θα βελτιώσει την οικονομική της 
κατάσταση; 

  

 
 Σύνολο    

 
 
 
 
θ.Ελεγκτικά και Λογιστικά θέματα  
 
   Α π α ν τ ή σ ε ι ς  
  ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ 
1. Διαπιστώσατε ότι στην οικονομική μονάδα δεν 

λειτουργεί ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου και συναλλαγών; 

 
 

 

2. Διαπιστώσατε ότι στην οικονομική μονάδα δεν 
διενεργούνται συναλλαγές ιδιαίτερα σημαντικού ύψους;   

  

3. Διαπιστώσατε ότι δεν έχουν σημειωθεί στο παρελθόν 
παράλογες απαιτήσεις της Διοίκησης της οικονομικής 
μονάδας από τους ελεγκτές όπως: άρνηση αποδοχής της 
αμοιβής ελέγχου, επιμονή για την εφαρμογή ενός 
ιδιαίτερα στενού χρονοδιαγράμματος περάτωσης του 
ελέγχου, παροχή πληροφοριών σε χρονική στιγμή που 
είναι αδύνατο να αξιολογηθούν για τους σκοπούς του 
ελέγχου, προσπάθεια περιορισμού του σκοπού του 
ελέγχου; 

  

 
4. Διαπιστώσατε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για υιοθέτηση 

ασυνήθιστων πολιτικών ή πρακτικών από τη Διοίκηση 
της οικονομικής μονάδας;  

  

5. Διαπιστώσατε την μη ύπαρξη συναλλαγών, που είναι 
περίπλοκες και δύσκολο να αξιολογηθούν, καθώς και 
ασυνήθιστες συναλλαγές στο κλείσιμο της 
διαχειριστικής χρήσης;  

  

6. Διαπιστώσατε ότι οι οικονομικές καταστάσεις της 
οικονομικής μονάδας δεν συντάσσονται σε μεγάλο 
μέρος τους, με βάση λογιστικές εκτιμήσεις που 
εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό υποκειμενικότητας και 
αβεβαιότητας, καθώς και θέματα που υπόκεινται σε 
σημαντικές αλλαγές; 
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7. Βεβαιωθήκατε για τον βαθμό ακρίβειας των λογιστικών 
εκτιμήσεων; 

  
 

8. Διερευνήσατε τις τυχόν σημαντικές συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη; 

  
 

9. Διερευνήσατε εάν οι εκθέσεις ελέγχου των ελεγκτών 
περιέχουν παρατηρήσεις, θέματα έμφασης, άρνηση 
γνώμης ή αρνητική γνώμη;  

  

10. Διερευνήσατε εάν το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο 
απαιτεί την εμπλοκή εμπειρογνώμονα ή την εμπλοκή 
και άλλων ελεγκτικών γραφείων;  

  

11. Βεβαιωθήκατε για τις τυχόν ειδικές ανάγκες 
εξειδίκευσης του ελεγκτικού έργου;  

  

12. Διερευνήσατε εάν για τις ανάγκες του ελεγκτικού έργου 
απαιτείται η λήψη συμβουλευτικής υποστήριξης τρίτων;  

  

13. Επικοινωνήσατε με τον προηγούμενο ελεγκτή για την 
αναζήτηση πληροφοριών για τη Διοίκηση της 
οικονομικής μονάδας και για τυχόν άλλα σημαντικά 
ελεγκτικά θέματα;  

  

 Γενικό σύνολο    
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Ερωτηματολόγιο Εκτιμήσεως του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  
 
1. Γενικά 
1.1 Γενικό ερωτηματολόγιο 
 (οι απαντήσεις που λαμβάνονται πρέπει να ελέγχονται για την ακρίβειά τους) 
 

 20Χ1 20Χ2 
Τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία :   
α)   Είναι εμπρόθεσμα ενημερωμένα;   
β)   Είναι τα από το Νόμο προβλεπόμενα;   
γ)   Είναι επαρκή για την οικονομική μονάδα;   
δ) Συμφωνούνται μηνιαίως με σύνταξη σχετικών 
ισοζυγίων; 

  

ε) Οι μηνιαίες καταχωρήσεις στο Γενικό Καθολικό 
συμφωνούν με τα μηνιαία σύνολα των αναλυτικών 
ισοζυγίων, που συντάσσονται από τη Μηχανογραφική 
Υπηρεσία; 

  

To Λογιστήριο είναι επαρκώς στελεχωμένο;   
To προσωπικό του Λογιστηρίου είναι ανεξάρτητο από 
το προσωπικό: 

  

α)   Της Υπηρεσίας Πωλήσεων;   
β)   Της Υπηρεσίας Προμηθειών;   
γ)   Του Ταμείου;   
δ)   Της Υπηρεσίας Διοικητικού ;   
To προσωπικό λαμβάνει κανονικά την άδειά του και η 
οικονομική μονάδα τηρεί βιβλίο   αδειών; 

  

Aναπληρούνται ευχερώς οι αδειούχοι από το υπάρχον 
προσωπικό; 

  

H ευθύνη και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και 
των Υπαλλήλων είναι σαφώς καθορισμένες; 

  

Οι τυχόν συγγενείς μεταξύ τους υπάλληλοι απασχο-
λούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται 
απάτες ή καταχρήσεις; 

  

Yπάρχει ικανοποιητικό σύστημα ενημέρωσης της 
Διοίκησης για την πορεία των εργασιών της 
οικονομικής μονάδος; 

  

Υπάρχει κατάλληλα οργανωμένη Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου; 

  

H Yπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνη και 
αναφέρεται απ’ ευθείας στη Διοίκηση; 

  

Eάν δεν υπάρχει οργανωμένη Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου, ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων και 
ευθυνών είναι τέτοιος, ώστε να ασκείται εσωτερικός 
έλεγχος; 

  

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου καλύπτει όλες τις 
συναλλαγές της οικονομικής μονάδος, τόσο στο 
Κεντρικό, όσο και στα υποκαταστήματα; 
 

  



116 
 

Συντάσσονται αναλυτικά προγράμματα εσωτερικού 
ελέγχου; 

  

Εάν έχουν συνταχθεί τέτοια προγράμματα, εφαρμό-
ζονται στην πράξη; 

  

Λαμβάνουν γνώση οι εξωτερικοί ελεγκτές των 
προγραμμάτων αυτών; 

  

Τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου 
αναφέρονται σε ειδική έκθεση ελέγχου; 

  

Οι εκθέσεις ελέγχου υποβάλλονται απ’ ευθείας στη 
Διοίκηση; 

  

Οι εξωτερικοί ελεγκτές λαμβάνουν γνώση αυτών των 
εκθέσεων; 

  

Ο ασκούμενος λογιστικός έλεγχος των εργασιών του 
Κεντρικού και των υποκαταστημάτων κρίνεται 
ικανοποιητικός; 
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2. Χρηματικά διαθέσιμα [Ταμείο και Καταθέσεις] 
 
2.1 Εισπράξεις 
 

 20Χ1 20Χ2 
Υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος της εισερχομένης 
αλλη-λογραφίας και της καταχωρήσεως των 
εισπράξεων τοις μετρητοίς, με εμβάσματα ή με 
επιταγές; 

  

Τα παραστατικά του Ταμείου (Αποδείξεις, 
Γραμμάτια Εισπράξεως) είναι προαριθμημένα, 
εκδίδονται από άλλον, πλην του Ταμία και Λογιστή, 
υπάλληλο και διαβιβάζονται στον Ταμία 
υπηρεσιακώς και όχι από τρίτους; 

  

Τα παραστατικά θεωρούνται από τον εσωτερικό 
ελεγκτή  ως προς το ακριβές ποσόν της εισπράξεως, 
καθώς και τη νομιμότητα των συννημένων δικαιολο-
γητικών; 

  

Διενεργούνται εισπράξεις μέσω εισπρακτόρων;   
Πλην των εισπρακτόρων, υπάρχουν άλλοι υπάλληλοι 
της οικονομικής μονάδος, εξουσιοδοτημένοι να 
εισπράττουν χρήματα από πελάτες; 

  

Οι ημερήσιες εισπράξεις από πελάτες επαρχίας ή 
εκτός έδρας της οικονομικής μονάδος κατατίθενται 
εξολοκλήρου και χωρίς καθυστέρηση στην Τράπεζα; 

  

Οι εκδιδόμενες από τους εισπράκτορες αποδείξεις 
είναι οριστικές για τον πελάτη; 

  

Ελέγχονται αυτές ως προς τη συνέχεια της αριθμή-
σεώς τους; 

  

Είναι υπεύθυνος ο Ταμίας για τις εισπράξεις που 
διενεργεί ο ίδιος μέχρι της καταθέσεώς τους στην 
Τράπεζα;  

  

Τυχόν μεταχρονολογημένες επιταγές καταχωρούνται 
στα βιβλία με τα πλήρη στοιχεία τους;  
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2.2 Πληρωμές 
  

 20Χ1 20Χ2 
Διενεργούνται οι πληρωμές με βάση προαριθμημένα 
εντάλματα πληρωμών, τα οποία εκδίδονται από άλλο 
αρμόδιο πρόσωπο, εκτός από τον Ταμία και Λογιστή και 
διαβιβάζονται στον Ταμία υπηρεσιακώς και όχι από 
τρίτους ; 

  

Τα συνημμένα στο ένταλμα πληρωμής δικαιολογητικά 
εγκρίνονται από αρμόδιο πρόσωπο (εσωτερικό ελεγκτή) 
πριν από την πληρωμή τους ; 

  

Aκυρώνονται τα δικαιολογητικά κατά το χρόνο της 
λογιστικοποιήσεως τους, ώστε να αποκλείεται η 
δυνατότητα της επαναχρησιμοποίησή τους ; 

  

Καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο τα μπλοκ των 
επιταγών που χορηγεί η Τράπεζα; Ελέγχεται το 
απόθεμα των αχρησιμοποίητων επιταγών; 

  

Aπαγορεύεται η έκδοση επιταγών στον κομιστή; 
Απαγορεύεται η υπογραφή ή η οπισθογράφηση λευκών 
επιταγών; 

  

Oι υποβαλλόμενες προς υπογραφή επιταγές 
συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά τους στοιχεία; 
Εκδίδονται και εγκρίνονται ενυπογράφως τα 
απαραίτητα παραστατικά για τις εκδιδόμενες επιταγές; 

  

Οι μετά των Τραπεζών συμφωνίες ελέγχονται τακτικά 
από πρόσωπο διάφορο του Ταμία και του Λογιστή που 
τηρεί αυτούς τους λογαριασμούς; 

  

Απαγορεύεται η παροχή μικρών προσωρινών δανείων 
προς το προσωπικό χωρίς έγκριση από το Δ.Σ.; 

  

Απαγορεύεται το «Ταμείο» να έχει, εκτός από τα 
μετρητά, και προσωρινές αποδείξεις ή σχετικά 
σημειώματα μη λογιστικοποιηθέντα; 

  

Διενεργούνται αιφνιδιαστικές καταμετρήσεις ταμείων 
από τον εσωτερικό ελεγκτή ; 
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 20Χ1 20Χ2 
Το ημερήσιο χρηματικό απόθεμα φυλάσσεται σε 
ασφαλές χρηματοκιβώτιο με δύο κλείδες ή με κώδικα, 
ούτως ώστε για το κλείσιμο και άνοιγμά του να 
απαιτείται η σύμπραξη δύο, τουλάχιστον, προσώπων; 

  

(α)΄Εχει καθοριστεί μέγιστο όριο χρηματικού 
αποθέματος; 

  

(β)Οι τυχόν υπερβάσεις αιτιολογούνται;   
Προκειμένου για τραπεζική κατάθεση, η διαπίστωση 
διενέργειας αυτής γίνεται αμέσως με την επιστροφή του 
ενεργήσαντος την κατάθεση υπαλλήλου με βάση την 
απόδειξη της Τράπεζας; 

  

 



120 
 

2.3 Kαταθέσεις σε Τράπεζες 
 

 20Χ1 20Χ2 
Γίνεται τακτική, κατά μήνα, συμφωνία των 
λογαριασμών καταθέσεων με τα αντίστοιχα extraits 
των Τραπεζών ; 

  

Διερευνώνται οι τυχόν ασυμφωνίες για την 
τακτοποίησή τους; 

  

Οι λογιστικές συμφωνίες και οι διαπιστωμένες 
διαφορές απεικονίζονται σε συνταχθέντα φύλλα 
εργασίας και φυλάσσονται από το Λογιστήριο ; 

  

Τι μέτρα λαμβάνονται για τις εκκρεμείς από μακρού 
χρόνου διαφορές στις λογιστικές συμφωνίες ; 

  

Παρακολουθείται και ελέγχεται ο εκτοκισμός των 
καταθέσεων, ως και τα έξοδα που χρεώνονται στους 
λογαριασμούς αυτούς από τις Τράπεζες; 

  

Ελέγχονται οι καθημερινές καταχωρήσεις στους 
λογαριασμούς των Τραπεζών, τουλάχιστον ανά μήνα 
με αντιπαραβολή προς τις αντίστοιχες καταχωρήσεις 
των αντιγράφων των λογαριασμών (extraits) των 
Τραπεζών; 

  

Κατά τον ανωτέρω έλεγχο δίδεται ιδιαίτερη προσοχή 
στην ημερομηνία της Valeur; 

  

Γίνεται «διασταύρωση» των εγγραφών μεταξύ των 
λογαριασμών Ταμείου, Τραπεζών και Επιταγών; 
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3. Χρεόγραφα και Συμμετοχές 
 (οι απαντήσεις που λαμβάνονται πρέπει να ελέγχονται για την ακρίβειά 
τους) 
  
  20Χ1 20Χ2 
1.    Χρεόγραφα, αγορασθέντα χάριν 
βραχυπροθέσμου επεν-δύσεως, εμφανίζονται 
στα κυκλοφορούντα περιου- σιακά στοιχεία; 

    

2.      Μετοχές Α.Ε., ή εταιρικά μερίδια, 
αγορασθέντα από την οικονομική μονάδα με 
σκοπό τον έλεγχο, συμμετέχοντας στο κεφάλαιο 
άλλης οικονομικής μονάδος, εμφανίζονται 
μεταξύ των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων ; 

    

3.      Οι τίτλοι, τα δικαιολογητικά συμμετοχών 
και τα στοιχεία των επενδύσεων, φυλάσσονται 
σε ασφαλή θυρίδα ; 

    

α)  Σε θησαυροφυλάκιο τρίτου ;     
β) Αν φυλάσσονται στην οικονομική μονάδα, 
υπόκεινται σε κατάλληλο έλεγχο ; 

    

4.      Οι αγορές και οι πωλήσεις χρεογράφων και 
επενδύσεων, είναι δεόντως εγκεκριμένες από το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή από άλλο αρμόδιο 
όργανο της οικονομικής μονάδος ; 

    

5.      Υπάρχει κατάλληλος διαχωρισμός 
καθηκόντων και ευθυνών μεταξύ του 
προσωπικού ως προς τη διαχείριση χρεογράφων, 
είσπραξη του εισοδήματος από αυτά και τη 
λογιστική παρακολούθησής τους; 

    

6.      Ελέγχονται τα δικαιολογητικά στοιχεία 
αγοραπωλησιών χρεογράφων για την 
καταλληλότητά τους από αρμόδιο υπάλληλο, 
πριν τη λογιστική καταχώρησή τους; 

    

7.    Τηρείται μητρώο χρεογράφων, στο οποίο να 
εμφαίνεται κατ ’είδος : 

    

α) Ημερομηνία αγοράς;     
β) Αριθμός και είδος αποκτηθέντων τίτλων ή 
μερίδων; 

    

γ) Κόστος κτήσεως;     
δ) Εισπραχθέν εισόδημα;     
ε) Κέρδος ή ζημία επί πωλήσεων;     
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 20Χ1 20Χ2 
Διενεργούνται περιοδικές επαληθεύσεις των χρεογρά-
φων με φυσική απογραφή (για τα εις «χείρας») ή με 
επιστολές τρίτων (για τα χρεόγραφα που φυλάσσονται 
σε τρίτους) ; 

  

Εάν δεν τηρείται μητρώο, τυχόν λαχειοφόροι τίτλοι, 
αναγράφονται αναλυτικά στον οικείο λογαριασμό κατ’ 
είδος και αύξοντα χαρακτηριστικό «αριθμό» και 
«σειρά» τίτλου; 

  

Υπάρχουν αρμόδιοι επί των χρεογράφων που παρακο-
λουθούν : 

  

α) Την εμπρόθεσμη είσπραξη των εξ αυτών εισοδη-
μάτων; 

  

β) Τις εξ αυτών δικαιωματικές συμμετοχές σε 
αυξήσεις κεφαλαίου; 

  

γ) Τις εμπρόθεσμες αντικαταστάσεις παλαιών με νέους 
τίτλους ; 
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4. Απαιτήσεις [Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις] 
(οι απαντήσεις που λαμβάνονται πρέπει να ελέγχονται για την ακρίβειά τους) 
  

 20Χ1 20Χ2 
Τα λογιστικά υπόλοιπα πελατών συμφωνούνται από 
αρμόδιο υπάλληλο, τακτικά, με τα αντίστοιχα 
αντίγραφα των λογαριασμών πελατών ; 

  

Οι τυχόν ασυμφωνίες Διερευνώνται από αρμόδιο 
Προϊστάμενο και η τακτοποίησή τους γίνεται κατόπιν 
εγκρίσεως αρμοδίου οργάνου της Διοικήσεως ; 

  

Οι διαγραφές των επισφαλών απαιτήσεων και τα τυχόν 
πιστωτικά σημειώματα, εγκρίνονται από αρμόδια 
όργανα της Διοικήσεως ; 

  

Οι όροι των παρεχομένων πιστώσεων εγκρίνονται 
αρμοδίως ; 

  

Γνωστοποιούνται, κατά περιόδους, τα υπόλοιπα σε 
όλους τους πελάτες και ζητείται από αυτούς απάντηση 
ως προς το σύμφωνό τους ; 

  

Η συμφωνία του Αναλυτικού Καθολικού με τον 
αντίστοιχο λογ/σμό του Γενικού Καθολικού γίνεται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα ; 

  

α) Υπάρχει ιδιαίτερο Τμήμα Εισπράξεων ;   
β) Εάν ναι, αυτό τηρεί ιδιαίτερους λογαριασμούς με 
τους οποίους είναι δυνατή η διασταύρωση των 
υπολοίπων τους με αυτούς του Λογιστηρίου; 

  

γ) Γίνεται παρακολούθηση των λογαριασμών απαιτή-
σεων για την κανονική εξόφλησή τους; 

  

δ) Υπάρχουν διαδικασίες διερεύνησης τυχόν 
δυσμενών στοιχείων για τους πελάτες; 

  

Υπάρχει κατάλληλος καταμερισμός αρμοδιοτήτων 
μεταξύ προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο 
παροχής πιστώσεων, εισπράξεων, διεκπεραιώσεως και 
λογιστικής ; 

  

Η καταχώρηση των χρεώσεων και πιστώσεων στους 
λογαριασμούς απαιτήσεων , γίνεται μόνον κατόπιν 
ελεγμέ-νων στοιχείων ως προς τα ποσά ; 
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 20Χ1 20Χ2 
Γίνονται έλεγχοι ως προς τις επισφαλείς και 
ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις, για τον 
προσδιορισμό : 

  

α) Των απαιτούμενων ενεργειών ;   
β) Των προβλέψεων γι’ αυτές ;   
γ) Του ποσού της απομείωσης της αξίας τους ;   
Aσκείται ο κατάλληλος έλεγχος των επισφαλών 
απαιτήσεων μετά την διαγραφή τους ; 

  

Μεταξύ των Χρεωστών, υφίστανται τυχόν 
λογαριασμοί με πιστωτικά υπόλοιπα ; Ερευνάται η 
αιτία υπάρξεως αυτών ; 

  

Αν συμβαίνει τούτο, προστίθενται αυτοί στους 
πιστωτικούς λογαριασμούς που εμφανίζονται στον 
Ισολογισμό ; 

  

Όλα τα δάνεια που χορηγούνται στο υπαλληλικό 
προσωπικό της οικονομικής μονάδος, είναι αρμοδίως 
εγκεκριμένα ; 

  

Χορηγούνται από την οικονομική μονάδα προς 
τρίτους μακροπρόθεσμα δάνεια ή πιστώσεις ; 

  

Eάν ναι, εγκρίνονται αυτά από κάποιο αρμόδιο της 
Διοικήσεως ; 

  

Όπου είναι αναγκαίο, υπάρχει επαρκής εξασφάλιση 
για χορηγηθέντα δάνεια και πιστώσεις ; 

  

Υπάρχουν και τηρούνται Μητρώο ή Φάκελοι, με τους 
όρους των χορηγουμένων δανείων ή πιστώσεων ; 

  

Yπάρχει κατάλληλο σύστημα παρακολουθήσεως και 
ελέγ-χου ; 

  

α) Της εξυπηρετήσεως τέτοιων δανείων ή πιστώσεων ;   
β) Της διαγραφής τυχόν επισφαλειών τους ;   
Ο διαχειριζόμενος τις συναλλαγματικές, τα γραμμάτια 
και τις επιταγές είναι  πρόσωπο ανεξάρτητο του Ταμία 
και του Λογιστή; 

  

Yφίσταται στην οικονομική μονάδα αρμόδιο όργανο 
για τη έγκριση και ανανέωση των συναλλαγματικών, 
γραμματίων και επιταγών ; 

  

Τηρείται κατάλληλο βιβλίο συναλλαγματικών και 
Γραμματίων Εισπρακτέων ; 

  

Τα «εις χείρας» γραμμάτια, συναλλαγματικές και 
επιταγές  συμφωνούνται περιοδικώς με το αντίστοιχο 
λογιστικό, κατά τα βιβλία, υπόλοιπο ; 

  

Τα Γραμμάτια Εισπρακτέα, οι συναλλαγματικές και οι 
επιταγές φυλάσσονται σε ασφαλή θέση ; 

  

Τα Γραμμάτια Εισπρακτέα, οι συναλλαγματικές και οι 
επιταγές εισπρακτέες είναι πάντοτε πελατείας, 
απολειομένης της προέλευσής τους από το προσωπικό 
της οικονομικής μονάδος ή τρίτους χάριν ευκολίας ; 

  

Παρακολουθούνται ιδιαιτέρως οι μεταχρονολογημένες   
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επιταγές ; 
Οι μεταχρονολογημένες επιταγές προέρχονται πάντοτε 
από συναλλαγές με τους πελάτες; Οι λογαριασμοί των 
απαιτήσεων των πελατών πιστώνονται, όταν 
λαμβάνονται οι μεταχρονολογημένες επιταγές ; 

  

Η αποτίμηση των απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα γίνεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΠ ή κωδ. 
Ν. 2190/1920, ανάλογα) 

  

Η αποτίμηση των απαιτήσεων γίνεται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου, για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν 
τα ΔΠΧΠ ; 
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5. Ενσώματα και άϋλα πάγια στοιχεία 
 ( οι απαντήσεις πρέπει να ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους) 
  

 20Χ1 20Χ2 
Η οικονομική μονάδα τηρεί πλήρη μητρώα παγίων 
στοιχείων μετά των αποσβέσεών τους ; 

  

Είναι αυτά πλήρως ενημερωμένα ;   
Τηρούνται επαρκή στοιχεία για τυχόν 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις, ενοικιάσεις κ.λ.π.; 

  

Οι τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων έχουν κατάλληλα 
μεταγραφεί ; 

  

Τέτοιοι τίτλοι φυλάσσονται  αρμοδίως στην 
οικονομική μονάδα ; 

  

Εάν φυλάσσονται στην οικονομική μονάδα, 
υπόκεινται σε ελέγχους ; 

  

Η οικονομική μονάδα προβαίνει :   
α) Σε περιοδική απογραφή του μηχανολογικού 
εξοπλισμού ;  

  

β) Σε περιοδικές εκτιμήσεις του Παγίου Ενεργητικού 
προς το σκοπό προσδιορισμού του ασφαλιστέου 
ποσού ; 

  

γ) Σε συγκρίσεις των απογραφομένων προς τα 
αναγραφόμενα στα μητρώα ; 

  

Η οικονομική μονάδα έχει σύστημα διακρίσεως των 
δαπανών σε δαπάνες βελτιώσεως και συντηρήσεως; 

  

Η μέθοδος της διακρίσεως αυτής ακολουθείται 
παγίως; 

  

Καταχωρεί η οικονομική μονάδα τις βελτιώσεις σε 
χρέωση του αντίστοιχου παγίου στοιχείου ; 

  

Καταχωρεί η οικονομική μονάδα τις συντηρήσεις και 
επισκευές στα αποτελέσματα ; 

  

Για τυχόν σημαντικές προσθήκες υφίσταται 
προέγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ; 

  

Επί τυχόν υπερβάσεων του εγκεκριμένου ορίου από το 
Δ.Σ. σε προσθήκες ή σε νέα περιουσιακά στοιχεία, 
υφίστανται εγκριτικές αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου ; 

  

Είναι η Γενική Διεύθυνση αρμόδια να χαρακτη-ρίσει 
ως άχρηστα, πάγια στοιχεία του ενεργητικού 
(μηχανήματα, εργαλεία, κ.λ.π.); 

  

Υπάρχει κατάλληλο σύστημα ελέγχου για τις 
πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, υπολειμμάτων, 
καθώς και τις εκποιήσεις αχρήστων παγίων στοιχείων ; 

  

Η μέθοδος υπολογισμού των αποσβέσεων, 
καθορίζεται από τη Διοίκηση και ακολουθείται παγίως 
(για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ) 
; 

  

Tυχόν εμπράγματα βάρη επί των παγίων, παρακολου-
θούνται στα βιβλία και αναφέρονται στο προσάρτημα 
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των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ; 
Τέτοια βάρη έχουν κατάλληλα μεταγραφεί ;   
Τα πάγια, περιουσιακά στοιχεία, έχουν ασφαλισθεί 
κατά κινδύνων πυρός, ζημιών, κ.λ.π.; 

  

Αντιπροσωπεύει το εκάστοτε ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 
την τρέχουσα αξία, ενός εκάστου ασφαλισμένου 
περιουσιακού στοιχείου ; 

  

Υπάρχει σύστημα ή υποχρέωση αμέσου και 
εμπροθέσμου δηλώσεως από τους αρμόδιους της 
οικονομικής μονάδος στην ασφαλιστική εταιρία για 
τυχόν επελθούσα ζημία; Εφαρμόζεται το σύστημα  
αυτό; 

  

Τυχόν προκύπτουσες ή αποκαλυπτόμενες ζημίες, 
εξετάζονται από την Διοίκηση ; 

  

Ο καθορισμός της φύσεως του άϋλου ενεργητικού 
(Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Δικαιώματα τρίτων, Φήμη 
και Πελατεία) και η λογιστική του αντιμετώπιση, 
ελέγχονται από ανώτερο υπάλληλο, που είναι 
ανεξάρτητος από το προσωπικό το ποίο είναι 
υπεύθυνο για την απόδοση λογαριασμού για τα 
στοιχεία αυτά ; 

  

Η αξία των άϋλων στοιχείων εξετάζεται από τη 
Διοίκη-ση της οικονομικής μονάδος ; 

  

Οι αγορές των Δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών 
σημάτων και λοιπών δικαιωμάτων εγκρίνονται 
δεόντως; 

  

Οι αποσβέσεις και διαγραφές της αξίας των άϋλων 
υπόκεινται σε κανονικό έλεγχο από τη Διοίκηση ; 

  

Οι αποσβέσεις των άϋλων αρχίζουν αμέσως μόλις 
αυτά άρχισαν να χρησιμοποιούνται ; 

  

Οι αποσβέσεις των άϋλων λογίζονται και καταμερί-
ζονται για το χρόνο που η οικονομική μονάδα κατέχει 
αυτά ή δικαιούται να κάνει χρήση αυτών ; 

  

Η εύλογη αξία των ενσώματων και άϋλων πάγιων 
στοιχείων, προσδιορίζονται από επαγγελματίες 
εκτιμητές (για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν 
τα ΔΠΧΠ) ; 
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6. Αγορές  - προμηθευτές - αποθέματα  
6.1 Αγορές 
 (οι απαντήσεις πρέπει να ελέγχονται για την ακρίβειά τους) 
   

 20Χ1 20Χ2 
Οι αγορές σημαντικής αξίας διενεργούνται βάσει 
εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της οικονομικής μονάδος 
Κανονισμού Προμηθειών κατόπιν : 

  

α) Διαγωνισμών ;   
β) Προσφορών ;   
Όλες οι σημαντικές αγορές διενεργούνται από την 
Υπηρεσία Προμηθειών με την έκδοση 
προαριθμημένων Δελτίων Παραγγελίας ; 

  

Διενεργούνται σημαντικές αγορές απ’ευθείας από 
αρμόδιους των Υποκαταστημάτων ; 

  

Τα Δελτία παραγγελίας εκδίδονται από αρμόδιο 
υπάλληλο εκτός του Αποθηκάριου και Λογιστή; 

  

Όλες οι αγορές και οι δαπάνες της οικονομικής 
μονάδος, πραγματοποιούνται μέσα στα όρια 
υφισταμένου προϋπολογισμού (προγραμματισμού); 

  

Διενεργούνται οι αγορές με βάση προκαθορισμένα 
αποθέματα ασφάλειας : 

  

α) Πρώτων και βοηθητικών υλικών ;   
β) Καυσίμων και Λιπαντικών ;   
γ) Ανταλλακτικών ;   
δ) Αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.   
Διενεργούνται από αρμοδίους έλεγχοι ποιότητας και 
προδιαγραφών των αγοραζομένων ειδών και 
υπογράφουν επί των σχετικών Δελτίων Εισαγωγής; 

  

Αντίγραφο του Δελτίου Εισαγωγής ή Αποδείξεως 
Παρασχεθείσης Υπηρεσίας αποστέλλεται απ’ ευθείας 
στο Λογιστήριο ; 

  

Τα Δελτία Εισαγωγής στην αποθήκη ελέγχονται προς 
τα Δελτία παραγγελίας , τα Τιμολόγια Προμηθευτών, 
όσον αφορά τις παραγγελθείσες και παραληφθείσες 
ποσότητες, την ποιότητα ή την περιγραφή του 
εισαγομένου στην αποθήκη είδους ή τις τιμές μονάδος 
; 

  

 20Χ1 20Χ2 
Τα Τιμολόγια Προμηθευτών ελέγχονται  ως προς:   
α) Τις τιμές μονάδας με αντιπαραβολή προς τη 
γενομένη προσφορά ; 

  

β) Τις αριθμητικές πράξεις ;   
γ) Τα έξοδα μεταφοράς ;   
δ) Φ.Π.Α.;   
ε) Τις εκπτώσεις ;   
Τα δικαιολογητικά αγορών και εξόδων ελέγχονται από 
τον εσωτερικό ελεγκτή ή αρμόδιο προϊστάμενο προς 
εξακρίβωση της πληρότητας των συνημμένων 
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στοιχείων και των απαιτούμενων εγκρίσεων ; 
Προκειμένου περί αγορών εξωτερικού, η αξία 
προσαρμόζεται αμέσως μόλις συγκεντρωθούν τα 
δικαιολογητικά που απαρτίζουν το κόστος τους ; 

  

Η προσωρινή κοστολόγηση των εισαγομένων 
ενεργείται με βάση τα υπάρχοντα δικαιολογητικά, 
κατά το χρόνο της εισαγωγής ; 
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6.2 Προμηθευτές  
 (οι απαντήσεις πρέπει να ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους) 
  

 20Χ1 20Χ2 
Ελέγχονται τα τιμολόγια των Προμηθευτών με τις 
παραγγελίες και άλλα σχετικά δικαιολογητικά των 
παραληφθέντων εμπορευμάτων και υπηρεσιών ; 

  

Υπάρχει ικανοποιητική διαδικασία εγκρίσεως τιμολο-
γίων προς πληρωμή ; 

  

Υπάρχουν λογαριασμοί «Σε καθυστέρηση» από 
μακρού χρόνου; Γίνεται επαλήθευση του ορθού 
υπολογισμού τόκων στις περιπτώσεις των εντόκων 
υποχρεώσεων ; 

  

Γίνονται τακτικά λογιστικές συμφωνίες των λογαρια-
σμών με τα αντίστοιχα αντίγραφα των λογαριασμών 
των προμηθευτών ; 

  

Οι γνωστοποιήσεις υπολοίπων προμηθευτών συμφω-
νούνται με τα υπόλοιπα των βιβλίων της οικονομικής 
μονάδας ; 

  

Η εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεων γίνεται 
κατόπιν εγκρίσεως αρμοδίου εξουσιοδοτημένου από 
την οικονομική μονάδα προσώπου ; 

  

Στο λογαριασμό «Πιστωτές» υπάρχουν αναλυτικοί  
λογαριασμοί με σημαντικά χρεωστικά υπόλοιπα, 
προστίθενται αυτοί στους λογ/σμούς χρεωστών που 
εμφανίζονται στον Ισολογισμό ; Ερευνάται η αιτία 
δημιουργίας χρεωστικών υπολοίπων; 

  

Παρακολουθείται η τύχη των παλαιών υπολοίπων των 
ανωτέρω υποχρεώσεων ; 

  

Υπάρχουν, ικανοποιητικές διαδικασίες διενέργειας 
διαγωνισμού ή λήψεως προσφορών, πριν από την 
οριστικοποίηση των αγορών, προμηθειών πάγιων 
στοιχείων ή κατασκευών ; 

  

Mετά την οριστικοποίηση τέτοιων διαδικασιών 
υπογράφονται συμβάσεις ; 
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 20Χ1 20Χ2 
Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή συναλλαγματικών 
της οικονομικής μονάδος είναι δύο (2) αρμόδιοι 
υπάλληλοι, οι οποίοι υπογράφουν μαζί ; 

  

Τα πρόσωπα που υπογράφουν συναλλαγματικές (για 
λογαριασμό της οικονομικής μονάδος) είναι 
εξουσιοδοτημένα από το Δοικητικό Συμβούλιο της ; 

  

Μεταξύ των Γραμματίων Πληρωτέων, υπάρχουν και 
γραμμάτια ευκολίας ή εγγυήσεως ; 

  

Αν τυχόν υπάρχουν, διαχωρίζονται αυτά από τα 
εμπορικά γραμμάτια ; 

  

Συμφωνείται περιοδικά το υπόλοιπο του λογαριασμού 
«Γραμμάτια πληρωτέα» με τα μη λήξαντα γραμμάτια ; 

  

Το λογιστικό σύστημα εξασφαλίζει ταχεία 
καταχώρηση όλων των συνήθων υποχρεώσεων ; 

  

Υπάρχουν διαδικασίες που να εξασφαλίζουν ότι όλες 
οι γνωστές υποχρεώσεις καταχωρήθηκαν και επιμερί-
σθηκαν στη χρήση που ανήκουν ; 

  

Δικαιολογείται πλήρως η ύπαρξη χρεωστικών υπολοί-
πων στους ανωτέρω λογαριασμούς ; 

  

Προκειμένου περί ετεροχρονισμένων υποχρεώσεων, ο 
επιμερισμός των αντιστοίχων βαρών γίνεται ορθά στις 
χρήσεις που αφορούν ; 

  

Η αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 
γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΠ 
ή κωδ. Ν. 2190/1920, ανάλογα) 

  

Η αποτίμηση των υποχρεώσεων γίνεται στο 
αναπόσβε-στο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου, για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν 
τα ΔΠΧΠ ; 
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6.3 Αποθέματα 
 (οι απαντήσεις πρέπει να ελέγχονται για την ακρίβειά τους) 
 

 20Χ1 20Χ2 
Τηρούνται βιβλία αποθήκης με σύστημα διαρκούς 
παρακολουθήσεως των υπολοίπων, κατά ποσότητα και 
αξία; 

  

Τα αποθέματα ευρίσκονται κάτω από τον έλεγχο 
αρμοδίου αποθηκαρίου ; 

  

Υπάρχει αποτελεσματική διαφύλαξη των αποθεμάτων 
; 

  

Τα αποθέματα επαληθεύονται τακτικά από τρίτο 
αρμόδιο πρόσωπο, εκτός από τον αποθηκάριο και 
συγκρίνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών 
προς τα βιβλία  της αποθήκης ; 

  

Οι τυχόν σημαντικές αποκλίσεις αποθεμάτων από το 
βιβλίο αποθήκης, ελέγχονται και αιτιολογούνται 
καταλ-λήλως ; 

  

Τα υπόλοιπα της αποθήκης προσαρμόζονται, ώστε να 
συμφωνούν με τα αποτελέσματα των φυσικών 
επαληθεύσεων, κατόπιν εγκρίσεως της Διευθύνσεως ; 

  

Ορίζονται από τη Διοίκηση, όπου ενδείκνυται, 
ανώτατα και κατώτατα όρια (αποθεμάτων) ; 

  

Tα αποθέματα επιθεωρούνται περιοδικώς, προς 
διαπίστωση τυχόν αχρήστων, κατεστραμμένων, απα-
ξιωθέντων και βραδέως κινουμένων ειδών ; 

  

Διενεργείται στους λογαριασμούς η ορθή σχετική 
πρόβλεψη για τις ανωτέρω περιπτώσεις; 

  

Tηρούνται έντυπα Δελτία Εισαγωγής, προαριθμημένα 
κατ’ αύξοντα αριθμό; 

  

Αντίγραφο του Δελτίου Εισαγωγής, συσχετίζεται από 
το Λογιστήριο με το αντίστοιχο τιμολόγιο του 
προμηθευτή ; 
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 20Χ1 20Χ2 
Η Διοίκηση εκδίδει ικανοποιητικές οδηγίες απογραφής 
των αποθεμάτων και μάλιστα : 

  

α) Οι καταστάσεις απογραφής υπογράφονται από 
υπεύθυνο όργανο ; 

  

β) Η απογραφή ελέγχεται από άλλα πρόσωπα (που δεν 
έχουν σχέση με την τήρηση των αποθηκών), ως προς 
τα εξής : 

  

Kαθορισμό ποσοτήτων;   
Τιμές μονάδος ;   
Αριθμητικές πράξεις (γενόμενοι πολλαπλασιασμοί και 
αθροίσεις); 

  

Aνακεφαλαίωση επί μέρους καταστάσεων;   
Συμφωνία απογραφέντων με τις καταστάσεις 
μηχανογραφήσεως ; 

  

Aκολουθείται παγίως η ίδια μέθοδος αποτιμήσεως των 
αποθεμάτων ; 

  

Ελέγχεται η περίπτωση απομείωσης της αξίας τους ;   
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7. Δάνεια Τραπεζών 
 (οι απαντήσεις πρέπει να ελέγχονται για την ακρίβειά τους) 

 20Χ1 20Χ2 
Οι δανεισμοί προς την οικονομική μονάδα γίνονται :   
α) Με δάνεια δι’ εκδόσεως ομολογιών ;   
β) Από Τράπεζες εσωτερικού ;   
γ) Από Τράπεζες εξωτερικού ;   
δ) Από Προμηθευτές εξωτερικού ;   
ε) Από λοιπούς Προμηθευτές ή Πιστωτές;   
Oι δανεισμοί γίνονται κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. ή 
άλλου αρμοδίου εξουσιοδοτημένου οργάνου ; 

  

Εξετάζονται αν είναι συμφέροντες οι όροι, όσον 
αφορά τα τοκοχρεωλύσια, τις εξοφλήσεις κ.λ.π. και αν  
ωφελούν, σε τελική ανάλυση, την οικονομική μονάδα; 

  

Γίνεται συμφωνία των λογαριασμών δανείων, κάθε 
μήνα, με τα αντίστοιχα extrait των τραπεζών από 
αρμόδιο υπάλληλο διαφορετικό από εκείνο που 
διενεργεί τις λογιστικές εγγραφές των δανείων 
(αναλήψεις – εξοφλήσεις) ; 

  

Oι υπολογισθέντες τόκοι κ.λ.π. του δανείου ελέγχονται 
πριν από την καταχώρησή τους ; 

  

Ο επιμερισμός των τόκων κ.λ.π. εξόδων γίνεται κατά 
τρόπο, ώστε να επιβαρύνονται οι χρήσεις που 
αφορούν; 

  

Υπάρχουν και τηρούνται φάκελοι με τους όρους και 
τις λοιπές λεπτομέρειες των λαμβανομένων δανείων 
και πιστώσεων ; 

  

Στον Ισολογισμό διαχωρίζονται, από τις Μακροπρό-
θεσμες Υποχρεώσεις, οι δόσεις του επόμενου έτους 
που αφορούν σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ; 

  

Η οικονομική μονάδα τηρεί στοιχεία, που να 
εμφανίζουν για κάθε δάνειο τις λεπτομέρειες που το 
διέπουν ; 

  

Η αποτίμηση των δανείων σε ξένο νόμισμα γίνεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΠ ή κωδ. 
Ν. 2910/1920, ανάλογα) ; 

  

Γίνεται έλεγχος της ορθής αποτιμήσεως των δανείων 
στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου (για όσες οικονομικές μονάδες 
εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ) ; 
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8. Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο 
(οι απαντήσεις πρέπει να ελέγχονται για την ακρίβειά τους) 
 

 20Χ1 20Χ2 
Μέχρι ποια χρήση έχουν ελεγχθεί τα βιβλία της 
οικονομικής μονάδος από τις φορολογικές αρχές ; 

  

Τις φορολογικές υποθέσεις χειρίζονται :   
α) Υπάλληλοι της οικονομικής μονάδος , καλώς 
καταρτι-σμένοι επί των ισχυουσών φορολογικών 
διατάξεων ; 

  

β) Εξωτερικοί φοροτεχνικοί εμπειρογνώμονες ;   
Οι υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεις εμφανίζονται 
σε ειδικούς πληρωτέους λογαριασμούς, 
συμπεριλαμβα-νομένων σε αυτούς και των 
εργοδοτικών εισφορών ή υποχρεώσεων ; 

  

Οι αποδόσεις των φόρων και των λοιπών κρατήσεων 
(ΦΠΑ Τιμολογίων, ΙΚΑ και λοιπών Ασφαλιστικών 
Ταμείων, ΧΜΥ, ΦΜΥ κ.λ.π.) γίνονται κατόπιν 
σχετικού ελέγχου και εγκρίσεως ; 

  

Η Διοίκηση αξιολογεί, με τους φοροτεχνικούς 
εμπειρο-γνώμονες, τη φορολογική κατάσταση και τις 
απαιτούμε-νες προβλέψεις; 

  

Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος του τρέχοντος 
έτους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας ; 

  

Έχει γίνει επαρκής πρόβλεψη για μη τακτοποιηθέντα ή 
μη οριστικοποιηθέντα : 

  

α) Φορολογικά θέματα ;   
β) Λοιπές υποχρεώσεις προς τρίτους;   
γ) Υποχρεώσεις αποζημιώσεως προσωπικού ;   
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9. Μισθοδοσία προσωπικού  
(οι απαντήσεις πρέπει να ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους) 
 

 20Χ1 20Χ2 
Διενεργείται έλεγχος της μισθοδοσίας προσωπικού, 
πριν από την πληρωμή ; 

  

Οι μη πληρωθέντες μισθοί προσωπικού βρίσκονται 
κάτω από συνεχή έλεγχο ; 

  

Η μισθοδοσία προσωπικού εγκρίνεται, πριν την 
εξόφλησή της,  από αρμόδιο προϊστάμενο που είναι 
εξουσιοδοτημένος από τη Διοίκηση ; 

  

Υφίσταται έγκριση για όλες τις μεταβολές μισθών, 
ημερομισθίων, προσλήψεων και απολύσεων 
προσωπικού ; 

  

Η οικονομική μονάδα χρησιμοποιεί ειδικά ωρολόγια 
ελέγχου του χρόνου προσελεύσεως και αποχωρήσεως 
των εργαζομένων ; 

  

α) Στα Κεντρικά γραφεία ;   
β) Στα Υποκαταστήματα ;   
Τα καθήκοντα των προσώπων που συντάσσουν τις 
μισθοδοτικές καταστάσεις είναι  σαφώς διακεκριμένα 
από εκείνα των προσώπων που ενεργούν τις 
πληρωμές; 

  

Η οικονομική μονάδα τηρεί ατομικό φάκελο ή μητρώο 
του προσωπικού της, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία; 

  

Είναι το αρμόδιο πρόσωπο για την συγκέντρωση των 
στοιχείων προσέλευσης και αποχώρησης του 
προσωπικού, διάφορο εκείνου που συντάσσει τις 
μισθοδοτικές καταστάσεις; 

  

Έχει προσκομίσει όλο το υπαλληλικό και 
εργατοτεχνικό προσωπικό τις κάρτες του Γραφείου 
Ευρέσεως Εργασίας ; 

  

Οι υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων [ΙΚΑ, κ.λ.π.] 
κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές υπολογίζονται 
κανονικά και καταβάλλονται εμπρόθεσμα ; 

  

Οι προκαταβολές που χορηγούνται στο προσωπικό 
εγκρίνονται αρμοδίως; 
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 20Χ1 20Χ2 
Διενεργούνται από την οικονομική μονάδα προβλέ-
ψεις για συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων λόγω 
κανονικής ή πρόωρης αποχωρήσεώς τους από την 
υπηρεσία ; 

  

Οι προβλέψεις αυτές λογίζονται με βάση αναλογι-
στική μελέτη σε περίπτωση εφαρμογής των ΔΠΧΠ ; 

  

Υπάρχει προσωπικό που πληρώνεται με επιταγές ;   
To προσωπικό που καταρτίζει τις μισθοδοτικές 
καταστάσεις έχει σχέση με την έκδοση των επιταγών ή 
και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων ; 

  

Ο λογαριασμός της Τράπεζας είναι αποκλειστικά για 
να πληρώνονται επιταγές μισθοδοσίας ; 

  

Οι συμφωνίες του λογαριασμού καταθέσεων με τα 
extraits της Τραπέζης γίνεται από διαφορετικό πρόσω-
πο από αυτό που εκδίδει τις επιταγές ; 

  

Αν οι πληρωμές γίνονται σε μετρητά λαμβάνονται 
αποδείξεις; 

  

Κατατίθεται η μισθοδοσία σε τραπεζικούς λογαρια-
σμούς του προσωπικού ; 
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10. Λοιποί τομείς  
10.1 Υπηρεσία Μετόχων και Μετοχών  
(οι απαντήσεις πρέπει να ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους) 
 

 20Χ1 20Χ2 
Τηρείται βιβλίο - μητρώο μετόχων;   
Είναι ενημερωμένο ;   
Οι καταχωρηθείσες σε αυτό πράξεις στηρίζονται σε 
πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά ; 

  

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω πράξεων αρχειοθε-
τούνται με επιμέλεια και τάξη ; 

  

Εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
για τις μεταβολές στην κυριότητα των ονομαστικών 
μετοχών ; 

  

Eφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού για τις 
μεταβολές στην κυριότητα των ονομαστικών μετοχών 
; 

  

Υπάρχει επαρκής φύλαξη των κατατεθιμένων μετοχών 
; 

  

Η κατάθεση και η επιστροφή των μετοχών ελέγχεται 
από τον εσωτερικό έλεγχο προληπτικώς; Τηρούνται 
βιβλία ή καταστάσεις για την κατάθεση και την 
επιστροφή ; 
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10.2 Έξοδα  
 

 20Χ1 20Χ2 
Για κάθε έξοδο λειτουργεί ικανοποιητικά το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου ; 

  

Κάθε έξοδο στηρίζεται σε νόμιμα και πλήρη 
δικαιολογητικά στοιχεία ; 

  

Εκδίδεται για κάθε έξοδο το αναγκαίο παραστατικό 
στοιχείο; 

  

Υπάρχει προϋπολογισμός εξόδων ;   
Yπάρχει δυνατότητα περιορισμού των εξόδων με 
καλλίτερη οργάνωση και συντονισμό των υπηρεσιών;  

  

Ενημερώνονται εγκαίρως οι λογαριασμοί των εξόδων ;   
Γίνεται ακύρωση των δικαιολογητικών μετά το 
διακανο-νισμό τους; 

  

Τηρείται η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων 
(λογίζονται σε κάθε χρήση τα έξοδα που την αφορούν) 
; 

  

Υπάρχει μηχανισμός ελέγχου μη παγιοποίησης εξόδων 
χρήσεως ; 
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10.3 Έσοδα (πωλήσεις κ.λπ) 
 

 20Χ1 20Χ2 
Οι πωλήσεις γίνονται βάσει εγκεκριμένου, από τη 
Διοίκηση της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδος, 
τιμοκαταλόγου; 

  

Προκαθορίζονται οι όροι εξοφλήσεως των 
πωλουμένων ειδών, καθώς και οι προϋποθέσεις 
χορηγήσεως εκπτώσεων σε πελάτες; 

  

Υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα βεβαιώσεως και 
εισπράξεως των εσόδων; 

  

Ενημερώνονται εγκαίρως οι λογαριασμοί των εσόδων 
; 

  

Παρακολουθούνται στατιστικώς οι κατηγορίες των 
εσόδων κατά μήνα ; 

  

Τηρείται η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων 
(λογίζονται σε κάθε χρήση τα έσοδα που την αφορούν) 
; 

  

Οι πωλήσεις γίνονται από αρμόδιο υπάλληλο, που δεν 
έχει σχέση με την λογιστική παρακολούθηση των 
πελατών και τις εισπράξεις από πελάτες; 

  

Υπάρχει μηχανισμός ελέγχου μη καταχωρήσεως 
εσόδων στα αποτελέσματα που αφορούν επόμενες 
χρήσεις ; 
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10.4 Οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως  
 

 20Χ1 20Χ2 
Παρακολουθείται η εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας (ΔΠΧΠ ή κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ, 
ανάλογα) κατά την κατάρτιση των οικονομικών 
καταστάσεων ; 

  

Η λογιστική οργάνωση και κατάσταση της 
οικονομικής μονάδος είναι ικανοποιητική ; 

  

Υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στη λογιστική  
ενημέρωση ; 

  

Υπάρχουν προβλήματα που θα καθυστερήσουν τη 
σύνταξη ή ολοκλήρωση των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων πέραν από τις νόμιμες προθεσμίες; 

  

Ποιες βελτιώσεις χρειάζεται το σύστημα, ώστε οι 
οικονομικές καταστάσεις να καταρτίζονται εντός της 
προβλεπόμενης, από την ισχύουσα νομοθεσία, προθε-
σμίας ; 

(1)  

Υπάρχουν παρατηρήσεις ή υποδείξεις των εξωτερικών 
ελεγκτών που δεν έχουν ληφθεί υπόψη για την 
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων ; 

  

Οι εγγραφές κλεισίματος του Ισολογισμού ελέγχονται 
από αρμόδιο όργανο της οικονομικής μονάδος πριν 
την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο ; 

  

Οι λογιστικές εκτιμήσεις, που γίνονται από τις 
οικονομικές μονάδες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ, 
αξιολογούνται για το εύλογό τους από τον εσωτερικό 
ελεγκτή ή άλλο αρμόδιο όργανο; 
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Πρόγραμμα ελέγχου 
 
 

Γενικά 
1.1.  Βασικά θέματα 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Λήψη επιστολής Ανάθεσης του ελεγκτικού έργου, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ελεγκτικού 
Προτύπου 2210 «Όροι εντολής του ελέγχου». 

  

 Καθορισμός επιπέδου ελεγκτικής σημαντικότητας, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ελεγκτικού 
Προτύπου 3320 «Ελεγκτική σημαντικότητα 
(ουσιαστικότητα)». 

  

 Αξιολόγηση τυχόν γεγονότων που αυξάνουν τον 
κίνδυνο απάτης ή σφάλματος (π.χ. άσκηση διοίκησης 
από ένα άτομο, συχνές αλλαγές νομικών συμβούλων ή 
ελεγκτών, πολύπλοκες συναλλαγές και λογιστικοί 
χειρισμοί κ.λπ.). 

  

 Καθορισμός περιοχών Ισολογισμού όπου απαιτείται η 
χρησιμοποίηση της εργασίας Εμπειρογνώμονα (π.χ. 
αποθέματα σε σιλό κ.λπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Ελληνικού Ελεγκτικού Προτύπου (ΕΕΠ) 6620 
«Χρησιμοποίηση της εργασίας Εμπειρογνώμονα». 

  

 Διερεύνηση εάν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα 
που επηρεάζουν ουσιωδώς τις οικονομικές 
καταστάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού 
Ελεγκτικού Προτύπου 5560 «Μεταγενέστερα 
γεγονότα». 

  

 Εξέταση αν υπάρχουν ή προβλέπεται να υπάρξουν 
γεγονότα ή καταστάσεις που μπορεί να 
δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία για τη δυνατότητα 
της οικονομικής μονάδος να συνεχίσει τις 
δραστηριότητές της στο προβλεπτό μέλλον, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Ελληνικού Ελεγκτικού Προτύπου 
5570 «Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (going concern)». 

  

 Μελέτη των τυχόν παρατηρήσεων της έκθεσης 
ελέγχου της προηγούμενης χρήσεως και έρευνα αν 
τακτοποιήθηκαν ή εξακολουθούν να υπάρχουν τα 
περιλαμβανόμενα σ’ αυτή θέματα. 
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 20Χ1 20Χ2 
 Μελέτη της έκθεσης του φορολογικού ελέγχου της 

τελευταίας (ελεγχθείσης) χρήσεως και σύνταξη 
Φύλλου Εργασίας (Φ.Ε.) με τα πιο αξιόλογα θέματα 
που περιλαμβάνονται σε αυτήν 

  

 Εξέταση του Μόνιμου Φακέλου (Μ.Φ.) προς 
διαπίστωση της ενημερώσεώς του με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία. 

  

 Μελέτη του Καταστατικού της οικονομικής μονάδος 
προς διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων 
αυτού, που σχετίζονται με τον έλεγχο (π.χ. τυχόν 
απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη 
αποφάσεων, καθορισμός αμοιβών οργάνων 
Διοικήσεως, τρόπος καταβολής κεφαλαίου, το 
σύννομο της αυξήσεως του κεφαλαίου, διανομή 
κερδών κ.λ.π.). 

  

 Μελέτη των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων 
(Γ.Σ.), του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τυχόν 
άλλων οργάνων (π.χ. Συμβουλίου Διευθυντών) προς 
διαπίστωση της εκτελέσεως όλων των ουσιωδών 
αποφάσεων που αναφέρονται σε οικονομικά 
ζητήματα. 

  

 Διαπίστωση ότι στα Πρακτικά των Γ.Σ. και του Δ.Σ. 
περιλαμβάνονται όλα τα θέματα για τα οποία τα 
όργανα αυτά είναι υποχρεωμένα από το Νόμο να 
αποφασίζουν (π.χ. έγκριση οικονομικών καταστάσεων 
κ.λ.π.) καθώς και εκείνα τα θέματα για τα οποία, λόγω 
της σοβαρότητάς τους, θα έπρεπε να είχαν ληφθεί, 
κατά την κρίση σας, σχετικές αποφάσεις (π.χ. 
διαγραφή απαιτήσεων σημαντικού ύψους κ.λ.π.). 

  

 Διαπίστωση ότι όλες οι επιστολές που στάλθηκαν από 
την οικονομική μονάδα σε τρίτους (ως τα υποδείγματα 
των Ε.Ε.Π.) ταχυδρομήθηκαν από μέλος της 
ελεγκτικής ομάδος και σημειώθηκε στους φακέλους 
αυτών των επιστολών ότι, σε περίπτωση μη επιδόσεώς 
τους στους παραλήπτες, να επιστρέφονται στον Ο.Ε.Λ. 

  

 Επαλήθευση ότι οι απαντήσεις, που λήφθησαν, 
περιήλθαν απευθείας σε σας με κανονική επιστολή 
τρίτου. 
Σε αντίθετη περίπτωση, διαπίστωση ότι έχει 
περιληφθεί σχετική παρατήρηση στην έκθεση 
ελέγχου. 
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 20Χ1 20Χ2 
 Διαπίστωση ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τις γενικές παραδεγμένες 
λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα ΔΠΧΠ, για 
όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα Πρότυπα 
αυτά ή από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 
2190/1920 και ΕΓΛΣ) για τις λοιπές οικονομικές 
μονάδες. 

  

 Διαπίστωση ότι το προσάρτημα περιλαμβάνει όλες τις 
πληροφορίες και επεξηγήσεις που προβλέπονται από 
τα ΔΠΧΠ, για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν 
τα ΔΠΧΠ ή από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
2190/1920 για τις λοιπές οικονομικές μονάδες. 

  

 Διαπίστωση ότι οι γενικά παραδεγμένες λογιστικές 
αρχές (π.χ. μέθοδοι απογραφής κ.λ.π.) που τηρήθηκαν 
είναι ομοιόμορφες με αυτές της προηγούμενης 
χρήσεως. Σε αντίθετη περίπτωση, διαπίστωση ότι έχει 
προσδιορισθεί  η επίδραση των μεταβολών στον 
Ισολογισμό και στα Αποτελέσματα χρήσεως και, στην 
περίπτωση που είναι αυτή ουσιώδης, έχει περιληφθεί 
σχετική σημείωση στην έκθεση ελέγχου. 

  
  

 Επαλήθευση ότι πράγματι σας παρασχέθηκαν 
αρμοδίως όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που 
ήταν αναγκαίες στον έλεγχο.  

  

 Λήψη για τα σπουδαιότερα, κατά την κρίση σας, 
θέματα έγγραφων σχετικών εξηγήσεων ή βεβαιώσεων 
από τη Διοίκηση της οικονομικής μονάδος ή από άλλα 
αρμόδια όργανα αυτής. 

  

 Λήψη επιστολής νομικού συμβούλου για την 
επιβεβαίωση της κυριότητος των ακινήτων και της 
ύπαρξης τυχόν βαρών, καθώς και την ύπαρξη τυχόν 
εκκρεμών αγωγών κατά της οικονομικής μονάδος. 

  

 Διαπίστωση ότι ο φάκελος ελέγχου που έχει συνταχθεί 
παρέχει επαρκή τεκμηρίωση του διενεργηθέντος 
ελεγκτικού έργου. 

  

 Διαπίστωση ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 
εγκριθεί από το Δ.Σ. της οικονομικής μονάδος. 

  

 Λήψη Επιστολής Παραστάσεων της Διοίκησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ελεγκτικού 
Προτύπου 5580 «Παραστάσεις της Διοίκησης» 

  

 Διαπίστωση της ορθής σύνταξης της Κατάστασης 
Ταμιακών Ροών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΛΠ 7, 
για όσες οικονομικές μονάδες υποχρεούνται στην 
κατάρτιση της Κατάστασης αυτής. 

  

 Αξιολόγηση εάν υπάρχουν λόγοι όπως, πέραν της 
εκθέσεως ελέγχου, συνταχθεί και αποσταλεί επιστολή 
: 

  

 α) Προς το Δ.Σ. της οικονομικής μονάδος   
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 β) Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης   
 γ) Προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών   
 δ) Λοιπές Αρχές    
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1.2.  Εσωτερικός έλεγχος  
 

 20Χ1 20Χ2 
 Αξιολόγηση του λογιστικού συστήματος, του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των κινδύνων, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ελεγκτικού 
Προτύπου 4400 «Αξιο-λόγηση των κινδύνων και 
δικλείδες ασφαλείας». 

  

 Διαπίστωση ότι η εκτίμηση αυτή βασίστηκε σε 
ελεγχθείσες πληροφορίες του σχετικού 
ερωτηματολογίου ή σε συνταχθέντα Φ.Ε. στα οποία 
περιγράφονται οι ακολουθούμενες στους διαφόρους 
τομείς διαδικασίες κ.λ.π. 

  

 Διαπίστωση ότι έγινε επισκόπηση – αναθεώρηση της 
ανωτέρω εκτιμήσεως σε μεταγενέστερες χρήσεις. 

  

 Διαπίστωση ότι εφαρμόζεται, ικανοποιητικά, το 
λογιστικό σύστημα, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
και οι δικλείδες ασφαλείας του, όπως έχουν σχεδιαστεί 
από την οικονομική μονάδα. 

  

 Ενημέρωση της Διοίκησης της οικονομικής μονάδος, 
με σχετική έκθεση, για τις τυχόν αδυναμίες του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

  

 Παρακολούθηση των ενεργειών της Διοικήσεως της 
οικονομικής μονάδος για την τακτοποίηση των 
ανωτέρω αδυναμιών. 

  

 Αναφορά στην έκθεση ελέγχου στην περίπτωση που οι 
αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι 
ουσιώδεις. 

  

 Αξιολόγηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών 
και χρησιμοποίηση των πορισμάτων τους. 
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1.3.  Πρόγραμμα ελέγχου - Φύλλα Εργασίας (Φ.Ε.)  
 

 20Χ1 20Χ2 
 Διαπίστωση ότι όλες οι ελεγκτικές διαδικασίες που 

εφαρμόζονται προκύπτουν από πρόγραμμα ελέγχου ή 
από τα επί μέρους Φ.Ε. 

  

 Συμπλήρωση του προγράμματος ελέγχου , όπως 
προβλέπεται από τις γενικές αρχές ελεγκτικής (δείγμα 
ελέγχου, παραπομπή σε Φ.Ε., υπογραφή ελεγκτή). 

  

 Εντοπισμός ιδιαιτεροτήτων κάθε οικονομνικής 
μονάδας και ανάλογη προσαρμογή του προγράμματος 
ελέγχου. 

  

 Συνεκτίμηση των πορισμάτων, που έχουν προκύψει 
από την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου, κατά την κατάρτιση του προγράμματος 
ελέγχου. 

  

 Αναθεώρηση του προγράμματος ελέγχου, με βάση 
τυχόν μεταβολές στο λογιστικό σύστημα και το 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

  

 Διαπίστωση ότι τα Φ.Ε. έχουν γραφεί με μελάνη, 
έχουν συσχετιστεί μεταξύ τους (όπου απαιτείται), 
έχουν ταξινομηθεί και έχουν ελεγχθεί σε 
αντιπαραβολή με τις τελικές οικονομικές καταστάσεις. 

  

 Διαπίστωση ότι οι διαπιστώσεις-παρατηρήσεις 
ελέγχου είναι σαφείς, έχουν μεθοδική διάταξη, 
περιλαμβάνουν τις συστάσεις τις οποίες κρίνατε 
πρόσφορες για την βελτίωση του λογιστικού 
συστήματος και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
και γενικότερα τα συμπεράσματα ελέγχου κατά 
ελεγκτικό αντικείμενο. 

  

 Διαπίστωση ότι έχουν γίνει οι απαιτούμενες 
συγκρίσεις των λογιστικών μεγεθών της χρήσης προς 
αυτά της προηγούμενης χρήσεως. 

  

 Διαπίστωση ότι έγινε ποιοτικός έλεγχος του 
ελεγκτικού έργου, σε επίπεδο Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού 
Ελεγκτικού Προτύπου 2220 «Ποιοτικός έλεγχος της 
ελεγκτικής εργασίας» 
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2.  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
2.1.  Άυλα στοιχεία 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Κατάρτιση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Άυλων 

Στοιχείων. Συμφωνία στοιχείων Κατάστασης με 
αντίστοιχα στοιχεία φύλλων εργασίας προηγουμένης 
χρήσεως και υπόλοιπα Ισοζυγίων και Ισολογισμού 
κλειόμενης χρήσεως. 

  

 Διαπίστωση ότι στους λογαριασμούς αυτούς δεν 
περιλαμβάνονται κονδύλια, τα οποία θα έπρεπε να 
είχαν βαρύνει απευθείας τα αποτελέσματα χρήσεως. 

  

 Έλεγχος (δειγματοληπτικός) των προσθηκών – 
μειώσεων βάσει νομίμων δικαιολογητικών (π.χ. 
συμβάσεων κλπ) και σχετικών εγκρίσεων των 
αρμοδίων οργάνων της οικονομικής μονάδος (π.χ. 
τιμολόγια, εγκρίσεις Δ.Σ. κ.λπ.). 

  

 Έλεγχος του ορθού υπολογισμού των αποσβέσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, για όσες οικονομικές μονάδες 
εφαρμόζουν τα Πρότυπα αυτά ή σύμφωνα με κωδ. Ν. 
2190/1920 και τους συντελεστές του Π.Δ. 299/2003 
για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

  

 Διαπίστωση της μη μεταβολής των συντελεστών 
αποσβέ-σεως από χρήση σε χρήση. Σε αντίθετη 
περίπτωση, αντιμετώπιση της μεταβολής των 
συντελεστών απόσβεσης, ως αλλαγή των λογιστικών 
εκτιμήσεων της Διοίκησης. 

  

 Διαπίστωση του ορθού κοστολογικού χειρισμού των 
αποσβέσεων. 

  

 Διαπίστωση της ορθής καταχωρήσεως και 
αποτιμήσεως των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, που 
δημιουργούνται από την ίδια οικονομική μονάδα, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΛΠ 38 «Άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία», για όσες οικονομικές μονάδες 
εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ.  

  

 Επαλήθευση της πληρότητος του Προσαρτήματος, 
σχετικά με τα θέματα που πρέπει να γνωστοποιούνται 
για τα άυλα στοιχεία, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για όσες 
οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα Πρότυπα αυτά 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, για 
όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα. 

  



149 
 

2.2.  Έξοδα εγκαταστάσεως (μόνο για τις οικονομικές μονάδες που εφαρμόζουν 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Κατάρτιση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Εξόδων 

Εγκαταστάσεως Συμφωνία στοιχείων Κατάστασης με 
αντίστοιχα στοιχεία φύλλων εργασίας προηγουμένης 
χρήσεως και υπόλοιπα Ισοζυγίων και Ισολογισμού 
κλειόμενης χρήσεως. 

  

 Διαπίστωση ότι στους λογαριασμούς αυτούς δεν 
περιλαμβάνονται κονδύλια τα οποία θα έπρεπε να 
είχαν βαρύνει απευθείας τα αποτελέσματα χρήσεως. 

  

 Διερεύνηση του περιεχομένου των αναλυτικών 
λογαρια-σμών και διαπίστωση ότι αυτό είναι σύμφωνο 
με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 2190/1920 
και Ε.Γ.Λ.Σ.) 

  

 Έλεγχος (δειγματοληπτικός) των προσθηκών – 
μειώσεων βάσει νομίμων δικαιολογητικών και 
σχετικών εγκρίσεων των αρμοδίων οργάνων της 
οικονομικής μονάδος (π.χ. τιμολόγια, εγκρίσεις Δ.Σ. 
κ.λπ.). 

  

 Επαλήθευση του ορθού υπολογισμού των αποσβέσεων 
βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν. 2190/1920. 

  

 Διαπίστωση της μη μεταβολής των συντελεστών 
αποσβέ-σεως από χρήση σε χρήση.  

  

 Διαπίστωση της μη διανομής μερίσματος σε 
περίπτωση που το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων 
εγκαταστάσεως δεν καλύπτεται από προαιρετικά 
αποθεματικά (Ν. 2190/1920). 

  

 Διαπίστωση ότι στο Προσάρτημα των οικονομικών 
κατα-στάσεων παρέχεται η προβλεπόμενη, από τις 
διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, σχετική 
πληροφόρηση για τα έξοδα εγκαταστάσεως.  
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2.3.  Πάγια στοιχεία 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Κατάρτιση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Παγίων 

Στοιχείων. Συμφωνία στοιχείων Κατάστασης με 
αντίστοιχα στοιχεία φύλλων εργασίας προηγουμένης 
χρήσεως και υπόλοιπα Ισοζυγίων και Ισολογισμού 
κλειόμενης χρήσεως. 

  

 Έλεγχος συμφωνίας των Μητρώων παγίων με τους 
οικείους, κατά κατηγορία, λογαριασμούς. 

  

 Διαπίστωση ότι έγινε, από την οικονομική μονάδα, 
πραγματική (φυσική) απογραφή κατά το τέλος της 
χρήσεως ή κατά άλλες ημερομηνίες και συσχετισμός 
των απογραφέντων με τα τηρούμενα μητρώα. 

  

 Διαπίστωση ότι διαγράφηκαν από τα Μητρώα μη 
υπάρχο-ντα πάγια, ενημερώθηκε η αρμόδια ΔΟΥ και 
ότι οι διαγρα-φές αυτές (αξίες κτήσεως - αποσβέσεις) 
εγκρίθηκαν από τη Διοίκηση της οικονομικής 
μονάδος. 

  

 Επαλήθευση δια φυσικής καταμετρήσεως, εφόσον 
είναι εφικτό, της ύπαρξης και λειτουργίας των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. 

  

 Διαπίστωση ότι δεν περιλαμβάνονται στις προσθήκες 
της χρήσεως κονδύλια τα οποία  έπρεπε να είχαν  
βαρύνει τα Αποτελέσματα. 

  

 Έλεγχος (δειγματοληπτικός) αγορών – πωλήσεων και 
τυχόν ιδιοκατασκευών παγίων, βάσει νομίμων 
δικαιολογητικών και σχετικών εγκρίσεων των 
αρμοδίων οργάνων της οικονομικής μονάδος (π.χ. 
τιμολόγια, εγκρίσεις Δ.Σ. κ.λπ.). 

  

 Επαλήθευση του ορθού προσδιορισμού του 
αποτελέσματος (κέρδος ή ζημία) που προέκυψε κατά 
την πώληση ή εκποίηση παγίων στοιχείων. 

  

 Διαπίστωση ότι το κόστος των ιδιοκατασκευαζόμενων 
παγίων στοιχείων προσδιορίζεται σύμφωνα με τους 
κανόνες λογισμού του κόστους. 

  

 Έλεγχος προς διαπίστωση της τυχόν απομείωσης της 
αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πάγια 
στοιχεία εκτός εκμεταλλεύσεως κ.λπ.) 

  

 Διαπίστωση ότι η αποτίμηση έγινε σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται από την παραγ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 
2190/1920, για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

  

 Λήψη επιβεβαιωτικής επιστολής από τον Νομικό 
Σύμβουλο της οικονομικής μονάδος για την κυριότητα 
των γηπέδων - κτιρίων και των τυχόν εμπράγματων 
βαρών. 

  

 
 
 



151 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Επαλήθευση της γνωστοποίησης στον Ισολογισμό ή 

στο Προσάρτημα των τυχόν βαρών επί των παγίων 
στοιχείων της οικονομικής μονάδος. 

  

 Έλεγχος του ορθού υπολογισμού των αποσβέσεων 
σύμφω-να με τα ΔΠΧΠ, για όσες οικονομικές μονάδες 
εφαρμόζουν τα Πρότυπα αυτά, ή σύμφωνα με τους 
συντελεστές του Π.Δ. 299/2003, για όσες οικονομικές 
μονάδες εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα. 

  

 Αξιολόγηση της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων 
για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ. 

  

 Αξιολόγηση της προσδιορισθείσης εύλογης αξίας των 
παγίων στοιχείων, για όσες οικονομικές μονάδες 
εφαρμό-ζουν τα ΔΠΧΠ και έχουν επιλέξει τη μέθοδο 
της εύλογης αξίας για την αποτίμηση των παγίων 
στοιχείων. Διαπίστωση ότι η εύλογη αξία των 
ακινήτων βασίζεται σε σχετική έκθεση εκτίμησης 
επαγγελματία εκτιμητή. 

  

 Επαλήθευση των σημαντικών υπολοίπων των 
λογαριασμών προκαταβολών σε εργολάβους με 
απ’ευθείας αλληλογραφία με αυτούς. 

  

 Διαπίστωση του ορθού κοστολογικού χειρισμού των 
αποσβέσεων. 

  

 Διαπίστωση ότι οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν με τους 
αυτούς συντελεστές που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά 
την προηγούμενη χρήση. 

  

 Επαλήθευση της ορθής αναπροσαρμογής της αξίας 
κτήσεως των παγίων και των αποσβέσεών τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, για όσες 
οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα. 

  

 Επαλήθευση του ορθού λογιστικού χειρισμού του 
Φ.Π.Α. παγίων στοιχείων. 

  

 Επαλήθευση της ορθής συντάξεως της δηλώσεως 
Φ.Α.Π. 

  

 Διαπίστωση ότι υπάρχει επαρκής ασφαλιστική κάλυψη 
επί των παγίων στοιχείων και επαρκή συστήματα 
πυρόσβεσης. 

  

 Διαπίστωση ότι ο λογιστικός χειρισμός των 
επιχορηγήσεων παγίων γίνεται με βάση τα όσα 
προβλέπονται από τα ΔΠΧΠ και τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Γ.Λ.Σ.). 
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 20Χ1 20Χ2 
 Επαλήθευση της πληρότητος του Προσαρτήματος, 

σχετικά με τα θέματα που πρέπει να γνωστοποιούνται 
για τα πάγια στοιχεία, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για όσες 
οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα Πρότυπα αυτά 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, για 
όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα. 

  

 Διαπίστωση ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της 
οικονομικής μονάδος σε περίπτωση υπαγωγής της στις 
ευεργετικές διατάξεις αναπτυξιακών νόμων. 

  

 Διαπίστωση της ορθής καταχωρήσεως και 
αποτιμήσεως των παγίων που έχουν αποκτηθεί με 
σύμβαση χρηματοδο-τικής μίσθωσης (leasing), 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις», 
για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ. 

  

 Διαπίστωση της ορθής καταχωρήσεως και 
αποτιμήσεως των επενδύσεων σε ακίνητα, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», 
για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ. 
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2.4.  Συμμετοχές και χρεόγραφα 
 20Χ1 20Χ2 
 Κατάρτιση Συγκεντρωτικής Κατάστασης 

Χρεογράφων. Συμφωνία στοιχείων Κατάστασης με 
αντίστοιχα στοιχεία φύλλων εργασίας προηγουμένης 
χρήσεως και υπόλοιπα των Ισοζυγίων και Ισολογισμού 
κλειόμενης χρήσεως. 

  

 Επαλήθευση αγορών, βάσει νομίμων δικαιολογητικών 
και σχετικών εγκρίσεων των αρμοδίων οργάνων της 
οικονομι-κής μονάδος (π.χ. συμφωνητικά αγορών, 
παραστατικά χρηματιστών, εγκρίσεις Δ.Σ. κ.λπ.). 

  

 Επαλήθευση των υπολοίπων τέλους χρήσεως των 
χρεογράφων δια πραγματικής (φυσικής) απογραφής ή 
δια επιβεβαιωτικών επιστολών των οικείων τραπεζών 
ή άλλων φορέων, στα οποία έχουν τυχόν αυτά 
κατατεθεί. 

  

 Επαλήθευση της ορθής λογιστικοποιήσεως των 
χρεογρά-φων που έχουν ληφθεί δωρεάν. 

  

 Λήψη επιστολής από το Νομικό Σύμβουλο της 
οικονομικής μονάδος για τυχόν νομικά βάρη επί των 
χρεογράφων (π.χ. ενέχυρα κ.λπ.) 

  

 Επαλήθευση της ορθής αποτιμήσεως των συμμετοχών 
και χρεογράφων και του ορθού λογιστικού χειρισμού 
των διαφορών αποτιμήσεως, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, 
για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα 
Πρότυπα αυτά ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2190/1920, για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

  

 Επαλήθευση της εισπράξεως των προσόδων 
(τοκομερίδια, τόκοι, κέρδη από λαχνούς, μερίσματα) 
που έπρεπε να είχαν εισπραχθεί μέσα στη χρήση. 

  

 Διαπίστωση ότι τυχόν δουλευμένες και μη 
εισπρακτέες, πρόσοδοι περιλήφθηκαν στα έσοδα της 
κλειόμενης χρήσεως. 

  

 Διαπίστωση ότι έχει προσδιοριστεί και απεικονιστεί 
σωστά το Αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) από την τυχόν 
πώληση (ή κλήρωση) χρεογράφων. 

  

 Διαπίστωση της νομιμότητας της αγοράς ιδίων 
μετοχών, της ορθής καταχωρήσεως, αποτιμήσεως και 
εμφανίσεως αυτών στον Ισολογισμό. 

  

 Επαλήθευση της πληρότητος του Προσαρτήματος, 
σχετικά με τα θέματα που πρέπει να γνωστοποιούνται 
για τις συμμετοχές και χρεόγραφα, σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΠ για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα 
Πρότυπα αυτά, ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2190/1920, για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

  

 Διαπίστωση της υπάρξεως ή μη υποχρεώσεως για 
κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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3.Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
3.1 Αποθέματα 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Κατάρτιση Συγκεντρωτικής Κατάστασης 

Αποθεμάτων, κατά κατηγορία, ποσότητα και αξία με 
αντίστοιχα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσεως (εφόσον 
είναι εφικτόν). Συμφωνία στοιχείων Κατάστασης με 
αντίστοιχα στοιχεία φύλλων εργασίας προηγούμενης 
χρήσεως και υπόλοιπα Ισοζυγίων και Ισολογισμού 
κλειόμενης χρήσεως. 

  

 Διενέργεια αιφνιδιαστικών πραγματικών (φυσικών) 
καταμε-τρήσεων αποθεμάτων και συμφωνία των 
καταμετρηθέντων με τα αντίστοιχα υπόλοιπα του 
βιβλίου Αποθήκης. 

  

 Ενημέρωση, από τους αρμοδίους της οικονομικής 
μονάδος, για τις διαδικασίες προετοιμασίας των 
απογραφών τέλους χρήσεως ή των κυκλικών 
απογραφών (γραπτές οδηγίες προς τους απογραφείς, 
ορισμός ημερομηνιών κ.λ.π.) και ενημέρωση της 
Διοίκησης με σχετικές υποδείξεις, αν κρίνεται ότι 
αυτές οι οδηγίες δεν είναι επαρκείς. 

  

 Παρακολούθηση πραγματικών (φυσικών) απογραφών 
τέλους χρήσεως που διενεργούνται από την 
οικονομική μονάδα προς διαπίστωση της εφαρμογής 
των σχετικών οδηγιών και γενικότερα επαρκών 
διαδικασιών απογραφής. 

  

 Εφαρμογή άλλων εναλλακτικών διαδικασίών για τη 
διαπίστωση της υπάρξεως των αποθεμάτων αν δεν 
κατέστη εφικτή η παρακολούθηση πραγματικών 
απογραφών. 

  

 Διαπίστωση ότι έγιναν στο τέλος της χρήσεως οι 
απαραίτητες προσαρμογές των λογιστικών υπολοίπων 
των αποθεμάτων προς τα δεδομένα των πραγματικών 
απογραφών και ότι η λογιστική τακτοποίηση των 
διαφορών απογραφής εγκρίθηκε από τη Διοίκηση της 
οικονομικής μονάδος. 

  

 Επαλήθευση αποθεμάτων τρίτων, που βρίσκονται για 
φύλαξη στις αποθήκες της οικονομικής μονάδος. 

  

 Λήψη επιστολής από τρίτους για επιβεβαίωση 
αποθεμάτων, κυριότητος της οικονομικής μονάδος, 
που εμφανίζονται ότι κατέχουν. 

  

 Διαπίστωση ότι τηρήθηκε κανονικά λογαριασμός 
κόστους παραγωγής ετοίμων και σε εξέλιξη. 

  

 20Χ1 20Χ2 
 Επαλήθευση του ορθού προσδιορισμού της αξίας 

κτήσεως των αποθεμάτων τέλους χρήσεως. 
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 Επαλήθευση της ορθής αποτιμήσεως των αποθεμάτων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διατάξεις του Ν. 
2190/1920 

  

 Επαλήθευση της μη αλλαγής της μεθόδου 
αποτιμήσεως των αποθεμάτων σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση. 

  

 Διερεύνηση μήπως οι τιμές πωλήσεως προϊόντων που 
πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού είναι χαμηλότερες από εκείνες της 
απογραφής (ένδειξη για υποτίμηση ή απομείωση της 
αξίας των αποθεμάτων). 

  

 Διαπίστωση ότι η μέθοδος αποτιμήσεως των 
αποθεμάτων και του επιμερισμού των Γενικών 
Βιομηχανικών Εξόδων στα έτοιμα προϊόντα και στην 
παραγωγή σε εξέλιξη είναι σύμφωνη με εκείνη που 
εφαρμόστηκε στην προηγούμενη χρήση. 

  

 Συσχέτιση Φ.Ε. με αντίστοιχα του λογαριασμού 
εκμεταλ-λεύσεως, του κόστους και των 
αποτελεσμάτων. 

  

 Διαπίστωση ότι έχει γίνει επαρκής πρόβλεψη για 
βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα. 

  

 Διαπίστωση ότι έχουν γίνει οι δέουσες ενέργειες για τη 
διαγραφή τυχόν άχρηστων αποθεμάτων (π.χ. έγκριση 
από Δ.Σ., ενημέρωση αρμόδιας ΔΟΥ κ.λπ.) 

  

 Λήψη επιστολής από το Νομικό Σύμβουλο της 
οικονομικής μονάδος για τυχόν νομικά βάρη επί των 
αποθεμάτων (π.χ. ενέχυρα κ.λπ). 

  

 Διαπίστωση ότι υπάρχει επαρκής ασφαλιστική κάλυψη 
των αποθεμάτων. 

  

 Επαλήθευση της πληρότητος του Προσαρτήματος, 
σχετικά με θέματα και πληροφορίες επί των 
αποθεμάτων, που πρέπει να γνωστοποιούνται, 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για όσες οικονομικές μονάδες 
εφαρμόζουν τα Πρότυπα αυτά, ή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 2190/1920, για όσες οικονομικές 
μονάδες εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα. 

  

 



156 
 

3.2. Απαιτήσεις (πελάτες, χρεώστες, προκαταβολές κ.λπ.) 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Λήψη ισοζυγίου πελατών και λοιπών χρεωστών από 

το εμπορικό τμήμα και συμφωνία αυτού με τη Γενική 
Λογιστική και τον Ισολογισμό. 

  

 Επαλήθευση των πάσης φύσεως υπολοίπων 
απαιτήσεων κατά πελατών, χρεωστών κ.λπ., με 
σχετικές επιστολές απ’ ευθείας στον Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή, σύμφωνα με το Ελληνικό Ελεγκτικό 
Πρότυπο 5505 «Κατ’ ευθείαν Επιβεβαιώσεις» 

  

 Διενέργεια άλλων προσφερότερων ελεγκτικών 
διαδικασιών σε περίπτωση μη λήψεως των ανωτέρω 
επιβεβαιωτικών επιστολών. 

  

 Διερεύνηση λογαριασμών απαιτήσεων για την ύπαρξη 
τυχόν ασυνήθων ποσών, παλαιών υπολοίπων, επισφα-
λειών και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων. 

  

 Αξιολόγηση της επάρκειας του ποσού της προβλέψεως 
για την κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη 
επισφαλών απαιτή-σεων. 

  

 Επισκόπηση λογαριασμών απαιτήσεων (συμπερι-
λαμβανομένων και των Γραμματίων εισπρακτέων) για 
τον εντοπισμό τυχόν περιπτώσεων οφειλών προς την 
οικονομική μονάδα από πρόσωπα που 
περιλαμβάνονται στην απαγορευτική διάταξη του 
άρθρου 23α του Ν. 2190/1920. 

  

 Έλεγχος (δειγματοληπτικός) της κινήσεως των 
λογαρια-σμών, βάσει νομίμων δικαιολογητικών 

  

 Συσχέτιση λογαριασμών απαιτήσεων από πελάτες με 
πωλήσεις, Φ.Π.Α. κ.λπ 

  

 Επαλήθευση της ορθής αποτιμήσεως των πάσης 
φύσεως απαιτήσεων σε Ξ.Ν. και του ορθού λογιστικού 
χειρισμού των συναλλαγματικών διαφορών (Σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΠ οι χρεωστικές ή πιστωτικές 
συναλλαγματικές διαφορές κατά-χωρούνται στα 
Αποτελέσματα Χρήσεως, ενώ σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι χρεωστικές συναλ-
λαγματικές διαφορές καταχωρούνται στα 
Αποτελέσματα Χρήσεως  και οι πιστωτικές στον 
Ισολογισμό). 

  

 Διαπίστωση ότι έχει γίνει σωστός διαχωρισμός 
βραχυπρό-θεσμων και μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 
στον Ισολογι-σμό. 
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 20Χ1 20Χ2 
 Διερεύνηση λογαριασμών απαιτήσεων, 

συμπεριλαμβανο-μένων και των «Μεταβατικών 
λογ/σμών ενεργητικού», μήπως τυχόν 
περιλαμβάνονται κονδύλια τα οποία θα έπρεπε να 
είχαν μεταφερθεί στα Αποτελέσματα Χρήσεως. 

  

 Διαπίστωση της εισπράξεως σημαντικών υπολοίπων 
τέλους χρήσεως κατά την επόμενη χρήση. 

  

 Διαπίστωση της παρακολουθήσεως των 
αποσβεσθεισών απαιτήσεων και των ενεργειών για 
την είσπραξή τους. 

  

 Διαπίστωση της ομαλής ρευστοποιήσεως γενικά των 
απαιτήσεων  και κατά την επόμενη χρήση (μέχρι την 
ημερομηνία χορηγήσεως της εκθέσεως ελέγχου). 

  

 Διαπίστωση της τηρήσεως των διατάξεων της 
ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την είσπραξη των 
απαιτήσεων (π.χ. εξόφληση τιμολογίων άνω του 
ποσού € 15.000 με δίγραμμες επιταγές, μη 
συμψηφισμός απαιτήσεων – υποχρεώσεων μεταξύ 
συνδεμένων και συγγενών επιχειρήσεων κλπ). 

  

 Για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ :   
 α) Αξιολόγηση στοιχείων που ενδεχομένως οδηγούν 

στο συμπέρασμα για απομείωση της αξίας των 
απαιτήσεων. 

  

 β) Επαλήθευση της ορθής αποτιμήσεως των εντόκων 
απαιτήσεων στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου. 

  

 γ) Διαπίστωση της ορθής εμφανίσεως των 
μακροπροθέ-σμων απαιτήσεων στην παρούσα αξία με 
το προεξοφλητικό επιτόκιο. 

  

 Διαπίστωση ότι στο Προσάρτημα των Οικονομικών 
Κατα-στάσεων παρέχεται η προβλεπόμενη, από την 
ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΠ ή κωδ. Ν. 2190/1920, 
ανάλογα), σχετική πληροφόρηση για τις Απαιτήσεις. 
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3.3.  Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) – Γραμμάτια εισπρακτέα 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Επαλήθευση δι΄ απογραφής των επιταγών 

εισπρακτέων και γραμματίων εισπρακτέων που 
σύμφωνα με τα βιβλία της οικονομικής μονάδος 
πρέπει να βρίσκονται στο χαρτο-φυλάκιό της. 

  

 Επαλήθευση σημαντικής αξίας επιταγών εισπρακτέων 
και γραμματίων εισπρακτέων με επιβεβαιωτικές 
επιστολές πελατών και λοιπών τρίτων που παράλληλα 
παραμένουν ανείσπρακτα μέχρι την ημερομηνία του 
ελέγχου, είτε αυτά βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της 
οικονομικής μονάδος, είτε σε τράπεζες για εγγύηση 
δανείων, είτε σε δικηγόρους για εκτέλεση ενεργειών 
είσπραξής τους. 

  

 Επαλήθευση είσπραξης ή επιστροφής επιταγών και 
γραμματίων εισπρακτέων που είναι στις Τράπεζες και 
τα οποία λήγουν μετά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού. 

  

 Συσχέτιση επιταγών και γραμματίων εισπρακτέων με 
λογαριασμούς πελατών για τη διαπίστωση της 
προέλευσής τους (συνήθεις συναλλαγές, ευκολίας 
κ.λπ.) 

  

 Διαπίστωση ότι ακολουθήθηκε η ίδια, όπως την 
προηγούμενη χρήση τακτική για τους τόκους που 
περιλαμβάνονται στα άληκτα στο τέλος της χρήσεως 
Γραμμάτια. 

  

 Διαπίστωση της ορθής παρακολουθήσεως των 
επιταγών και γραμματίων σε τρίτους, είτε είναι 
ενεχυριασμένα είτε προεξοφλημένα είτε 
μεταβιβασθέντα. 

  

 Διερεύνηση επιταγών και γραμματίων εισπρακτέων 
για τη διαπίστωση της ομαλής ρευστοποιήσεώς τους, 
καθώς και για την ύπαρξη αξιογράφων που έχουν 
λήξει, από μακρού χρόνου, και αξιολόγηση της 
επάρκειας του ποσού της σχηματισθείσας προβλέψεως 
για την κάλυψη των ζημιών από τη μη είσπραξή τους. 

  

 Διαπίστωση της ομαλής ρευστοποιήσεως των 
επιταγών και γραμματίων εισπρακτέων και κατά την 
επόμενη χρήση (μέχρι την ημερομηνία χορηγήσεως 
της εκθέσεως ελέγχου). 
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3.4.  Διαθέσιμα (Ταμείο, Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας και ταμειακά 
ισοδύναμα) 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Κατάρτιση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τραπεζικών 

Καταθέσεων. Συμφωνία στοιχείων Κατάστασης με 
αντίστοιχα στοιχεία φύλλων εργασίας προηγούμενης 
χρήσεως και υπόλοιπα ισοζυγίων και ισολογισμού 
κλειόμενης χρήσεως. 

  

 Καταμέτρηση, χωρίς προειδοποίηση, όλων των 
Ταμείων (μετρητών και άλλων τυχόν αξιών που 
παρακολουθούνται με το ταμείο) και κατάρτιση 
σχετικού πρακτικού καταμετρή-σεως. 

  

 Επαλήθευση, ταυτόχρονα με την καταμέτρηση των 
Ταμείων, και των καταθέσεων στις Τράπεζες. 

  

 Διαπίστωση ότι ενεργούνται από την οικονομική 
μονάδα συμφωνίες των λογαριασμών καταθέσεων με 
τα extraits των Τραπεζών και συντάσσονται σχετικά 
φύλλα συμφωνίας των λογαριασμών. 

  

 Επιβεβαίωση των υπολοίπων τραπεζικών καταθέσεων 
τέλους χρήσεως με αντίστοιχες, απ’ευθείας σε εσας, 
επιστολές Τραπεζών. 

  

 Επαλήθευση ότι οι τυχόν τόκοι τραπεζικών 
καταθέσεων έχουν σωστά περιληφθεί στους οικείους 
λογαριασμούς εσόδων. 

  

 Επαλήθευση της ορθής κινήσεως των τραπεζικών 
λογαρια-σμών καταθέσεων βάσει σχετικών 
δικαιολογητικών. 

  

 Επαλήθευση της ορθής αποτιμήσεως των καταθέσεων 
σε ξένο νόμισμα και του ορθού λογιστικού χειρισμού 
των συ-ναλλαγματικών διαφορών. 

  

 Διαπίστωση της ορθής αποτιμήσεως των εντόκων 
τραπεζικών καταθέσεων στο αναπόσβεστο κόστος με 
τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, για όσες 
οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ. 

  

 Διαπίστωση ότι στο Προσάρτημα των Οικονομικών 
Κατα-στάσεων παρέχεται η προβλεπόμενη, από την 
ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΠ ή κωδ. Ν. 2190/1920, 
ανάλογα), σχετική πληροφόρηση για τις Καταθέσεις 
σε Τράπεζες. 
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4 Καθαρή Θέση 
4.1 Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Κατάρτιση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Λογαριασμών 

Καθα-ρής Θέσης. Συμφωνία στοιχείων Κατάστασης με 
αντίστοιχα στοιχεία φύλλων εργασίας προηγουμένης 
χρήσεως και υπόλοιπα Ισοζυγίων και Ισολογισμού 
κλειόμενης χρήσεως. 

  

 Διαπίστωση ότι το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και η 
ονομαστική αξία κάθε μετοχής είναι σύμφωνα με τη 
νομοθεσία και το καταστατικό της οικονομικής 
μονάδος.. 

  

 Επαλήθευση στοιχείων Καταστατικού περί μετοχικού 
κεφα-λαίου με αντιστοιχία λογαριασμών Ισολογισμού 
(π.χ. καταβλημένο, οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο, 
προθεσμίες καταβολής κ.λπ.) 

  

 Διαπίστωση της ορθής ενημερώσεως και σχετικής 
συμφωνίας του Βιβλίου Μετόχων. 

  

 Διαπίστωση ότι για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου που τυχόν έγινε στην παρούσα χρήση 
ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται από 
τη νομοθεσία (Ν. 2190/1920) 

  

 Επαλήθευση του σύννομου του σχηματισμού των 
αποθεμα-τικών (κωδ. Ν. 2190/1920, Καταστατικό, 
φορολογικοί και αναπτυξιακοί νόμοι κ.λπ.) 

  

 Διαπίστωση του ορθού λογισμού των μερισμάτων, 
βάσει της σχετικής αποφάσεως της Γενικής 
Συνελεύσεως, καθώς και την τυχόν παλαιότητα και 
παραγραφή των μερισμάτων. 

  

 Σε περίπτωση διανομής προμερισμάτων, διαπίστωση ότι 
τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες, από την ισχύουσα 
νομοθεσία, διατάξεις. 

  

 Διαπίστωση ότι στο Προσάρτημα των Οικονομικών 
Κατα-στάσεων παρέχεται η προβλεπόμενη, από την 
ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΠ ή κωδ. Ν. 2190/1920, 
ανάλογα), σχετική πληροφόρηση για τους 
λογαριασμούς της Καθαρής Θέσης. 
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4.2 Προβλέψεις 
 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Διαπίστωση του ορθού σχηματισμού των 

προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, 
προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω 
αποχωρήσεως για συνταξιοδότηση, των προβλέψεων 
για επισφαλείς απαιτήσεις κ.λπ. 
Σε περίπτωση εφαρμογής των ΔΠΧΠ, διαπίστωση ότι η 
σχηματισθείσα πρόβλεψη βασίζεται σε έκθεση 
αναλογιστικής μελέτης. 

  

 Λήψη επιστολής από το Νομικό Σύμβουλο της 
οικονομικής μονάδος για την ύπαρξη τυχόν εκκρεμών 
δικών στην οποία να αναφέρεται και το 
πιθανολογούμενο ποσό επιβαρύνσεως. 

  

 Αξιολόγηση της επάρκειας της σχηματισθείσης 
προβλέψεως για τις επίδικες ή μη φορολογικές και 
άλλες υποθέσεις, από τις οποίες όμως πιθανολογείται 
μελλοντική επιβάρυνση της οικονομικής μονάδος και 
έλεγχος της ορθής εμφάνισής τους στον ισολογισμό. 

  

 Διαπίστωση ότι στο Προσάρτημα των Οικονομικών 
Κατα-στάσεων παρέχεται η προβλεπόμενη, από την 
ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΠ ή κωδ. Ν. 2190/1920, 
ανάλογα), σχετική πληροφόρηση για τις προβλέψεις. 
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5 .Υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες - βραχυπρόθεσμες) 
5.1. Προμηθευτές. Γραμμάτια πληρωτέα, Πιστωτές 
 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Λήψη ισοζυγίου προμηθευτών και λοιπών πιστωτών 

από το αντίστοιχο Τμήμα και συμφωνία αυτού με 
Γενική Λογιστική. 

  

 Επιβεβαίωση των υπολοίπων προμηθευτών, πιστωτών 
με σχετικές επιστολές απ’ευθείας στον Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή, σύμφωνα με το Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο 
5.505 «Κατ’ευθείαν επιβεβαιώσεις». 

  

 Συσχέτιση λογαριασμών προμηθευτών με 
λογαριασμούς αγορών, αποθηκών και γραμμάτια 
πληρωτέα. 

  

 Έλεγχος της κινήσεως των λογαριασμών βάσει νομίμων 
δικαιολογητικών. 

  

 Διαπίστωση ότι τηρούνται οι συμβατικοί όροι των 
προμη-θειών και ειδικότερα οι παρεχόμενες εκπτώσεις 
από τους προμηθευτές. 

  

 Διαπίστωση ότι οι τυχόν μη δουλευμένοι τόκοι 
γραμματίων πληρωτέων εμφανίζονται, στον 
Ισολογισμό, αφαιρετικά της αξίας των γραμματίων. 

  

 Διαπίστωση ότι για τις έντοκες υποχρεώσεις, που 
προέρχο-νται από τους λογαριασμούς αυτούς, έχουν 
απεικονιστεί στους οικείους λογαριασμούς οι μέχρι το 
τέλος της χρήσεως δουλευμένοι τόκοι. 

  

 Επισκόπηση των λογαριασμών αυτών για τον εντοπισμό 
τυχόν κονδυλίων τα οποία από τη φύση τους αφορούν 
έσοδα ή παραμένουν ακίνητα από μακρού χρόνου και 
τα οποία ενδεχομένως έπρεπε να διαγραφούν. 

  

 Επαλήθευση της ορθής αποτιμήσεως των υποχρεώσεων 
σε ξένο νόμισμα που προέρχονται από τους ανωτέρω 
λογαριασμούς, καθώς και του ορθού λογιστικού 
χειρισμού των συναλλαγματικών διαφορών. 

  

 Επαλήθευση του ορθού διαχωρισμού βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
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 20Χ1 20Χ2 
 Για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ :   
 Επαλήθευση της ορθής αποτιμήσεως των εντόκων υπο-

χρεώσεων στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. 

  

 Διαπίστωση της ορθής εμφανίσεως των 
μακροπροθέσμων υποχρεώσεων στην παρούσα αξία με 
το προεξοφλητικό επιτόκιο. 

  

 Διαπίστωση της ορθής εμφανίσεως των επιχορηγήσεων 
παγίων στοιχείων στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

  

 Διαπίστωση ότι στο Προσάρτημα των Οικονομικών 
Κατα-στάσεων παρέχεται η προβλεπόμενη, από την 
ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΠ ή κωδ. Ν. 2190/1920, 
ανάλογα), σχετική πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις 
σε Προμηθευτές, Πιστω-τές κ.λπ.. 
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5.2. Δάνεια Τραπεζών 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Κατάρτιση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Δανειακών 

Υπο-χρεώσεων στον οποίο εμφανίζονται, αναλυτικά 
κατά δάνειο, τα υπόλοιπα υποχρεώσεων της 
προηγουμένης χρήσεως, οι συνολικές χρεώσεις και 
πιστώσεις χρήσεως των αντίστοιχων λογαριασμών 
δανείων, οι τόκοι και έξοδα των τραπεζών, καθώς και 
τα υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως. 

  

 Συμφωνία υπολοίπων προηγούμενης χρήσεως της 
Κατάστα-σης με αντίστοιχα Φύλλα Εργασίας και 
υπόλοιπα ενάρξεως στα βιβλία της οικονομικής 
μονάδος.. 

  

 Έλεγχος της κινήσεως των αναλυτικών λογαριασμών 
βάσει νομίμων δικαιολογητικών (π.χ. συμβάσεις 
δανείων, τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως – εντάλματα 
πληρωμής κ.λπ.). 

  

 Επαλήθευση του ορθού λογισμού των τόκων και λοιπών 
εξόδων, βάσει των όρων των αντίστοιχων δανειακών 
συμβάσεων. 

  

 Επαλήθευση του ορθού λογιστικού χειρισμού των 
τόκων της κατασκευαστικής περιόδου, σύμφωνα με τις 
οδηγίες των ΔΠΧΠ, για όσες οικονομικές μονάδες, 
εφαρμόζουν τα Πρότυπα αυτά ή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 για όσες οικονομικές 
μονάδες εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

  

 Διαπίστωση της επιβαρύνσεως των αποτελεσμάτων 
μόνον με τους τόκους, που αφορούν κάθε χρήση. 

  

 Επαλήθευση των υπολοίπων δανείων τέλους χρήσεως 
με αντίστοιχα extrait και με επιβεβαιωτικές επιστολές 
τραπεζών. 

  

 Επαλήθευση των βαρών επί των ακινήτων (υποθήκες 
προσημειώσεις) με αντιστοιχες επιβεβαιωτικές 
επιστολές τραπεζών 

  

 Επαλήθευση της ορθής αποτιμήσεως των δανείων στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου, για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα 
ΔΠΧΠ. 
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 20Χ1 20Χ2 
 Επαλήθευση της ορθής αποτιμήσεως των δανείων σε 

ξένο νόμισμα τέλους χρήσεως και του ορθού λογιστικού 
χειρισμού των συναλλαγματικών διαφορών (Κωδ. Ν. 
2190/1920 ή ΔΠΧΠ ανάλογα). 

  

 Επαλήθευση της ορθής εμφανίσεως των δανειακών 
υπο-χρεώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις 
(βραχυπρόθεσμες - μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις). 

  

 Διαπίστωση της ορθής λειτουργίας των λογαριασμών 
δανεια-κών υποχρεώσεων (π.χ. δάνεια προς τράπεζες, 
υποχρεώσεις σε εταιρίες leasing κλπ), σύμφωνα με τις 
οδηγίες των ΔΠΧΠ ή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κωδ. Ν. 2190/1920 και του ΕΓΛΣ, ανάλογα των 
Προτύπων που εφαρμόζει η οικονομική μονάδα. 

  

 Διαπίστωση ότι στο Προσάρτημα των Οικονομικών 
Κατα-στάσεων παρέχεται η προβλεπόμενη, από την 
ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΠ ή κωδ. Ν. 2190/1920, 
ανάλογα), σχετική πληροφόρηση για τις Υποχρεώσεις 
από δάνεια τραπεζών. 
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5.3.Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Κατάρτιση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Υποχρεώσεων 

προς το Δημόσιο, στον οποίο εμφανίζονται τα υπόλοιπα 
υποχρεώσεων της προηγουμένης χρήσεως, οι συνολικές 
χρεώσεις και πιστώσεις χρήσεως των αντιστοίχων 
λογαρια-σμών, καθώς και τα υπόλοιπα υποχρεώσεων 
τέλους χρήσεως. 

  

 Συμφωνία υπολοίπων προηγούμενης χρήσεως της 
Κατάστα-σης με αντίστοιχα Φύλλα Εργασίας και 
υπόλοιπα ενάρξεως στα βιβλία της οικονομικής 
μονάδος.. 

  

 Επαλήθευση αποδόσεως των οφειλόμενων φόρων και 
εισφορών προς το Δημόσιο, βάσει σχετικών 
δικαιολογητικών (π.χ. τριπλότυπα εισπράξεως 
Δημοσίου Ταμείου κ.λπ.). 

  

 Συσχέτιση των πιστώσεων των λογαριασμών με 
αντίστοιχα αντικρυζόμενα στοιχεία (π.χ. σύνολο 
πιστώσεως λογαρια-σμού Φ.Μ.Υ. με αντίστοιχο σύνολο 
μισθοδοτικών καταστάσεων, σύνολο πιστώσεως 
λογαριασμού ΙΚΑ με αντίστοιχο σύνολο μισθοδοτικών 
καταστάσεων, σύνολο πιστώσεων λογαριασμού Φ.Π.Α. 
με αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ πωλήσεων κ.λπ.). 

  

 Επαλήθευση της ορθής συντάξεως της Δηλώσεως 
Φορολο-γίας Εισοδήματος και του ορθού υπολογισμού 
του φόρου εισοδήματος και του αναβαλλόμενου φόρου, 
για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ. 

  

 Επαλήθευση της ορθής συντάξεως των προσωρινών 
δηλώ-σεων Φ.Π.Α. και Φ.Μ.Υ., βάσει των στοιχείων 
των βιβλίων. 

  

 Επαλήθευση της εμπρόθεσμου αποδόσεως των 
οφειλόμενων φόρων και εισφορών προς το Δημόσιο. 

  

 Επαλήθευση της ορθής συντάξεως της Εκκαθαριστικής 
Δηλώσεως Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και τυχόν άλλων 
Δηλώσεων, βάσει των στοιχείων των βιβλίων. 

  

 Επαλήθευση της αποδόσεως, κατά την επόμενη χρήση, 
των οφειλομένων φόρων και εισφορών τέλους χρήσεως. 

  

 Διαπίστωση ότι στο Προσάρτημα των Οικονομικών 
Κατα-στάσεων παρέχεται η προβλεπόμενη, από την 
ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΠ ή κωδ. Ν. 2190/1920, 
ανάλογα), σχετική πληροφόρηση για τις Υποχρεώσεις 
προς το Δημόσιο. 
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6.Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού - Παθητικού 
(μόνο για οικονομικές μονάδες που εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα) 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Επαλήθευση της ορθότητος των κονδυλίων, που έχουν 

κατα-χωρηθεί στους μεταβατικούς λογαριασμούς του 
Ενεργητικού – Παθητικού. 

  

 Διαπίστωση ότι τα υπόλοιπα της προηγουμένης 
χρήσεως των λογαριασμών αυτών τακτοποιήθηκαν 
κατά την παρούσα χρήση. 

  

 Διαπίστωση μήπως τα υπόλοιπα των λογαριασμών 
αφορούν σε έσοδα ή έξοδα της χρήσεως. 
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7 Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
 
7.1.Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Κατάρτιση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Μισθοδοσίας, 

βάσει των μισθοδοτικών καταστάσεων και συμφωνία 
του συνολικού ποσού αποδοχών προσωπικού της 
χρήσεως με το αντίστοιχο ποσό του λογαριασμού (κωδ. 
60), καθώς και με το αντίστοιχο ποσό της Οριστικής 
Δηλώσεως αποδοχών, που υποβάλλεται στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. Συσχέτιση κρατήσεων - εισφορών του πίνακα με 
αντίστοιχους λογαριασμούς υποχρεώσεων. 

  

 Επαλήθευση του συνολικού αριθμού του προσωπικού, 
που περιλαμβάνονται στις μισθοδοτικές καταστάσεις 
και μισθοδοτούνται, με τα αντίστοιχα στοιχεία του 
Τμήματος Προσωπικού. 

  

 Διερεύνηση σημαντικών διακυμάνσεων, που τυχόν 
υπάρχουν στις αποδοχές του προσωπικού από μήνα σε 
μήνα. 

  

 Επαλήθευση, κατά προσέγγιση, των αμοιβών 
προσωπικού της χρήσεως με το αντίστοιχο ποσό του 
προϋπολογισμού. 

  

 Διερεύνηση αζήτητων μισθών.   
 Επαλήθευση των αθροίσεων των μισθοδοτικών 

καταστάσεων. 
  

 Επαλήθευση της ορθής λογιστικοποιήσεως των 
μισθοδοτικών καταστάσεων. 

  

 Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί 
μόνον με τις αποδοχές του προσωπικού, που αφορούν 
κάθε χρήση. 

  

 Διαπίστωση ότι η κοστολογική κατανομή των μισθών-
ημερομισθίων έγινε σύμφωνα με τους παραδεγμένους 
κανόνες λογισμού του κόστους. 

  

 Διαπίστωση ότι στο Προσάρτημα των Οικονομικών 
Καταστά-σεων παρέχεται η προβλεπόμενη, από την 
ισχύουσα νομοθε-σία (ΔΠΧΠ ή κωδ. Ν. 2190/1920, 
ανάλογα), σχετική πληρο-φόρηση για το προσωπικό της 
ελεγχόμενης οικονομικής μονάδος. 
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 20Χ1 20Χ2 
 Επαλήθευση (για δείγμα προσωπικού) :   
 −Εάν υπάρχει έγκριση της προσλήψεως, καθώς και του  

μισθού ή του ημερομισθίου τους. 
  

 −Εάν το ύψος του μισθού ή ημερομισθίου τους είναι 
τουλάχιστον ίσο με εκείνο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ή τις Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας. 

  

 −Εάν υπάρχουν στοιχεία για την παρουσίαση στην 
εργασία τους (κάρτες ωρολογίου, λοιπά σημειώματα). 

  

 −Εάν υπάρχουν σχετικά δικαιολογητικά για τα 
επιδόματα, που τυχόν λαμβάνουν (π.χ. οικογενειακό 
επίδομα, επιστημονικό επίδομα κ.λπ.), και εάν το ύψος 
των επιδομάτων αυτών είναι ίσο με εκείνο, που 
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 

  

 −Εάν υπάρχουν στοιχεία για τις πρόσθετες αμοιβές, που 
τυχόν καταβάλλονται (π.χ. αποζημιώσεις υπερωριακής 
απασχολήσεως, αποζημιώσεις νυκτερινής 
απασχολήσεως κ.λπ.), και εάν ο υπολογισμός τους έγινε 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

  

 −Εάν έγιναν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων 
(π.χ. Φ.Μ.Υ., Ι.Κ.Α., λοιπές κρατήσεις κ.λπ.), και εάν ο 
υπολογισμός τους έγινε σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
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7.2.Λοιποί λογαριασμοί εξόδων 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Επισκόπηση της κινήσεως των αναλυτικών 

λογαριασμών για την ύπαρξη τυχόν σημαντικών ή 
ασυνήθων κονδυλίων. 

  

 Διαπίστωση εάν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις των 
εξόδων της ελεγχόμενης χρήσεως σε σχέση τα 
αντίστοιχα της προηγουμένης χρήσεως (στις αναλύσεις 
των εξόδων παρατίθενται και τα αντίστοιχα κονδύλια 
της προηγούμενης χρήσεως). 

  

 Διαπίστωση ότι έχει τηρηθεί η αρχή της αυτοτέλειας 
των χρήσεων (δηλαδή έχουν περιληφθεί όλα τα έξοδα 
που αναλογούν στη χρήση και έχουν σχηματιστεί όλες 
οι σχετικές προβλέψεις των εξόδων). 

  

 Διαπίστωση ότι τυχόν σημαντικά κονδύλια που δεν 
αναγνωρίζονται από τη φορολογική αρχή ως 
εκπιπτόμενα, λήφθηκαν υπόψη κατά τη φορολογική 
αναμόρφωση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να 
προσδιοριστεί ο φόρος εισοδήματος. 

  

 Έλεγχος κινήσεως των λογαριασμών εξόδων βάσει 
νομίμων παραστατικών και σχετικών εγκρίσεων των 
αρμοδίων οργάνων της οικονομικής μονάδας. 
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7.3.Αγορές χρήσεως 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Κατάρτιση Κατάστασης των κατ' είδος Αγορών της 

χρήσεως (είδος, ποσότητα, αξία, εφόσον είναι εφικτό) 
με αντίστοιχα στοιχεία της προηγουμένης χρήσεως. 

  

 Διαπίστωση της ύπαρξης ή μη σημαντικών αποκλίσεων 
της τιμής αγοράς από περίοδο σε περίοδο. 

  

 Συσχέτιση Αγορών με λογ/σμούς προμηθευτών, 
Φ.Π.Α., χρηματικών διαθεσίμων και εισαγωγή στις 
αποθήκες. 

  

 Διαπίστωση της ύπαρξης ή μη πιστωτικών 
σημειωμάτων κατά την επόμενη χρήση για αγορές 
τέλους της χρήσεως, που μεταβάλουν το κόστος 
αναλώσεων. 

  

 Διαπίστωση της καταχωρήσεως των αγορών τέλους 
χρήσεως στη χρήση, που αφορούν. 

  

 Για δείγμα αγορών :   
 −τήρηση του Κανονισμού Προμηθειών   
 −έλεγχος νομίμων δικαιολογητικών   
 −έλεγχος εισαγωγής στην αποθήκη των αγοραζόμενων 

ειδών 
  

 Διερεύνηση προς διαπίστωση τυχόν αγορών που έχουν 
γίνει μεταξύ συνδεδεμένων οικονομικών μονάδων. 
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7.4.Λογαριασμοί εσόδων (λογ. 70-78) 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Κατάρτιση Κατάστασης των κατ' είδος πωλήσεων 

χρήσεως, με αντίστοιχα στοιχεία της προηγούμενης 
χρήσεως. 

  

 Επαλήθευση της λογιστικοποιήσεως όλων των 
εκδιδόμενων τιμολογίων. 

  

 Συσχέτιση πωλήσεων με Φ.Π.Α., δηλώσεις τιμολογίων 
και λογ. "πελάτες". 

  

 Διαπίστωση της μη υπάρξεως εικονικών πωλήσεων στο 
τέλος χρήσεως. 

  

 Διαπίστωση της μη υπάρξεως πιστωτικών σημειωμάτων 
στην επόμενη χρήση για πωλήσεις τέλους 
προηγουμένης χρήσεως. 

  

 Διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων, 
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την 
καταχώρηση των Πωλήσεων (ΔΠΧΠ, ή Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, ανάλογα). 

  

 Για δείγμα πωλήσεων :   
 −Επαλήθευση της ορθής εκδόσεως των τιμολογίων 

(επαλήθευση ποσοτήτων βάσει Δελτίων Αποστολής ή 
φορτωτικών, επαλήθευση τιμών βάσει τιμοκαταλόγου 
κ.λπ.). 

  

 −Διαπίστωση της υπάρξεως σχετικών εγκρίσεων για 
τυχόν πιστώσεις και εκπτώσεις επί των πωλήσεων. 

  

 −Έλεγχος εξαγωγής από τις αποθήκες των πωλημένων 
αγαθών. 

  

 Επισκόπηση της κινήσεως των αναλυτικών 
λογαριασμών των εσόδων για την ύπαρξη τυχόν 
σημαντικών ή ασυνήθων κονδυλίων. 

  

 Διαπίστωση εάν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις των 
εσόδων της ελεγχόμενης χρήσεως σε σχέση με τα 
αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως. 

  

 Διαπίστωση ότι έχει τηρηθεί η αρχή της αυτοτέλειας 
των χρήσεων (δηλαδή έχουν περιληφθεί όλα τα έσοδα 
που αφορούν τη χρήση και μόνον αυτά). 

  

 Διαπίστωση της ορθής λογιστικοποιήσεως των 
ανακτήσεων των απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων 
προηγούμενων χρήσεων, για όσες οικονομικές μονάδες 
εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ. 

  

 Διαπίστωση ότι στο Προσάρτημα των Οικονομικών 
Καταστάσεων παρέχεται η προβλεπόμενη, από την 
ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΠ ή κωδ. Ν.2190/1920, 
ανάλογα), σχετική πληροφόρηση για τα έσοδα της 
οικονομικής μονάδος. 
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8.Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων  
 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Διαπίστωση ότι η προτεινόμενη διάθεση 

αποτελεσμάτων είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί 
Ανωνύμων εταιριών (κωδ. Ν. 2190/1920), το 
καταστατικό της οικονομικής μονάδος και άλλους 
ειδικούς νόμους. 

  

 Διαπίστωση ότι, για τη διανομή αυτή λήφθηκαν υπόψη 
οι περιορισμοί στη διανομή που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 42ε παραγ. 13, 43 παραγ. 3 περ. δ 
και παραγ. 4 περ. α καθώς και του άρθρου 44α  του Ν. 
2190/1920. 

  

 Διαπίστωση της ορθής σύνταξης του «Πίνακα 
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» σύμφωνα με τις οδηγίες 
των ΔΠΧΠ, για όσες οικονομικές μονάδες 
υποχρεούνται στη κατάρτιση του Πίνακα αυτού. 
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9. Λογαριασμός Εκμεταλλεύσεως (λογ. 80)  
 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Κατάρτιση πίνακα εκμεταλλεύσεως ως ακολούθως :.   
 Απογραφή ενάρξεως (πρώτων κ.λ.π. υλών)   
 Πλέον : Αγορές χρήσεως (πρώτων κ.λ.π. υλών)(μείον 

:επιστροφές, εκπτώσεις). 
  

 Μείον : Απογραφή λήξεως (πρώτων κ.λ.π. υλών)   
 Αναλώσεις χρήσεως (πρώτων κ.λ.π. υλών)   
 Πλέον : Ημερομίσθια, βιομηχανικά έξοδα, αποσβέσεις    
 Βιομηχανικό κόστος   
 Πλέον : Ημικατεργασμένα λήξεως χρήσεως   
 Μείον : Ημικατεργασμένα ενάρξεως   
 Κόστος βιομηχανοποιηθέντων   
 Πλέον : Έτοιμα προϊόντα λήξεως χρήσεως (αποθέματα)   
 Μείον : Έτοιμα προϊόντα ενάρξεως χρήσεως 

(αποθέματα) 
  

 Κόστος πωληθέντων   
 Ακαθάριστες πωλήσεις (μείον : επιστροφές και 

εκπτώσεις) 
  

 Μικτό κέρδος   
 Διαπίστωση ότι η κοστολόγηση των παραγόμενων 

προϊόντων έγινε σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές 
λογισμού του κόστους. 

  

 Διαπίστωση ότι η ελεγχόμενη οικονομική μονάδα 
τήρησε την Αναλυτική Λογιστική σύμφωνα με τις 
οδηγίες που καθορί-ζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. ή το Βιβλίο 
παραγωγής κοστολογίου. 
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10.Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Περιεχόμενο Προσαρτήματος 
 
 Το προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων είναι απαραίτητο 
συμπλήρωμα των καταστάσεων αυτών με το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή 
επεξηγηματικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν 
όλους τους χρήστες προς τους οποίους απευθύνονται οι οικονομικές καταστάσεις, στο 
να κατανοούν το περιεχόμενο τους και να προσδιορίζουν την αληθινή οικονομική 
κατάσταση και τα ακριβή αποτελέσματα των οικονομικών μονάδων. 
 Η κατάρτιση τον προσαρτήματος είναι υποχρεωτική. 
 Το αναλυτικό περιεχόμενο του προσαρτήματος, για όσες οικονομικές μονάδες 
εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, περιλαμβάνεται στο ΕΓΛΣ, αλλά 
ορίζεται και από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 
Ελεγκτικές διαδικασίες 
 
α. Για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Λήψη του καταρτισθέντος, από την ελεγχομένη 

οικονομική μονάδα, προσαρτήματος δεόντως 
υπογεγραμμένου. 

  

 Διαπίστωση ότι το καταρτισθέν προσάρτημα 
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το Ε.Γ.Λ.Σ. και ορίζονται και από τις διατάξεις του 
άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920 (παράγ. 1-2), καθώς 
και από λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. 
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11.Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Περιεχόμενο Εκθέσεως Διαχείρισης Δ.Σ. 
 Η έκθεση αυτή καταρτίζεται από το Δ.Σ. της οικονομικής μονάδος και 
απευθύνεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  
 Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εκθέσεως ορίζεται από τις σχετικές 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.  
 Η έκθεση αυτή δεν εμπίπτει στην έννοια των οικονομικών καταστάσεων, που 
ορίζει ο Νόμος, αλλά πρέπει να ελέγχεται από τους ελεγκτές σύμφωνα με την ρητή 
διάταξη της παραγ. 4(β) του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. 
Ελεγκτικές διαδικασίες 
 
α. Για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
 

 20Χ1 20Χ2 
 Λήψη της καταρτισθείσης Εκθέσεως Διαχειρίσεως, 

δεόντως εγκεκριμένης από το Δ.Σ. της οικονομικής 
μονάδος και υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρό της. 

  

 Συμφωνία αριθμητικών δεδομένων της Εκθέσεως με τις 
οικονομικές καταστάσεις. 

  

 Διαπίστωση ότι το περιεχόμενο της Εκθέσεως είναι 
σαφές και παρέχεται πραγματική εικόνα της εξέλιξης 
των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της 
οικονομικής μονάδος και ότι οι  παρεχόμενες 
πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της 
στηρίζονται σε αληθή αριθμητικά στοιχεία. 

  

 Διαπίστωση ότι η έκθεση περιλαμβάνει όλες τις 
πληροφορίες που απαιτεί η παρ. 3(β) του άρθρου 43α 
του Κ.Ν. 2190/1920. 

  

 
β. Για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ 
 
 Τα ΔΠΧΠ δεν αναφέρονται στη δομή και περιεχόμενο της Εκθέσεως 
Διαχειρίσεως του Δ.Σ. επειδή δεν θεωρείται οικονομική κατάσταση. 
Συνεπώς, οι οικονομικές μονάδες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ θα πρέπει να συνεχίσουν 
να καταρτίζουν την Έκθεση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 20Χ1 20Χ2 
 Διαπίστωση ότι η καταρτισθείσα Έκθεση Διαχειρίσεως 

του Δ.Σ. περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 
προβλέπονται από τα ΔΠΧΠ. 

  

 
Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, το ελάχιστο περιεχόμενο της Εκθέσεως Διαχείρισης 
συνοψίζεται, κυρίως, στα εξής θέματα : 
Φύση δραστηριοτήτων οικονομικής μονάδος 
Επιδιώξεις οικονομικής μονάδος και στρατηγικές αναπτύξεως των εργασιών της 
Βασικοί χρηματοοικονομικοί πόροι οικονομικής μονάδος , κίνδυνοι και διάφορες 
σχέσεις με εργαζόμενους και τρίτους 
Αποτελέσματα της οικονομικής μονάδος και προβλέψεις για το μέλλον 
Αποδοτικότητα οικονομικής μονάδος με την παράθεση αντίστοιχων αριθμοδεικτών. 
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