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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

  Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηέιεζαλ ην 1991 έλα λέν ινγηζηηθφ 

ζεζκφ γηα ηελ Διιάδα, πνπ θαζηεξψζεθε λνκνζεηηθά κέζσ ηνπ Κ.Ν 2190/20 <<Πεξί 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ>>. Σν ζεζκφ απηφ επέβαιε ε Κνηλνηηθή Ννκνζεζία κε ηελ 

Οδεγία 83/349 (7
ε
 Οδεγία). 

  Έηζη εδψ θαη δέθα ρξφληα ε θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ έρεη γίλεη πξάμε θαη έρνπλ σξηκάζεη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνδνρή 

ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηνλ ηνκέα ησλ Δλνπνηήζεσλ ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ. Βέβαηα, ππάξρνπλ αθφκα δηαθνξέο κε ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή 

Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αιιά απηέο δελ 

είλαη πνιιέο. ίγνπξα φκσο είλαη ιεπηέο ελλνηνινγηθά θαη πξαθηηθά. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ηνπ 

ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σν 

ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη <<Ο Έιεγρνο ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ>>. Ζ ειεγθηηθή είλαη έλαο απφ ηνπο πην δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο 

Λνγηζηηθήο, ηνπ νπνίνπ νη ζπλερείο εμειίμεηο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ ζπλερήο 

κειέηε ησλ ειεγθηηθψλ πξαγκάησλ . ηελ εξγαζία απηή ζα επηθεληξσζνχκε ζηνλ 

εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ θαηαξηίδνπλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Γ.Λ.Π. 27 ¨ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΚΑΣΑΣΑΔΗ ’’ 

 

   1.1   Γεληθά  

      Σν Γ.Λ.Π 27 πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ θαηάξηηζε θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελφο νκίινπ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ 

είλαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο κεηξηθήο. 

    Πξέπεη επίζεο λα εθαξκφδεηαη ζηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, φηαλ κηα νηθνλνκηθή 

κνλάδα επηιέγεη ή απαηηείηαη απφ ηηο ηνπηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο λα παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε θακία πεξίπησζε πάλησο ην ΓΛΠ 27 δελ 

αζρνιείηαη κε κεζφδνπο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ ελνπνηήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ κηα 

ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ. 

  

  1.2  ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή  

    ηηο κέξεο καο ε ηάζε πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε 

πνιπεζληθψλ ή κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηε δεκηνπξγία 

νκίισλ εηαηξεηψλ πνπ επνπηεχνληαη απφ κία κεηξηθή, ε νπνία αζθεί ηνλ έιεγρν 

επί ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο κέζσ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ δηαζέηεη. Γηα πξψηε 

θνξά ζεζκνζεηήζεθε ε ππνρξεσηηθφηεηα ζχληαμεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ην 1938 ζηελ Απζηξαιία, ην 1947 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ην 1965 

ζηε Γεξκαλία, θαη ην 1967 ζηε Γαιιία. Ζ 7
ε
 Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

έζεζε ηηο γεληθέο γξακκέο γηα ηε ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ην Π.Γ 498/1987 πξνζαξκφζζεθε 

πξνο ηελ 7
ε
 Οδεγία. Σν Π.Γ 498/1987 πξφζζεζε ζην θσδ. Νφκν 2190/1920 πεξί 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ έλα λέν θεθάιαην << Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ  ή 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ>> βάζεη ησλ νπνίσλ νη επηθεθαιείο 

ησλ νκίισλ κεηξηθέο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη απφ ηελ 1.7.1990 θαη κεηά λα 



 7 

ζπληάζζνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απφ 1.1.2005 εθαξκφδνληαη 

ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην ΥΑ εηαηξίεο πνπ 

δεκνζηεχνπλ ελδηάκεζεο, εμακεληαίεο θαη εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο 

     

 1.3  Ση είλαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη πνηνο ν 

ζθνπόο ηνπο   

          Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ελφο νκίινπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζα λα επξφθεηην γηα κία εληαία 

νηθνλνκηθή νληφηεηα. Κχξην µέιεµά ηνπο είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά µε 

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απφδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο νληφηεηαο, πνπ είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ελφο επξχ θχθινπ ρξεζηψλ. Απηέο νη 

θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ επίζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο, απφ ηε 

δηνίθεζε, ησλ πφξσλ πνπ ηηο εκπηζηεπζήθαλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε θαηάξηηζε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ δεκηνπξγεί νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε, 

θνξνινγηθή ή άιιε, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, αιιά 

νχηε θαη δηθαίσκα κεξίζκαηνο, κε εμαίξεζε ηε Γαλία, ηηο ΖΠΑ, ηε Φηιαλδία θαη ηε 

νπεδία. Σφζν ε κεηξηθή φζν θαη νη ελνπνηνχκελεο άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγαηξηθέο 

δελ ράλνπλ ηε λνκηθή απηνηέιεηά ηνπο σο επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ εκπνξηθνχ θαη ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο µε ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο:  

 ηα ίδηα θεθάιαηα,  

 ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,  

 ηηο ππνρξεψζεηο,  

 ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξδψλ θαη δεµηψλ,  

 άιιεο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαη 

 ηηο ηακηαθέο ξνέο.  
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1.4 Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πξνηύπνπ 27 θαη ηη πεξηιακβάλνπλ  

Έιεγρνο:  Έιεγρνο είλαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο δεζπφδνπζαο επηξξνήο ζηε δηνίθεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πνιηηηθψλ κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε σθειεηψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

Θπγαηξηθή είλαη κηα νηθνλνκηθή κνλάδα νπνία ειέγρεηαη απφ κηα άιιε νηθνλνκηθή 

κνλάδα (γλσζηή σο κεηξηθή).  

Μεηξηθή επηρείξεζε (θαηά ηε δηάηαμε θαη πεξηπηψζεσο α' ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 

42ε ηνπ K.N.2190/20) είλαη κηα επηρείξεζε πξνο κία άιιε πνπ ιέγεηαη ζπγαηξηθή 

φηαλ (ε κεηξηθή) 

 Ή έρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο 

επηρείξεζεο (ζπγαηξηθήο), έζησ θαη αλ ε πιεηνςεθία απηή ζρεκαηίδεηαη 

χζηεξα απφ ζπλππνινγηζκφ ησλ ηίηισλ θαη δηθαησκάησλ πνπ θαηέρνληαη απφ 

ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

  Ή ειέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο επηρείξεζεο 

(ζπγαηξηθήο), χζηεξα απφ ζπκθσλία κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο 

επηρείξεζεο απηήο.  

  Ή ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην κηαο άιιεο επηρείξεζεο θαη έρεη ην δηθαίσκα, 

είηε άκεζα, είηε κέζσ ηξίησλ, λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ 

κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο απηήο (ζπγαηξηθήο). 

  Ή αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε κηα άιιε επηρείξεζε (ζπγαηξηθή). 

Γεζπφδνπζα επηξξνή ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή επηρείξεζε δηαζέηεη, άκεζα ή 

έκκεζα, δειαδή κέζσ ηξίησλ πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρεηξήζεσο 

απηήο, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο 

ζπγαηξηθήο θαη, ηαπηφρξνλα, αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηειεπηαίαο.  

 

Όκηινο είλαη κηα κεηξηθή θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο.  
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Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελφο 

νκίινπ πνπ παξνπζηάδνληαη σο εθείλεο κηαο κνλαδηθήο επηρείξεζεο. 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο είλαη ην κέξνο ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο 

θαζαξήο πεξηνπζίαο κηαο ζπγαηξηθήο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ 

κεηξηθή. 

Ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ κία 

κεηξηθή, έλαλ επελδπηή ζε κία ζπγγελή ή έλα θνηλνπξαθηνχληα ζε κία θνηλνπξαμία, 

ζηελ νπνία νη επελδχζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη ζηε βάζε ηνπ άκεζνπ ζπκκεηνρηθνχ 

δηθαηψκαηνο κάιινλ παξά ζηε βάζε ησλ απεηθνληδνκέλσλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο 

θαζαξήο πεξηνπζίαο ησλ εθδνηξηψλ. 

 πγγελήο εηαηξεία, είλαη κία νληφηεηα ζηελ νπνία ν επελδπηήο έρεη νπζηψδε 

επηξξνή θαη δελ είλαη νχηε ζπγαηξηθή αιιά νχηε θαη θνηλνπξαμία. 

Οπζηώδεο επηξξνή είλαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο εθδφηξηαο ρσξίο φκσο λα αζθείηαη έιεγρνο πάλσ 

ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο. Οπζηαζηηθά ζεσξείηαη φηη  ππάξρεη νπζηψδεο επηξξνή, φηαλ ν 

επελδπηήο θαηέρεη έλα πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ (άκεζα ή έκκεζα) απφ 20% 

θαη πάλσ, ρσξίο βεβαίσο λα έρεη έιεγρν ή απφ θνηλνχ έιεγρν ζηελ εθδφηξηα (ήηνη 

θάησ ηνπ 50%). 

Κνηλνπξαμία είλαη έλαο ζπκβαηηθφο δηαθαλνληζκφο, κε ηνλ νπνίν δχν ή πεξηζζφηεξα 

κέξε αλαιακβάλνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε απφ θνηλνχ έιεγρν. 

Κνηλνπξαθηώλ είλαη έλα κέινο ζε κία θνηλνπξαμία ην νπνίν έρεη απφ θνηλνχ έιεγρν 

ζε απηήλ ηελ νληφηεηα κε άιιν ή άιια κέιε. 

 

      Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ (άξζξν 100, παξ.1, 

λ.2190/1920): 

 Δλνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ (θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο) 

 Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο (θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ) 
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 Δλνπνηεκέλν πίλαθα θίλεζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ 

 Δλνπνηεκέλν πξνζάξηεκα 

 Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε δηάζεζεο θεξδψλ (πξναηξεηηθή)  

 

      1.5  Πνηεο είλαη ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε  

         χκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία νη επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε 

ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ είλαη:  

 Ζ κεηξηθή επηρείξεζε θαη φιεο νη άκεζεο ή έκκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο, φηαλ 

είηε ε κεηξηθή επηρείξεζε, είηε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο ηεο 

επηρεηξήζεηο, έρνπλ ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, ή ηεο 

Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ή ηεο Δηεξφξξπζκεο θαηά Μεηνρέο 

Δηαηξείαο θαη, 

 Ζ επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ε επηρείξεζε απηή, θαη κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ελψ 

δελ ζπλδέεηαη κε ζρέζε κεηξηθήο-ζπγαηξηθήο, έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία 

δηεχζπλζε ή ηα δηνηθεηηθά, επνπηηθά φξγαλα ηεο επηρείξεζεο απηήο, θαζψο 

θαη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχληαη απφ ηα ίδηα 

πξφζσπα. Καη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη φπσο θαη πξνεγνπκέλσο 

κηα ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ ηε κνξθή ηεο Α.Δ, Δ.Π.Δ, ή 

Δ.Μ.Δ. 

      

     1.6 Πνηεο νθείινπλ λα θαηαξηίζνπλ Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο  

    Τπνρξέσζε λα ζπληάμεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ K.N. 2190/20 έρεη θάζε επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην 

ειιεληθφ δίθαην θαη είλαη κεηξηθή. ’ απηή ηε πεξίπησζε φκσο γηα λα είλαη 
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ππνρξεσκέλε ε κεηξηθή λα θαηαξηίζεη ηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ηελ 

έθζεζε δηαρεηξίζεσο ηνπ νκίινπ, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: ε 

κεηξηθή λα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην, ε κεηξηθή ή κία ή πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο ζπγαηξηθέο ηεο λα έρνπλ κία απφ ηηο ηξεηο εηαηξηθέο κνξθέο πνπ αλαθέξακε 

πξνεγνπκέλσο (θεθ. 1.4)  θαη ην ζχλνιν ησλ ππνθείκελσλ ζε ελνπνίεζε 

επηρεηξήζεσλ λα ππεξβαίλνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν απφ ηα ηξία πνζνηηθά φξηα κε 

βάζε ηηο ηειεπηαίεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο.  

1.χλνιν Ηζνινγηζκνχ 3.7 εθ €  

2.Καζαξφο θχθινο εξγαζηψλ 7.4 εθ €  

3.Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 250 άηνκα. 

   Σα άλσ φξηα φκσο δελ ηζρχνπλ φηαλ κηα απφ ηηο ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο 

έρεη εηζαρζεί ζε ρξεκαηηζηήξην αμηψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Ο.Κ. 

θαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. ε πεξίπησζε φκσο πνπ δελ ππάξρεη ζρέζε 

κεηξηθήο-ζπγαηξηθήο, αιιά δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηεζεί ππφ 

εληαία δηεχζπλζε θαηφπηλ ζπκβάζεσο ή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπο, ή ηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά φξγαλά ηνπο απνηεινχληαη 

θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα, ηφηε ππνρξέσζε γηα θαηάξηηζε 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη ε κεγαιχηεξε επηρείξεζε. Οη 

‘κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο’ κε ηελ ζεηξά ηνπο δίλνπλ θαη απηέο ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. 

  Αθφκα κία ζπγαηξηθή δελ εμαηξείηαη απφ ηελ ελνπνίεζε απιψο επεηδή ν 

επελδπηήο είλαη έλαο Οξγαληζκφο Δπηρεηξεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ, Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ, Γηαρεηξίζεσο επελδχζεσλ ή φκνηα νηθνλνκηθή κνλάδα. 

  Δπίζεο, κία ζπγαηξηθή ππφθεηηαη ζε ελνπνίεζε επεηδή νη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ησλ άιισλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ κέζα ζηνλ φκηιν. ρεηηθή πιεξνθφξεζε παξέρεηαη κε ηελ ελνπνίεζε 

ηέηνησλ ζπγαηξηθψλ θαη κε γλσζηνπνίεζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπγαηξηθψλ.  
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  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κηα κεηξηθή ράλεη ηνλ έιεγρν, φηαλ ράζεη ηε δχλακε λα 

θαηεπζχλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή κηαο εθδφηξηαο θαη 

ζπλεπψο δελ απνθηά νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ζ απψιεηα ειέγρνπ 

κπνξεί λα ζπκβεί κε ή ρσξίο κεηαβνιή ζηα απφιπηα ή ζρεηηθά επίπεδα 

ηδηνθηεζίαο. Θα κπνξνχζε λα ζπκβεί π.ρ φηαλ κηα ζπγαηξηθή θαζίζηαηαη 

ππνθείκελν ειέγρνπ κηαο Κπβεξλήζεσο. 

 

       1.7   Πνηεο απαιιάζζνληαη από ηε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο   

      Γελ απαηηείηαη λα ζπζηήζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κία κεηξηθή 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 10 ΓΛΠ 27  ε νπνία: 

• Ζ ίδηα είλαη ζπγαηξηθή κηαο άιιεο κεηξηθήο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηειηθή 

κεηξηθή θαηέρεη, είηε ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ απηήο, είηε δελ θαηέρεη ην ζχλνιν 

ησλ δηθαησκάησλ θαη νη άιινη κέηνρνη (κεηνςεθία) δελ αληηηάζζνληαη ζηε κε 

ελνπνίεζε. 

• πκκεηνρηθνί ή ρξεσζηηθνί ηίηινη ηεο κεηξηθήο δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κία 

δεκφζηα αγνξά, έλα εγρψξην ή αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην παξάιιειε αγνξά, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αγνξέο. 

• Ζ κεηξηθή δελ εηζήγαγε νχηε είλαη ζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο, ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ζε κία Δπηηξνπή θεθαιαηαγνξάο ή άιιν δηνηθεηηθφ νξγαληζκφ γηα ην 

ζθνπφ έθδνζεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζε κία δεκφζηα 

αγνξά.  

• Ζ ηειηθή, ή κία νπνηαδήπνηε ελδηάκεζε κεηξηθή, ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δηαζέζηκεο γηα δεκφζηα ρξήζε, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π 

Οη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο κεηξηθήο ζπλήζσο ελδηαθέξνληαη θαη 

ρξεηάδνληαη λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ νκίινπ, σο έλα ζχλνιν. Απηή 

ε αλάγθε ππεξεηείηαη απφ ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ 

παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνλ φκηιν, σο απηφο λα ήηαλ κηα εληαία 
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επηρείξεζε, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα λνκηθά φξηα ησλ επηκέξνπο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. 

  Μία κεηξηθή πνπ ε ίδηα αλήθεη ζε κία άιιε επηρείξεζε, κπνξεί λα κελ παξνπζηάδεη 

πάληνηε ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δεδνκέλνπ φηη νη θαηαζηάζεηο απηέο 

κπνξεί λα κελ απαηηνχληαη απφ ηε κεηξηθή ηεο θαη νη αλάγθεο ησλ άιισλ ρξεζηψλ λα 

εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα απφ ηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο ηεο. ε 

κεξηθέο ρψξεο, κηα κεηξηθή εμαηξείηαη επίζεο απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλ απηή αλήθεη ζρεδφλ πιήξσο ζηελ θπξηφηεηα κηαο 

άιιεο επηρείξεζεο θαη ε κεηξηθή έρεη ηελ έγθξηζε ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο 

κεηνςεθίαο. 

    Δπίζεο ε ζπγαηξηθή ζα εμαηξείηαη απφ ηελ ελνπνίεζε φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη 

(α) ν έιεγρνο πξννξίδεηαη λα είλαη πξνζσξηλφο επεηδή ε ζπγαηξηθή έρεη απνθηεζεί θαη 

θαηέρεηαη ελ φςεη ηεο κεηαγελέζηεξεο δηάζεζήο ηεο εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ 

απφθηεζε θαη (β) ε δηνίθεζε αλαδεηεί ελεξγψο έλαλ αγνξαζηή. Δπελδχζεηο ζε ηέηνηεο 

ζπγαηξηθέο πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε. ηαλ κία ζπγαηξηθή πνπ δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί 

πξνεγνπκέλσο ζηελ ελνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 16 δε δηαηεζεί εληφο 

δψδεθα κελψλ, ζα ελνπνηεζεί απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο. Οη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γηα ηηο πεξηφδνπο κεηά ηελ απφθηεζε ζα επαλαδηαηππψλνληαη. 

 

     1.8  Μέζνδνη Δλνπνίεζεο   

     Καηά ηελ ελνπνίεζε, ε ινγηζηηθή αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζηελ 

ζπγαηξηθή ππνθαζίζηαηαη κε ην κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θα ππνρξεψζεσλ 

θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο δεχηεξεο πνπ αλαινγεί ζην πνζφ ζπκκεηνρήο ηεο 

πξψηεο. Ζ ππνθαηάζηαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε κηα απφ ηηο ηξεηο  κεζφδνπο πνπ 

ππάξρνπλ: νιηθή ελνπνίεζε, αλαινγηθή ελνπνίεζε ή ηζνδχλακε ελνπνίεζε. 

 

Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο νιηθήο ελνπνίεζεο έρνπλ σο αθνινύζσο:  
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1) Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο(ζπκκεηνρήο) ηεο κεηξηθήο απαιείθεηαη κε ηελ 

αλαινγία ηεο κεηξηθήο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθήο. Ζ απαινηθή απηή γίλεηαη 

κε ηηο εχινγεο αμίεο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο 

ζπγαηξηθήο πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά ηεο. 

2) Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο πάλσ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθήο εκθαλίδνληαη 

ζηνλ Δλνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ εληφο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Ο ππνινγηζκφο ησλ 

δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο γίλεηαη επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

εχινγεο αμίεο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξνζδηνξίζζεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά απφ ηε κεηξηθή. Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ 

απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ θαηαλέκεηαη ζε απηφ πνπ αλαινγεί ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

κεηξηθήο θαη ζηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο. 

3) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ πξνο ελνπνίεζε εηαηξεηψλ 

αζξνίδνληαη γξακκή πξνο γξακκή. 

4) Σα θνλδχιηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ πνπ απνκέλνπλ κεηά ην 

ζπκςεθηζκφ κε ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο κεηξηθήο 

θαη ηελ αλαινγία ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο, αζξνίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηεο 

κεηξηθήο. 

5) Δλδνεηαηξηθά ππφινηπα (απαηηήζεηο-ππνρξεψζεηο), ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο 

(έζνδα-έμνδα) θαη θέξδε/δεκίεο απφ ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, φπσο αγνξαπσιεζίεο 

παγίσλ θαη απνζεκάησλ κεηαμχ ησλ ελνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ, απαιείθνληαη πιήξσο. 

6) Απαιείθνληαη ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκεη κία ζπγαηξηθή ζηε κεηξηθή ηεο θαζψο 

αληηπξνζσπεχνπλ ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη δελ απνηεινχλ γηα ηνλ φκηιν 

πξαγκαηηθέο εθξνέο δηαζεζίκσλ. 

7) Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη, κε ηε ρξήζε ησλ ηδίσλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πνιηηηθψλ απφ φιεο ηηο ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο. 

8) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

ίδηα εκεξνκελία αλαθνξάο (π.ρ. ηέινο ρξήζεο 31/12 θάζε έηνπο). Δάλ ε εκεξνκελία 

αλαθνξάο κίαο ζπγαηξηθήο δηαθέξεη απφ απηήλ ηεο κεηξηθήο, ηφηε ε πξψηε ζα πξέπεη 

λα εηνηκάζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ ίδηα εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο 

κεηξηθήο. ηαλ απηφ είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα γίλεη, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
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πνπ θαηαξηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο θιεηζίκαηνο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθφζνλ ε δηαθνξά δελ είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ. Ζ αξρή 

ηεο νκνηνκνξθίαο ππαγνξεχεη φηη ην κήθνο ησλ πεξηφδσλ θαηαξηίζεσο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη θάζε δηαθνξά ζηηο εκεξνκελίεο απηέο πξέπεη λα είλαη ε ίδηα απφ 

ρξήζε ζε ρξήζε. 

9) ε πεξίπησζε πψιεζεο κίαο ζπγαηξηθήο ή κέξνπο απηήο, ινγίδεηαη θαζαξφ θέξδνο 

ή δεκία, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο ηεο 

πψιεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ πνπ πσιήζεθαλ. 

10) Σα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ πσιείηαη ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο πψιεζήο ηεο, ε νπνία 

είλαη ε εκεξνκελία πνπ ε κεηξηθή παχεη νπζηαζηηθά λα αζθεί έιεγρν ζηε ζπγαηξηθή. 

11) ηαλ ππάξρνπλ ζπγαηξηθέο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζε μέλν 

λφκηζκα, ζα πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο (functional currency) 

ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. πλνπηηθά αλαθέξνπκε φηη ηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ 

κεηαηξέπνληαη κε ηελ spot ηζνηηκία ηέινπο ρξήζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θνλδπιίσλ ησλ 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ησλ πκκεηνρψλ ηα νπνία κεηαηξέπνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο 

ηζηνξηθέο ηηκέο ζρεκαηηζκνχ ηνπο θαη θηήζεο ηνπο αληίζηνηρα. Οη ινγαξηαζκνί ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο κεηαηξέπνληαη κε ηε κέζε ηζνηηκία ηεο ρξήζεο. Οη 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ κεηαηξνπή 

εκθαλίδνληαη ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ππφ ηνλ ηίηιν 

«Σσναλλαγματικές Διαυορές Ενοποίησης». 

    

 Καηά ηελ αλαινγηθή ή κεξηθή ελνπνίεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη 

ππνρξεψζεηο θάζε ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο ελνπνηνχληαη κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 

θαη ππνρξεψζεηο ηεο κεηξηθήο, θαηά ην κέξνο φκσο πνπ αλαινγεί ζην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζ’ απηέο. Αθφκε θαη ηα ζηνηρεία ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

πνπ ζπλζέηνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θάζε ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο ελνπνηνχληαη 

θαη απηά κε ηα αληίζηνηρα ηεο κεηξηθήο, θαη πάιη θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζ’ απηέο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο αλαινγηθήο 

ελνπνίεζεο δελ εκθαλίδνληαη δηθαηψκαηα ηξίησλ ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ.  
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    Καηά ηελ ηζνδύλακε ελνπνίεζε  ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο κεηξηθήο 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην πνζφ ηεο θαζαξήο ζέζεο θάζε ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, πξνο 

ην νπνίν αληηζηνηρνχλ νη ζπκκεηνρέο. Έηζη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο απεηθνλίδεηαη ε θαζαξή ζέζε ηνπ νκίινπ ρσξίο ηα επηκέξνπο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηελ ζπληζηνχλ θαη γηα απηφ ην ιφγν ακθηζβεηείηαη αλ κε 

ηελ ηζνδχλακε ελνπνίεζε απεηθνλίδεηαη ε πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε ηνπ νκίινπ.  

    

Οκνηόκνξθεο Λνγηζηηθέο Μέζνδνη 

  Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο νκνηφκνξθεο ινγηζηηθέο κεζφδνπο γηα φκνηεο ζπλαιιαγέο θαη άιια 

γεγνλφηα ζε φκνηεο ζπλζήθεο. Αλ δελ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

νκνηφκνξθεο ινγηζηηθέο κέζνδνη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, απηφ ην γεγνλφο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη καδί κε ηηο αλαινγίεο ησλ 

θνλδπιίσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα νπνία έρνπλ εθαξκνζηεί 

δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο κέζνδνη. 

 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αλ έλα κέινο ηνπ νκίινπ ρξεζηκνπνηεί ινγηζηηθέο κεζφδνπο 

δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γηα φκνηεο ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα ζε φκνηεο ζπλζήθεο , γίλνληαη 

θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ. ηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

  Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ κηαο ζπγαηξηθήο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηελ εκέξα ηεο απνθηήζεσο, πνπ είλαη ε 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο ηεο απνθηεζείζαο ζπγαηξηθήο κεηαθέξεηαη 

πξαγκαηηθά ζηελ αγνξάζηξηα. 

 

1.9   Γλσζηνπνηήζεηο  

χκθσλα κε ηελ παξ. 40-42 ηνπ ΓΛΠ 27 , νη αθφινπζεο γλσζηνπνηήζεηο πξέπεη λα 

γίλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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 Ζ θχζε ηεο ζρέζεσο κεηαμχ κεηξηθήο θαη  ζπγαηξηθήο, φηαλ ε κεηξηθή δελ 

θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπγαηξηθψλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ. 

 Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δηθαηνινγείηαη φηη δελ ππάξρεη έιεγρνο, παξφηη 

θαηέρεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ησλ πηζαλψλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ, άκεζα ή κέζσ ζπγαηξηθψλ. 

 Ζ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο ζπγαηξηθήο 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ δηαθέξνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία σο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο 

δηαθνξάο 

 Ζ θχζε θαη ε έθηαζε θάζε ζεκαληηθνχ πεξηνξηζκνχ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

ζπγαηξηθψλ λα κεηαθέξνπλ θεθάιαηα ζηε κεηξηθή (κεξίζκαηα) 

 ηαλ θαηαξηίδνληαη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 10 ΓΛΠ 27 πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ηα εμήο 

1. Σν γεγνλφο φηη απηέο είλαη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη φηη                        

έγηλε ρξήζε ηεο εμαηξέζεσο. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία ηεο έδξαο ή 

θαηνηθίαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

2. Έλαο πίλαθαο ησλ ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζε Θπγαηξηθέο , πγγελείο 

θαη Κνηλνπξαμίεο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο απηψλ. 

3. Πεξηγξαθή Μεζφδνπ Λνγηζηηθνπνηήζεσο ησλ αλσηέξσ επελδχζεσλ. 

 Ζ θαηάξηηζε ηδηαίηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθηφο απφ ηελ 

πξναλαθεξφκελε πεξίπησζε, απφ κία κεηξηθή, θνηλνπξαθηνχληα ή επελδπηή 

ζε ζπγγελή επηβάιιεη νξηζκέλεο γλσζηνπνηήζεηο φπσο: 

1. Σν γεγνλφο ηεο θαηαξηίζεσο ηδηαηηέξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ηνπο ιφγνπο  

2. Έλα πίλαθα ησλ ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζε Θπγαηξηθέο ,πγγελείο 

θαη Κνηλνπξαμίεο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο απηψλ 

3. Πεξηγξαθή κεζφδνπ ινγηζηηθνπνηήζεσο ησλ αλσηέξσ επελδχζεσλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : Διεγθηηθή 

   2.1 Γεληθά   

Οη εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο είλαη ζπλερείο. Ζ αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιχπινθσλ νηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ, ν ζπλερψο δηεπξπλφκελνο θαη ηζρπξνπνηνχκελνο ζεκηηφο θαη αζέκηηνο 

αληαγσληζκφο, ε έληνλε αλάπηπμε ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη 

θεθαιαίνπ θαη ε ζπλερήο δηεχξπλζε ηεο ηάμεσο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηειερψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη κεξηθά απφ ηα πην αμηνζεκείσηα δείγκαηα ησλ ζχγρξνλσλ 

νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. 

 εκαληηθφ απνηειεί ην γεγνλφο νη θνξείο ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ λα 

δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ θαηέρνπλ. Γηα λα γίλεη 

απηφ φκσο ζπλεπάγεηαη ηε δπλαηφηεηα  λα ιακβάλνπλ νξζνινγηθέο απνθάζεηο. 

  Ζ πην ζεκαληηθή απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ είλαη 

ε έγθαηξε εμαζθάιηζε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Ζ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ είλαη έξγν ηεο Λνγηζηηθήο, ε νπνία αζρνιείηαη κε 

ηε κέηξεζε, ηε ζπιινγή, ηελ θαηαρψξεζε, ηελ ηαμηλφκεζε, ηε ζπζρέηηζε θαη ηελ 

παξνπζίαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θπξίσο πιεξνθνξηψλ. 

  Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη κφλνλ φηαλ είλαη 

αμηφπηζηεο, ζρεηηθέο θαη νπζηψδεηο. Δίλαη έξγν ηεο Διεγθηηθήο, ε εμαθξίβσζε θαη ε 

επαιήζεπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπο. 

 

   2.2 Εήηεζε ινγηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ  

      Αμηφπηζηεο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο δεηνχλ φζνη βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε γλψζε ησλ εξγαζηψλ ηεο , ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πέηπρε ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, φπσο επίζεο θαη φζνη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε ηεο 
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επηρείξεζεο. Απηέο νη δχν νκάδεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ παξνπζηάδνπλ βέβαηα 

νξηζκέλεο θνξέο αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη ελδηαθέξνληα. 

  

 2.3  Οξηζκόο θαη Γηαίξεζε Σεο Διεγθηηθήο  

  Ζ ειεγθηηθή είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο Λνγηζηηθήο. 

Αζρνιείηαη κε ηε δηαηχπσζε αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή 

νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ. Οη έιεγρνη απηνί απνζθνπνχλ ζηελ επαιήζεπζε ηεο 

εηιηθξίλεηαο ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ησλ δηαβεβαηψζεσλ ηξίησλ. Οη ηζρπξηζκνί απηνί 

αθνξνχλ θαηά θαλφλα νηθνλνκηθά δεηήκαηα. 

   Ζ ειεγθηηθή σο επηζηεκνληθφο θιάδνο παξάγεη θαηλνχξηα γλψζε κέζα απφ ηε 

δηεμαγσγή νξζνινγηθήο θαη κεζνδηθήο έξεπλαο θαη εμαζθαιίδεη ηελ έγθπξε 

παξνπζίαζε ησλ λέσλ γλψζεσλ. Ζ ζχγρξνλε Διεγθηηθή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε 

κε ηηο πην βαζηθέο επηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, φπσο ηελ 

Οηθνλνκηθή, ηαηηζηηθή ,Ννκηθή θαη Πιεξνθνξηθή. Απφ ηηο επηζηήκεο απηέο, ε 

Διεγθηηθή αληιεί ηε ζχγρξνλε κεζνδνινγία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή επίιπζε ζεκάησλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν ησλ ειέγρσλ θαη ζηελ ειεγθηηθή 

εξγαζία. 

 Ζ Διεγθηηθή είλαη επίζεο ηερληθή. Αμηνπνηεί ηελ θαηλνχξηα γλψζε πνπ παξάγεη ν 

επηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο γηα λα ηθαλνπνηήζεη πξαθηηθέο αλάγθεο ειέγρνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα λα θαζνξίζεη πξφηππα θαη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Ζ ηερληθή αλαδεηά ηε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη ζην κέζν πνπ νδεγεί ζηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζθνπνχ. 

  Γηαθξίλεηαη ζε Γεκφζηα θαη Ηδησηηθή. Ζ Γεκφζηα απνηειεί θιάδν ηεο Γεκφζηαο 

Λνγηζηηθήο θαη αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νξγαληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ 

γεληθά. ηελ Διιάδα ν έιεγρνο απηφο δηελεξγείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ. Ζ Ηδησηηθή Διεγθηηθή απνηειεί θιάδν ηεο Ηδησηηθήο Λνγηζηηθήο θαη έρεη 

σο αληηθείκελν ηνλ έιεγρν θπξίσο ησλ θεξδνζθνπηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Ζ 

δηεμαγσγή ηνπ είλαη έξγν ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 
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 Έλαο ζπλνπηηθφο θαη πεξηεθηηθφο νξηζκφο ηεο Διεγθηηθήο, ζα κπνξνχζε λα είλαη ν 

εμήο : <<Διεγθηηθή είλαη ζχλνιν θαλφλσλ, αξρψλ θαη ελεξγεηψλ, κε βάζε ηηο νπνίεο 

δηελεξγείηαη θάζε Λνγηζηηθφ-δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο κε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε 

αηηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε θάπνηα νηθνλνκηθή δηαρείξηζε>> 

(Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο, εκηλάξηα Διεγθηηθήο ,Δηζεγεηήο Αιέμεο 

Αζηξίηεο).  

 

  2.4  Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Διεγθηηθήο  

  Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο επηζθφπεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ Γεκνζίσλ Υξεκάησλ θαίλεηαη φηη 

νδήγεζαλ ζηελ αξρηθή ζεζκνζέηεζε ηνπ Διέγρνπ. ρεηηθέο γξαπηέο καξηπξίεο γηα 

ηελ χπαξμε εκπνξηθψλ λφκσλ θαη ινγηζηηθψλ εθζέζεσλ ζπλαληάκε απφ ην 3000 π.Υ. 

ζηνπο Νηλεπίηεο ηεο αξραίαο Βαβπιψλαο. ηελ αξραία Αίγππην, νη Φαξαψ 

θνξνινγνχζαλ θπξίσο ηηο ζπγθνκηδέο ησλ ζηηεξψλ, θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεζπίζηεθε 

ην αμίσκα ησλ <<Δπηζηαηψλ>> γηα ηα ζηηεξά. ηελ αξραία Αζήλα, πξηλ απφ ην 300 

π.Υ. , είρε δεκηνπξγεζεί ην ζπλέδξην ησλ <<Λνγηζηψλ>> σο ζεζκφο γηα ηελ 

επηηήξεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κξάηνπο.  

  Ο φξνο Auditors (Διεγθηέο) πξσηνεκθαλίδεηαη επίζεκα ζηελ Αγγιία ην 1285 ζε 

ζρεηηθφ δηάηαγκα ηνπ Δδνπάξδνπ ηνπ Α’ . Σν δηάηαγκα απηφ φξηδε φηη φινη νη 

δηαρεηξηζηέο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο ζα ειέγρνληαη απφ ηνπο Auditors. Ζ πξψηε 

επίζεκε <<Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ>> εκθαλίζηεθε ζηε Βελεηία ην 1581 

θαη είρε ηνλ ηίηιν <<Coliegio dei Raxonati>>. Πνιχ αξγφηεξα εκθαλίδνληαη ηέηνηεο 

ελψζεηο ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηηο ΖΠΑ. 

 ηελ Διιάδα ε αξρηθή κέξηκλα γηα ηελ ίδξπζε νξγαλσκέλνπ ζψκαηνο Διεγθηψλ 

ιήθζεθε αξρηθά κε ην λφκν 5076/1931. ηειηθά ε πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

εμαγγειηψλ έγηλε ην 1955, νπφηε κε ην Ν.Γ. 3329/1955 ηδξχζεθε ην <<ψκα 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ>> (ΟΛ). 

  χκθσλα κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο εξεπλεηέο γέλλεζεο, εμέιημεο θαη εδξαίσζεο ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Διεγθηψλ, απηφο ππήξμε πξντφλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν θάζε θνξά επηθξαηνχζε. Καηά ζπλέπεηα, ε 
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απμεηηθή πνξεία ησλ ππνρξεψζεσλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ Διεγθηψλ 

επζπγξακκίζηεθε κε ηε δηαρξνληθή ηερλν-νηθνλνκηθή κεηεμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ. 

 

2.5  Δίδε Διέγρσλ 

    ηε ζθαίξα ηεο Ηδησηηθήο Διεγθηηθήο ππάγνληαη δηάθνξνη έιεγρνη πνπ κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε: 

a. Γηνηθεηηθνχο ειέγρνπο 

b. Λεηηνπξγηθνχο ή δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο 

c. Λνγηζηηθνχο ειέγρνπο  

Αλάινγα κε ην πνηνο αζθεί ηνπο πην πάλσ ειέγρνπο απηνί δηαθξίλνληαη ζε 

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο. Οη πξψηνη δηελεξγνχληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, 

ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, ελψ νη 

δεχηεξνη αζθνχληαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη είλαη αλεμάξηεηνη 

επαγγεικαηίεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε εδψ, φζνλ αθνξά δειαδή ηηο 

Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

 Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο απνζθνπεί ζην λα εμαθξηβψζεη εάλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζθνπνί 

ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη θιάδνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

δηελεξγείηαη, θπξίσο, απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, ρσξίο απηφ λα απνθιείεη ηελ 

αλάζεζε ηεο δηελέξγεηάο ηνπο ζε εμσηεξηθφ ειεγθηή. 

Ο ιεηηνπξγηθφο αλαηίζεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. Απνβιέπεη ζηελ παξαθνινχζεζε 

φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε 

ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο φιεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. 

Ο Λνγηζηηθφο έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. Ο εζσηεξηθφο 

αζθείηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή θαη απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

εθαξκνγή ησλ εληνιψλ ηεο δηνίθεζεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε 
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ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο δεχηεξνο πνπ 

δηελεξγείηαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, απνζθνπεί θπξίσο ζηελ εμαθξίβσζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

              

     2.5.1 Δμσηεξηθόο Έιεγρνο 

      Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κία ζπζηεκαηηθή εξγαζία πνπ δηελεξγεί έλαο 

αλεμάξηεηνο , ηθαλφο θαη επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλνο ειεγθηήο. Με ηελ εξγαζία 

απηή, ν ειεγθηήο πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη θαη λα αμηνινγήζεη αληηθεηκεληθά εθείλα ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα δηακνξθψζεη ηελ θξίζε θαη λα 

ζεκειηψζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Ηζηνξηθά, ν ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ δελ παξέκεηλε ν ίδηνο, αιιά πξνζαξκνδφηαλ ζηηο 

αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ζθνπφο ηνπο ειέγρνπ 

ησλ βηβιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ε αλαθάιπςε θάζε είδνπο απάηεο, ν εληνπηζκφο 

θαη ηνπ πην αζήκαληνπ αξηζκεηηθνχ ιάζνπο θαη ε επαιήζεπζε φισλ ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαρσξήζεσλ. Αξγφηεξα φκσο ν ζθνπφο απηφο δηεπξχλζεθε θαη ζπκπεξηέιαβε ηελ 

εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ήκεξα ν ζθνπφο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαπίζησζε απφ ηνλ ειεγθηή ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ πνηφηεηα, πιεξφηεηα, λνκηκφηεηα, 

θαη ζπλέπεηα ησλ παξερφκελσλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηή ν 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο αθνινπζεί ζπζηεκαηηθέο θαη κεζνδηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Σν ηη ζπληζηά ‘’ζπζηεκαηηθή ειεγθηηθή δηαδηθαζία’’ δηαθέξεη αλάινγα κε ην κέγεζνο 

θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ινγηζηηθήο ηεο νξγάλσζεο θαη ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ 

ειεγθηή. Σα βαζηθά ζηνηρεία ελφο νξζνινγηθνχ ειεγθηή θαζνξίδνληαη απφ ηα 

πξφηππα ηεο Διεγθηηθήο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο θαηαρσξεί ηε γλψκε ηνπ γηα ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ππνβάιιεη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο θαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πνπ ππνβάιιεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ζ έθζεζε είλαη 
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εκπηζηεπηηθή, ελψ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ δελ είλαη θαη δεκνζηεχεηαη καδί κε ηηο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη θαη ζπγθεθξηκέλα φπσο ζα 

αλαιχζνπκε ζηα επφκελα θεθάιαηα ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

 

 2.6  Πξόηππα Διεγθηηθήο  

Σα πξφηππα ηεο Διεγθηηθήο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζεί ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νξζνινγηθφηεηα 

θαη ηε λνκηκφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ. Σα ειεγθηηθά πξφηππα θαζηεξψλνληαη απφ ηηο 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θάζε ρψξαο ή απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο. 

εκαληηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ ησλ ειεγθηψλ ηεο 

Αγγιίαο, ηεο Οπαιίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηε ζέζπηζε θαη θαζηέξσζε ησλ 

πξνηχπσλ ηεο Διεγθηηθήο. ηε ρψξα καο ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ έρεη αλαιάβεη 

ην έξγν ηεο θαζηέξσζεο ησλ απαξαίηεησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ ελαξκφληζε ησλ 

εζληθψλ πξνηχπσλ ζε δηεζλέο επίπεδν απνηειεί πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηεο Γηεζλνχο 

Οκνζπνλδίαο Διεγθηψλ (International Federation of Accountants – I.F.A.C. ). 

Σα ειεγθηηθά πξφηππα ηνπ A.I.C.P.A. είλαη ηα πιένλ απνδεθηά δηεζλψο θαη 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ. Σα πξφηππα 

απηά δηαθξίλνληαη ζε Γεληθά Πξφηππα, Πξφηππα Διεγθηηθήο Δξγαζίαο θαη ζε 

Πξφηππα Έθζεζεο Πνξίζκαηνο Διέγρνπ. 

Σα γεληθά πξφηππα ηνλίδνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ο ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη πιήξε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

θαη εκπεηξία 

 Ο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο θαη αλεπεξέαζηνο ζηε ζθέςε ζε φια 

ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν 

 Ο ειεγθηήο πξέπεη λα επηδεηθλχεη εχινγε επαγγεικαηηθή επηκέιεηα θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

2.7   Υξεζηκόηεηα ηνπ Διέγρνπ 
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Σν θφζηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ είλαη ζπλήζσο 

αξθεηά πςειφ γηα ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. Δθηφο απφ ηηο ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ, 

ε επηρείξεζε επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην 

πξνζσπηθφ ηεο ζηνλ ειεγθηή. Πνηα είλαη φκσο ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ε επηρείξεζε 

απφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ην πςειφ θφζηνο ηνπ;  

Ζ επηρείξεζε σθειείηαη πνιιαπιψο απφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, θαζψο : 

 Δμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο , 

 Βειηηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο, θαζψο 

αμηνινγείηαη απφ αλεμάξηεην ειεγθηή, 

 Απνθηνχλ λνκηκφηεηα νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, 

 Απμάλεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φηαλ ζπλνδεχνληαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, 

 Γηεπθνιχλεηαη ε εθ κέξνπο ηεο άληιεζε θεθαιαίσλ αθνχ ν ζσζηά 

πιεξνθνξεκέλνο επελδπηήο αληηκεησπίδεη κηθξφηεξν θίλδπλν, 

 Γηεπθνιχλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ βηβιίσλ ηεο επεηδή 

ν εθνξηαθφο-ειεγθηήο πεξηνξίδεη ηελ έθηαζε θαη ην ρξφλν ηνπ ειέγρνπ ηνπ, 

φηαλ γλσξίδεη φηη έρεη πξνεγεζεί ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο, 

 Δληζρχεηαη ή απνδπλακψλεηαη ε ζέζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηειερψλ ηεο έλαληη 

ησλ κεηφρσλ αλάινγα κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ.  

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αθφκε θαη ν πην εθηελήο θαη ζρνιαζηηθφο έιεγρνο δελ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή εγγχεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη: 

 Ο ειεγθηήο εθαξκφδεη, αλαγθαζηηθά, δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο θαζψο ν 

έιεγρνο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη αζχκθνξνο ή αδχλαηνο, 

 Ο ειεγθηήο βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο ησλ ζηειερψλ ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξείαο, νη νπνίεο εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα είλαη 

αληηθεηκεληθέο,  
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 Παξάγνληεο φπσο ε θνχξαζε θαη ε απξνζεμία εθ κέξνπο ηνπο ειεγθηή 

νδεγνχλ ζηελ εμαγσγή ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ, 

 Ο ειεγθηήο απνθαίλεηαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπλφινπ ή νκάδσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ θαη φρη γηα θάζε έλα ινγαξηαζκφ μερσξηζηά. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : Τπνρξεώζεηο  θαη Δπζύλε ηνπ ειεγθηή 

 

3.1 Τπνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο  

   Με ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1, άξζξνπ 108 ηνπ Ν. 2190/20, ππνρξεψλεη θάζε 

επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ηηο ππνβάιιεη 

ζηνλ έιεγρν ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. Αθφκε, ζχκθσλα κε ην ίδην 

άξζξν επηβάιιεηαη ε ίδηα ππνρξέσζε θαη φζνλ αθνξά ηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε 

δηαρείξηζεο. Σα άξζξα 36 θαη 36α, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηαθηηθφ έιεγρν (ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θ.ιπ.) ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηξνπνπνηήζεθαλ ζε 

πνιιά ζεκεία απφ ηα άξζξα 45 θαη 46 ηνπ N. 3604/2007. πγθεθξηκέλα νη εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, πνπ ππεξβαίλνπλ ηα δχν απφ ηα 

ηξία θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ K.N. 2190/20, ειέγρνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ Οξθσηφ Διεγθηή - Λνγηζηή. Σα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 42α § 6, κεηά 

ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ επέθεξε ην άξζξν 52 ηνπ N. 3604/2007, είλαη: 

α) χλνιν ελεξγεηηθνχ (ηζνινγηζκνχ) 2.500.000,00 επξψ. 

β) Καζαξφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 5.000.000,00 επξψ.  

γ) Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ ρξήζεσο 50 άηνκα. 

    Δπίζεο, ην  θαηαζηαηηθφ λεντδξπφκελεο A.E. κε θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ 

3.000.000,00 επξψ, πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο, ειέγρνληαη απφ Οξθσηφ Διεγθηή - Λνγηζηή. 

    ζνλ αθνξά ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, πνπ 

έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην (1.000.000,00) επξψ, αιιά δελ 

ππεξβαίλνπλ ηα δχν απφ ηα ηξία θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 42α § 6 ηνπ K.N. 2190/1920, ν 



 26 

έιεγρνο γίλεηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ Διεγθηέο θαηφρνπο άδεηαο επαγγέικαηνο 

Λνγηζηή - Φνξνηερληθνχ A ηάμεσο πνπ είλαη πηπρηνχρνη αλσηάησλ ζρνιψλ θαη κέιε 

ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ή απφ έλα Οξθσηφ Διεγθηή - Λνγηζηή. 

Δδψ, έρνπκε νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο, ην 

νπνίν απαηηνχζε απφ ηνπο κε Οξθσηνχο Διεγθηέο, απιψο άδεηα αζθήζεσο 

νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο. 

     Απφ ηε δηαηχπσζε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 36 θαη 36α ηνπ K.N. 

2190/1920, φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηα άξζξα 45 θαη 46 

ηνπ N. 3604/2007, πξνθχπηεη αθφκα εμ αληηδηαζηνιήο, φηη νη αλψλπκεο εηαηξείεο, ησλ 

νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ είλαη κέρξη έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κελ ππνβάιινπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο 

ζηνλ έιεγρν θαλελφο Διεγθηή. Πάλησο, απηέο νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ 

ζην θαηαζηαηηθφ ή, εάλ δελ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε ζε απηφ, λα απνθαζίδνπλ ζε 

κηα γεληθή ηνπο ζπλέιεπζε ηελ ππνβνιή ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ 

ηνπο ζε έιεγρν είηε απφ Οξθσηνχο είηε απφ κε Οξθσηνχο Διεγθηέο. H πξφβιεςε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ή ε απφθαζε ηεο γ. ζπλειεχζεσο πξέπεη λα αθνξά δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εηαηξηθψλ ρξήζεσλ. 

      

3.2  Δλνπνηεκέλε Έθζεζε Γηαρείξηζεο  

       Ζ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο απνηειεί έλα ζπκπιεξσκαηηθφ έγγξαθν ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε πνπ 

θαηήξηηζε ηελ ελνπνίεζε θαη παξέρεη ζηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο εηαηξείαο 

νξηζκέλεο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο ελνπνηεκέλεο 

έθζεζεο δηαρείξηζεο θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο. Παξ. 3, άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 

2190/20 θαη πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν αλαγλψζηεο δελ ζα κπνξνχζε λα 

αληιήζεη απφ ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη:     

ε πξαγκαηηθή εηθφλα εμέιημεο, ηφζν ησλ εξγαζηψλ φζν θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζέζεο, ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, θάζε 

ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ έρεη ζπκβεί έπεηηα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία 

θαηαξηίζηεθαλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο ηεο ελνπνηεκέλεο έθζεζεο δηαρείξηζεο, ε πξνβιεπφκελε πνξεία θαη εμέιημε 



 27 

ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ε παξνπζίαζε ησλ ηπρφλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πνπ αλαιήθζεθαλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ν αξηζκφο, ε 

νλνκαζηηθή αμία, θαη  εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηφρσλ ή 

κεξηδίσλ εθδφζεσο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ θαηήξηηζε ηελ ελνπνίεζε.   

  

 

3.3 Τπνγξαθέο θαη δεκνζηόηεηα  

    Κάζε επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα 

κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα ηηο επηβάιιεη έγθαηξα ζηελ 

θαηάιιειε δεκνζηφηεηα, καδί κε ηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο θαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ην νπνίν ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

    Ο απαηηνχκελνο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηξφπνο δεκνζηφηεηαο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο ελνπνηεκέλεο έθζεζεο δηαρείξηζεο 

δηαθέξεη αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο πνπ θαηήξηηζε ηελ ελνπνίεζε. 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ 

πξνβιεπφκελε δεκνζηφηεηα κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν κε βάζε ην νπνίν ν 

αξκφδηνο ειεγθηήο έρεη ζπληάμεη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ειέγρνπ ηνπ (Ν. 

2190/20 άξζξν 109). Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη χζηεξα απφ ην ηέινο ηνπ ειέγρνπ ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηή θαη ηε ρνξήγεζε 

ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Διέγρνπ, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο ε 

νπνία δελ ηέζεθε ππφςε ηνπ ειεγθηή νδεγεί ζε αθπξφηεηα ηεο δεκνζηφηεηαο ζηελ 

νπνία ππνβιήζεθαλ. Ζ δεκνζηφηεηα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ηεο ελνπνηεκέλεο έθζεζεο δηαρείξηζεο θαη ηνπ ζρεηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Διέγρνπ έρεη 

ζθνπφ λα ελεκεξψζεη ηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο θαη ηνπο ηξίηνπο γηα ηελ πξαγκαηηθή 

εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε. Δδψ, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απφ ην λφκν δελ απαηηείηαη ε απηνχζηα 

δεκνζίεπζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ζε πνιηηηθή ή νηθνλνκηθή εθεκεξίδα.  
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 3.4 Δθινγή ηνπ ειεγθηή  

     Απφ ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 2190/20 πξνθχπηεη φηη ν ηξφπνο εθινγήο ηνπ ειεγθηή 

γίλεηαη αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο επηρείξεζεο πνπ θαηαξηίδεη ηελ ελνπνίεζε. 

πγθεθξηκέλα, ν ειεγθηήο δηνξίδεηαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ ηεο Α.Δ. ή απφ ηε πλέιεπζε Δηαίξσλ ηεο Δ.Π.Δ. , πνπ ζπλέξρεηαη 

ππνρξεσηηθά , ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, κέζα ζε δηάζηεκα ην πνιχ έμη κελψλ, 

φζνλ αθνξά ηελ Α.Δ. θαη ην πνιχ ηξηψλ κελψλ φζνλ αθνξά ηελ Δ.Π.Δ. , απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο εηαηξηθήο ή δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. Δάλ φκσο 

δελ έρεη γίλεη εθινγή ηνπ ειεγθηή ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ 

ηηο εηήζηεο πλειεχζεηο, ηφηε είλαη δπλαηφο ν έθηαηνο δηνξηζκφο ειεγθηή, κε 

απφθαζε είηε κηαο έθηαηεο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ.  

     ηαλ ε επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ηελ ελνπνίεζε δελ έρεη θάπνηα απφ ηηο 

εηαηξηθέο κνξθέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ν. 2190/20, ηφηε ν δηνξηζκφο ηνπ ειεγθηή 

κπνξεί λα γίλεηαη θάζε ρξφλν κε εληνιή ηνπ νξγάλνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη 

δηθαίσκα λα δεζκεχεη ηελ επηρείξεζε απηή. 

   Καηά θαλφλα, ν έιεγρνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ίδην ειεγθηή πνπ δηνξίδεηαη θαη γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο ή άιιεο επηρείξεζεο πνπ έρεη θαηά 

λφκν ηελ ππνρξέσζε ηεο ελνπνίεζεο. Απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ην γεγνλφο φηη ν 

ηαθηηθφο ειεγθηήο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο απαηηνχκελεο ιεπηνκέξεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, ινγηζηηθή θαη ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, αιιά θαη ησλ 

ινγηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε. Δπίζεο, ν ειεγθηήο 

απηφο έρεη ην δηθαίσκα λα αμηνπνηεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε ειεγθηηθφ ηεθκήξην πνπ απνθφκηζε απφ ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα έπξεπε λα ην 

αλαδεηήζεη, γεγνλφο αζχκθνξν απφ πιεπξάο ρξφλνπ θαη θφζηνπο ηνπ ειέγρνπ ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Θα πξέπεη φκσο εδψ λα πξνζζέζνπκε θαη 

ην γεγνλφο φηη νη  Διεγθηέο κπνξνχλ λα επαλαθαζνξίδνληαη, φρη, φκσο, γηα 

πεξηζζφηεξεο απφ πέληε ζπλερφκελεο εηαηξηθέο ρξήζεηο. Μεηαγελέζηεξνο 

επαλαδηνξηζκφο επηηξέπεηαη, κφλνλ αλ έρνπλ πεξάζεη δχν πιήξεηο ρξήζεηο. 
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   3.5 Τπνρξεώζεηο θαη Γηθαηώκαηα ηνπ ειεγθηή Δλνπνηεκέλσλ 

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  

     Απφ ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 2, άξζξνπ 108 ηνπ Ν. 2190/20, νξίδεηαη φηη ν 

ππεχζπλνο ή νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ φηη: 

A. Οη θαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ην Ν. 2190/20  θαη 

B. Ζ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο παξαπάλσ 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

    3.6  Θέκαηα Διέγρνπ  

Γηα ηελ ζσζηή εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο πνπ ηάζζεη ν λφκνο, θάζε ειεγθηήο 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζθφπηκν λα ιακβάλεη ππφςε ηα φζα 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 1) Αξρηθά, νθείιεη λα ιακβάλεη γλψζε, ηφζν ηεο πιήξνπο ζπγθξνηήζεσο ηνπ νκίινπ 

ηνπ νπνίνπ εγείηαη ε επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ηελ ελνπνίεζε φζν θαη ησλ ηπρφλ 

πεξηπηψζεσλ εμαίξεζεο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ απφ ηελ 

ελνπνίεζε, θαη’ εθαξκνγή ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη απφ ηα άξζξα 97 ή 99 θαη 

ηεο ππνρξέσζεο πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 98 ηνπ Ν. 2190/20. πνπ δηαπηζηψλεηαη 

ε χπαξμε ηέηνησλ εμαηξέζεσλ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα εμαθξηβψλεη ηελ ηήξεζε ησλ 

ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 98. 

 2) Έπεηηα ν ειεγθηήο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα 

εξεπλήζεη εάλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, είηε πιήξσο (κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθψλ) είηε θαηά 

ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο (ζπγαηξηθψλ ηνπ άξζξνπ 98 θαη ζπγγελψλ), έρνπλ 

θαηαξηηζηεί θαη’ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2190/20. Γειαδή αλ ε 

θαηάξηηζε δελ έγηλε ζχκθσλα κε ην Ν. 2190/20 φζνλ αθνξά ηηο ζπγαηξηθέο ή 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, απαηηείηαη αλαζχληαμε ή δηφξζσζή ηνπο, 

ψζηε απηέο λα εκθαλίδνπλ ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξφπν ηζνδχλακν κε απηφλ πνπ 

απαηηείηαη απφ ην Ν. 2190/20. 
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     Δπίζεο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα βεβαηψλεηαη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ινηπψλ 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε θαη ηελ νξζή δηεμαγσγή 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ελνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ ηπραίλεη λα είλαη ν ίδηνο θαη ειεγθηήο κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε θαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηνλ εμ ππαξρήο έιεγρν ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βαζηζηεί ζηελ εξγαζία πνπ έγηλε απφ 

άιινλ αλαγλσξηζκέλν ειεγθηή θαη λα δερζεί σο αμηφπηζηεο ηφζν ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πην πάλσ επηρεηξήζεσλ καδί κε ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ή έθζεζε ειέγρνπ ηνπ άιινπ ειεγθηή, φζν θαη νπνηαδήπνηε άιια 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ γλσζηνπνηνχληαη ή επηβεβαηψλνληαη απφ ηνλ άιιν 

ειεγθηή. 

       Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, ν ειεγθηήο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα εξεπλήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη αλεμαξηεζία 

ηνπ άιινπ ειεγθηή, θαζψο θαη ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα πνπ αθνινπζεί, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ζα έρεη δεηήζεη ηε ζρεηηθή κεζνιάβεζε ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ 

θαηαξηίδεη ηελ ελνπνίεζε θαη ηελ άξζε θάζε λνκηθνχ ή άιινπ εκπνδίνπ ζηε 

ζπλεξγαζία απηή. πσο γηα παξάδεηγκα κηα γξαπηή έγθξηζε κε ηελ νπνία ν ειεγθηήο 

ηεο ζπγαηξηθήο ζα απνδεζκεχεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ερεκχζεηαο έλαληη ηνπ ειεγθηή 

ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 3) Καηά ηνλ έιεγρν ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν ειεγθηήο 

νθείιεη λα ελεξγεί ηηο θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ζηα πιαίζηα ησλ 

αξρψλ θαη θαλφλσλ ειεγθηηθήο κέρξη ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν ζα κπνξεί λα βαζίζεη 

θαη λα ηεθκεξηψζεη ηε γλψκε ηνπ γηα ην φηη νη θαηαζηάζεηο απηέο αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/20 θαη εκθαλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο 

πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεηο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη απφ ηνλ έιεγρν ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα πείζεηαη γηα ην φηη:  

i. ια ηα θνλδχιηα ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ 
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αληίζηνηρσλ θνλδπιίσλ ησλ λφκηκα εγθεθξηκέλσλ θαη ειεγκέλσλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ελνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ, χζηεξα απφ 

ηνπο απαηηνχκελνπο ζπκςεθηζκνχο θαη ηηο αλαγθαίεο απαιείςεηο, 

νκνηνκνξθνπνηήζεηο θαη αλακνξθψζεηο. 

ii.   Οη δηαθνξέο ζπκςεθηζκνχ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ ζην 

θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε θαη ηνπ 

κέξνπο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ πνπ αλαινγεί ζηηο 

πην πάλσ ζπκκεηνρέο ππνινγίζηεθαλ θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην 

θαηαλεκήζεθαλ ζηα ζηνηρεία ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ. 

iii. Οη ηπρφλ «δηαθνξέο ελνπνίεζεο» πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δηαθνξέο 

ζπκςεθηζκνχ θαη ηηο θαηαλνκέο ησλ δηαθνξψλ απηψλ ζε ζηνηρεία ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ ζπγθεληξψζεθαλ νξζά θαη εκθαλίδνληαη θαη 

αλαιχνληαη φπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 άξζξνπ 103 

ηνπ Ν. 2190/20. 

iv. Σα θνλδχιηα «Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο» θαη «Αλαινγία κεηνρψλ» 

πεξηιακβάλνπλ αληίζηνηρα ηα πνζά ηνπ ζπλφινπ ησλ ελνπνηεκέλσλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ θαζαξψλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ, 

πνπ αλαινγνχλ ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ εθηφο νκίινπ (ηξίησλ) 

κεηνρψλ ή εηαίξσλ ‘φπσο νξίδεη ε δηάηαμε ηεο παξ. 6 άξζξνπ 103 ηνπ 

Ν.2190/ 20. 

v. Οη ηπρφλ «Ίδηεο κεηνρέο» θαη «Ακνηβαίεο ζπκκεηνρέο» αληηκεησπίζηεθαλ 

θαηά ηελ ελνπνίεζε θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 2190/20. 

vi. Οη ηπρφλ ζπκκεηνρέο ησλ ελνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο θ νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ππνζπγαηξηθέο πνπ 

εμαηξέζεθαλ απφ ηελ πιήξε ελνπνίεζε ιφγσ δηαθνξεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, απνηηκήζεθαλ νξζά θαηά ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο 

θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 2190/20. 

vii. Λήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ ελνπνίεζε θαη απεηθνλίδνληαη θαηάιιεια νη ηπρφλ 

δηαθνξέο θφξνπ πνπ αλακέλεηαη φηη ζα επηβαξχλνπλ πξαγκαηηθά κηα ή 
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πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο ζην άκεζν κέιινλ, 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 2190/20. 

viii. Σεξήζεθαλ φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Ν.2190/20 αξρέο θαη θαλφλεο ηηο 

ελνπνίεζεο, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο πεξί ηεο εκεξνκελίαο θαηάξηηζεο θαη 

ηνπ ηξφπνπ δηάξζξσζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ix. ην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα έρνπλ πεξηιεθζεί κε ζαθήλεηα φιεο νη 

πιεξνθνξίεο θαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην Ν. 2190/20, 

θαζψο θαη νη ηπρφλ παξεθθιίζεηο απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο καδί κα ηελ 

θαηάιιειε αηηηνιφγεζε ηνπο θαη νπνχ απαηηείηαη ηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλέπεηέο ηνπο ζηα ζρεηηθά θνλδχιηα ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ. 

x. ηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 άξζξνπ 107 ηνπ 

Ν.2190/20 θαη φηη ηφζν απηέο φζν θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο 

πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πην πάλσ έθζεζε βξίζθνληαη ζε ζπλέπεηα κε ηα 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 

 4) Καηά ηνλ έιεγρν ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ν ειεγθηήο πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε ηηο δηεζλψο παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο θαη ειεγθηηθέο αξρέο ηεο 

ζπγθξηηηθήο ζπνπδαηφηεηαο θαη ηηο νπζίαο ππεξάλσ ησλ ηχπσλ, νη νπνίεο ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα επηιέγεη ακέζσλ ηηο θαηάιιειεο ιχζεηο ζε 

πεξίπινθα ή πξσηφηππα ζέκαηα πνπ είλαη βέβαην φηη ζα αληηκεησπίδεη θαηά ηνλ 

έιεγρν ησλ παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ. Οη αξρέο απηέο δηέπνπλ θαη ην ζχλνιν ζρεδφλ 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2190/20 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζε αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη θαηαζηάζεηο απηέο δελ απνηεινχλ 

βάζε γηα δηαλνκή κεξηζκάησλ ή πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ηηο θαηαξηίδεη, αιιά ρξεζηκεχνπλ γηα κηα επξχηεξε νηθνλνκηθή 

αλάιπζε θαη ελδερνκέλσο γηα λα βαζίζνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο ησλ κεηφρσλ θαη 

ησλ ηξίησλ πάλσ ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ νκίινπ, 

ρσξίο λα ελδηαθέξνπλ νη ππεξβνιηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηππηθφηεηεο. 
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 5) Καηά ηε  δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

κέρξη ηε ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ, ν ειεγθηήο δηθαηνχηαη λα 

ιακβάλεη γλψζε ηνπ θάζε ινγηζηηθνχ ή εμσινγηζηηθνχ βηβιίνπ θαη ζηνηρείνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, θαζψο θαη ησλ ζεκαληηθψλ ζπκβάζεσλ, ηφζν 

ηεο επηρείξεζεο πνπ θαηαξηίδεη ηελ ελνπνίεζε φζν θαη ησλ ινηπψλ ελνπνηνχκελσλ 

επηρεηξήζεσλ. Σπρφλ πεξηνξηζκφο ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ηνπ ειεγθηή ζηα πην 

πάλσ βηβιία θαη ζηνηρεία ή ε κε έγθαηξε παξνρή ζ’ απηφλ ησλ δεηνχκελσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη επεμεγήζεσλ ελδέρεηαη λα ζπληζηά παξεκπφδηζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη, εθφζνλ 

θξίλεηαη σο αηηία είηε επηθχιαμεο είηε αδπλακίαο έθθξαζεο γλψκεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : Δθζέζεηο Διέγρνπ 

   4.1  Γεληθά 

    Όζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ θαηάιιεινπ ειέγρνπ ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε φζα εηπψζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

ν αξκφδηνο ειεγθηήο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ(ή 

έθζεζεο) ειέγρνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη νη θαηαζηάζεηο απηέο 

έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κσδ. Ν. 2190/20 θαη σο εθ ηνχηνπ 

απεηθνλίδνπλ ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 

θαη φηη επαιεζεχηεθε ε ζπκθσλία ηεο ελνπνηεκέλεο έθζεζεο δηαρείξηζεο κε ηηο 

πηζηνπνηνχκελεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έθθξαζε γλψκεο ηνπ 

αλεμάξηεηνπ ειεγθηή κπνξεί λα γίλεη κε ζπλνπηηθή ή κε εθηελή ηχπν έθζεζεο, ν 

νπνίνο ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα θαη βαζίδεηαη ζε επηπιένλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ελέξγεηα απηή είλαη ε πην ζεκαληηθή γηαηί ε επηηπρήο 

έθβαζή ηεο αλαδεηθλχεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε ηνπ ειεγθηή θαη ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ηνπ. 

 

 4.2  Έθθξαζε Γλώκεο  

Δθφζνλ ν ειεγθηήο θξίλεη φηη ην ζπγθεληξσκέλν απνδεηθηηθφ πιηθφ είλαη επαξθέο, 

ηφηε απνθαίλεηαη γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, είλαη ππνρξεσκέλνο λα αξλεζεί λα 

εθθξάζεη νπνηαδήπνηε γλψκε. 
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 Ο ειεγθηήο αξλείηαη λα εθθέξεη γλψκε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο φηαλ: 

1. Αληηκεησπίδεη ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο θαη αλππέξβιεηα εκπφδηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη ην 

απαηηνχκελν απνδεηθηηθφ πιηθφ, 

2. Δίλαη αλέθηθηνο ν έιεγρνο νξηζκέλσλ βαζηθψλ κεγεζψλ π.ρ. δελ κπνξεί λα 

επηβεβαηψζεη ζεκαληηθά κεγέζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ή είλαη άγλσζηε ε έθβαζε 

νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ δεζκεχζεσλ π.ρ. ελδερφκελα γεγνλφηα ησλ νπνίσλ νη 

ζπλέπεηεο ζηε βησζηκφηεηα ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο είλαη θαζνξηζηηθέο, 

3. Αληηιεθζεί φηη δελ παξέκεηλε αλεμάξηεηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ή 

φηη ε ζθέςε ηνπ έρεη επεξεαζηεί θαζνξηζηηθά απφ νξηζκέλεο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηνπ.  

 Απηή ε άξλεζε ηνπ ειεγθηή πξέπεη λα αηηηνινγείηαη πιήξσο ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο 

ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ζηελ δαλεηνιεπηηθή 

ηεο ηθαλφηεηαο, ζηελ εγθπξφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Βέβαηα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

ηήξεζε ηα πξφηππα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή. 

πλήζσο, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο επηζεκαίλνπλ, πξηλ αθφκε αλαιάβνπλ ηελ επζχλε 

ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ, ηα δηάθνξα εκπφδηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο ή ηηο 

απαγνξεχζεηο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ θαη αλάινγα απνθαζίδνπλ αλ ζα είλαη 

ζε ζέζε λα νινθιεξψζνπλ ηνλ έιεγρν θαη λα εθθέξνπλ γλψκε ή ζα αξλεζνχλ λα 

αλαιάβνπλ ηε ζρεηηθή επζχλε. Έηζη, ν ειεγθηήο δηαθπιάζζεη ην θχξνο ηνπ θαη ε 

επηρείξεζε απνθεχγεη ην θφζηνο ελφο αηειέζθνξνπ ειέγρνπ. 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε άξλεζε γλψκεο ζπάληα ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε. ε φιεο 

ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο ηαθηηθνχ ειέγρνπ, ν έιεγρνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθθξαζε 

ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

     4.2.1.   Γλώκε Υσξίο  Παξαηήξεζε 

  Ζ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ρσξίο παξαηήξεζε είλαη θαη ε πην επηζπκεηή απφ ηελ 

πιεπξά ηεο επηρείξεζεο. Καη απηφ, γηαηί απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ελνπνηεκέλσλ 
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νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη βειηηψλεη ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο έλαληη ησλ 

πηζησηψλ θαη ησλ επελδπηψλ ηεο. Δληζρχεη αθφκα ηε ζέζε ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο 

έλαληη ησλ κεηφρσλ, θαζψο αλαδεηθλχεη πφζν απνηειεζκαηηθά δηαρεηξίδνληαη ηελ 

επηρείξεζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρσξίο παξαηήξεζε είλαη φηη ζα έρεη δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ ειεγθηή λα δηαπηζηψζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα παξαθάησ 

θπξίσο ζέκαηα: 

 ηη ζηηο πηζηνπνηνχκελεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 

πεξηιεθζεί φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζηελ ελνπνίεζε ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/20. 

 ηη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ πηζηνπνηνχκελσλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο ελνπνηεκέλεο έθζεζεο δηαρεηξίζεσο 

ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/20 θαη εθαξκφζηεθαλ νη 

θαηάιιειεο θαηά πεξίπησζε ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ελνπνίεζε. 

 ηη ε θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βαζίζηεθε ζε 

αμηφπηζηα ζηνηρεία, φπσο νη ειεγκέλεο απφ ηνλ ίδην ή απφ άιινλ 

αλαγλσξηζκέλν ειεγθηή εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, θαζψο θαη ζηα ινηπά αλαγθαία 

ζηνηρεία , ηηο αλαιχζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

επηκέξνπο ελνπνηνχκελα θνλδχιηα θαη ηνπο απαηηνχκελνπο ζπκςεθηζκνχο, 

ηηο απαιείςεηο θαη ηηο νκνηνκνξθνπνηήζεηο. 

 ηη νη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ ησλ επηκέξνπο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, δελ έρνπλ 

νπζηψδε επίδξαζε ζηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζέζε θαη ζηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 

ηαλ νη επηκέξνπο (εηήζηεο) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κίαο ε πεξηζζνηέξσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ 

ειεγθηή, ν ειεγθηήο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νθείιεη λα 

βεβαηψλεηαη ηφζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη αλεμαξηεζία ηνπ άιινπ 
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ειεγθηή φζν θαη γηα ην φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ φιεο νη ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο θαη επηθπιάμεηο ηνπ άιινπ ειεγθηή. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν 

ειεγθηήο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα θξίλεη 

ζθφπηκν λα έξζεη ζε απεπζείαο επαθή κε ηνλ άιιν ειεγθηή θαη λα ηνπ δεηήζεη 

νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, πεξηιακβαλφκελεο θαη 

κηαο επηζθφπεζεο  ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο θαη ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ πνπ 

εθάξκνζε ν άιινο ειεγθηήο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη απνθιεηζηηθά ν 

ειεγθηήο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ. 

 Ζ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ρσξίο παξαηήξεζε ζπλαληάηαη φιν θαη πην ζπρλά 

ζηελ πξάμε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο ζέζπηζεο θαη ηεο γεληθήο απνδνρήο 

ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. 

 

 4.2.2. Γλώκε κε επηθύιαμε   

    Ζ γλψκε κε επηθχιαμε πξνζθέξεη ηα νθέιε ηεο ρσξίο παξαηήξεζε γλψκεο 

αιιά ζε ζεκαληηθά κηθξφηεξν βαζκφ. Καη απηφ γηαηί ν ειεγθηήο δελ ακθηζβεηεί 

ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε γεληθέο γξακκέο, αιιά εθθξάδεη 

επηθπιάμεηο γηα ηελ θαζνιηθφηεηά ηεο. ηαλ ν ειεγθηήο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θξίλεη φηη δελ θαιχπηεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα πξνυπνζέζεηο, ζα 

πξέπεη λα εμεηάζεη ηε βαξχηεηα ηεο ζρεηηθήο δηαπίζησζήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ησλ πηζηνπνηνχκελσλ απφ απηφλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (ζπγθξηηηθή ζπνπδαηφηεηα) θαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ δηαηχπσζε 

ηεο θαηάιιειεο ζεκείσζεο – παξαηήξεζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

     Αλάινγα κε ην ζέκα θαη ηε βαξχηεηα ηεο παξαηήξεζεο ή ησλ παξαηεξήζεσλ 

πνπ ελδερνκέλσο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, 

επηβάιιεηαη θαη ε θαηάιιειε δηακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

παξαγξάθνπ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ, κε ηελ νπνία δηαηππψλεηαη ε γλψκε ηνπ 

ειεγθηή, ψζηε απηή λα βξίζθεηαη ζε ζπλέπεηα κε ηελ παξαηήξεζε ή ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη θαη ηαπηφρξνλα, λα ζηεξίδεηαη επαξθψο απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο απηέο.  
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   4.2.3.  Αληίζεηε Γλώκε 

πάληεο είλαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο εθθξάδεηαη γλψκε πνπ είλαη 

αληίζεηε πξνο ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο πνπ ειέγρεη ν ειεγθηήο. Απηφ 

γίλεηαη γηαηί ε έθθξαζε αληίζεηεο γλψκεο έρεη δπζκελέζηαηεο ζπλέπεηεο ζηελ 

απξφζθνπηε ζπλέρεηο ησλ εξγαζηψλ ηεο. ηαλ ζηηο πηζηνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ πεξηιεθζεί φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζηελ 

ελνπνίεζε θαη δελ έρνπλ ηεξεζεί ηθαλνπνηεηηθά νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

2190/20 θαη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη, θαη ν ειεγθηήο πεξηιακβάλεη 

ηεθκεξησκέλε ζεκείσζε-παξαηήξεζε ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ, ζα πξέπεη λα 

δηαηππψζεη ηε γλψκε ηνπ κε ηελ πξνζζήθε ηεο θξάζεο <<…αθνχ ιεθζεί 

ππφςε ε παξαπάλσ παξαηήξεζε…>> 

  Δηδηθά φκσο φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ηνπ Ν.2190/20 θαη ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 

θαη κεζφδσλ, αλ ε παξέθθιηζε απηψλ είλαη ηφζν ζεκαληηθή, ψζηε λα 

πξνθαιείηαη παξακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο πνπ απαηηείηαη απφ ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.2190/20, ζα πξέπεη ε ζρεηηθή παξάγξαθνο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ λα ηξνπνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ θαλεξψλεη ηελ αληίζεζε ηνπ 

ειεγθηή ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε παξέθθιηζε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο πάλσ ζε 

επηκέξνπο θνλδχιηα ή ζην ζχλνιν ησλ πηζηνπνηνχκελσλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

  ηαλ γηα θάπνηα απφ ηηο ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο  ε θαηάξηηζε δελ 

βαζίζηεθε ζε αμηφπηζηα ζηνηρεία θαη ν ειεγθηήο δελ κπνξεί λα πεηζηεί γηα απηά, 

ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζρεηηθή ζεκείσζε-παξαηήξεζε ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

θαη λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηε δηαηχπσζε ηεο παξαγξάθνπ κε ηελ  νπνία 

εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ. 

   πγθεθξηκέλα, αλ θαηά ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία θαηαξηίδεηαη ε ελνπνίεζε ε 

παξαπάλσ επηρείξεζε δελ ειέγρζεθε απφ αλαγλσξηζκέλν ειεγθηή, ηφηε πξέπεη 

λα παξαηίζεηαη ζρεηηθή παξαηήξεζε ζην πηζηνπνηεηηθφ ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ηελ νπνία θαηνλνκάδεηαη ε επηρείξεζε απηή θαη 

αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά ηνπ ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ελνπνηεκέλα κεγέζε, καδί κε ηνπο 

ιφγνπο πνπ δελ επέηξεςαλ ζηνλ ειεγθηή λα αλαπιεξψζεη, είηε ν ίδηνο είηε κε ηε 
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ρξεζηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο άιινπ ειεγθηή, ην θελφ ειέγρνπ ηεο πην πάλσ 

επηρείξεζεο. Μηα ηέηνηα ζεκείσζε ζπλεπάγεηαη θαηαξρήλ, ηε δηαηχπσζε ηεο 

ζρεηηθήο παξαγξάθνπ (γλψκεο) ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ πξνζζήθε ηεο θξάζεο  <<…αθνχ ιεθζεί 

ππφςε ε παξαπάλσ ζεκείσζε…>>. 

  ηαλ φκσο ηα παξαπάλσ κεγέζε (ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, ζχλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, θ.ιπ.)  ηεο ελνπνηνχκελεο επηρείξεζεο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ελνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ειέγρζεθαλ απφ αλαγλσξηζκέλν ειεγθηή 

είλαη ηφζν ζεκαληηθά, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ησλ πηζηνπνηνχκελσλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε ε δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηνπ 

ειεγθηή κε ηελ επηθχιαμε πνπ εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο (αθνχ ιεθζεί ππφςε..) 

θξίλεηαη απ’ απηφλ αλεπαξθήο ή παξαπιαλεηηθή γηα ηνλ αλαγλψζηε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ηε δηαηχπσζε ηεο γλψκεο 

ηνπ κε ηξφπν πνπ λα πξνθχπηεη κελ ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2190/20 θαη 

ησλ αξρψλ κεζφδσλ ελνπνίεζεο, αιιά ιφγσ ηεο ζπγθξηηηθήο ζπνπδαηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή ζεκείσζε-παξαηήξεζε, δελ είλαη ζε 

ζέζε λα πηζηνπνηήζεη εάλ νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

απεηθνλίδνπλ ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε , ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε. 

  ηαλ ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θάπνηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ππάξρεη 

παξαηήξεζε, ε νπνία θξίλεηαη απφ ηνλ ειεγθηή φηη έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη ή θνλδχιηα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζα πξέπεη ε παξαηήξεζε απηή λα πεξηιακβάλεηαη σο ζεκείσζε-

παξαηήξεζε ζην πηζηνπνηεηηθφ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηε βαξχηεηά ηεο λα πξνζαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 

ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή. 

  Ζ ζσζηή εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαλφλα πξνυπνζέηεη ηελ θαηάιιειε αμηνιφγεζε 

ηεο θάζε παξαηήξεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ησλ 

επηκέξνπο ελνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ, ιακβαλφκελνπ ππφςε φηη κηα 
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παξαηήξεζε πνπ είλαη νπζηψδεο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο 

κπνξεί λα είλαη επνπζηψδεο ζε επίπεδν νκίινπ. 

4.3 ύληαμε Δθζέζεσλ Διέγρνπ 

Ζ γλψκε ηνπ ειεγθηή πεξηέρεηαη καδί κε άιια ζηνηρεία ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. 

ηελ ρψξα καο, ε έθζεζε απηή είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηή σο ‘’πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ’’. 

Δθηφο απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ν ειεγθηήο ππνβάιιεη ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, ππφ ηε κνξθή έθζεζεο, ηηο δηάθνξεο παξαηεξήζεηο ηνπ, ηηο 

ζεκεηψζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ έθζεζε απηή είλαη εθηελήο ζε ζχγθξηζε κε ην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

   4.4  Πηζηνπνηεηηθό Διέγρνπ 

Σν πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ειεγθηή θαη ππνβάιιεηαη, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν.2190/20, ζηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη ζηα 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά καδί κε ηηο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο ηέινπο ρξήζεο. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ. 

χκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο ζχληαμεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα 

αλαγξάθεη ζηελ έθζεζε: 

 Δάλ νη ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο, 

 Δάλ νη ινγηζηηθέο αξρέο έρνπλ ηεξεζεί κε ζπλέπεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε, 

 Δάλ νη ππνζεκεηψζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζεσξνχληαη επαξθείο θαη ζαθείο, 

 Σε γλψκε ηνπ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ ή λα 

εθζέηεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αδπλαηεί λα εθθέξεη γλψκε. 
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Πην εηδηθέο είλαη νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 43
 
α παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 43 β παξ. 2 ηνπ 

Ν. 2190/20. χκθσλα κε ην πξψην άξζξν ε έθζεζε ησλ ειεγθηψλ νθείιεη λα 

αλαθέξεη εάλ  

 Σν Πξνζάξηεκα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξεη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 θαη  

 Έγηλε επαιήζεπζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηηο ζρεηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν άξζξν επηβάιιεη ηελ ηήξεζε ησλ εμήο: 

‘…..αλ νη ειεγθηέο έρνπλ παξαηεξήζεηο ή αξλνχληαη ηελ έθθξαζε γλψκεο, ηφηε ην 

γεγνλφο απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ απηφ πξνθχπηεη απφ ην δεκνζηεπκέλν ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ…’ 

Άιια ηππηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

είλαη: 

 Ζ επηθεθαιίδα <<Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ>>,  

 Σα πξφζσπα ζηα νπνία θπξίσο απεπζχλεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ, ηα νπνία θαηά 

θαλφλα είλαη νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη εληνιείο ηνπ ειέγρνπ, π.ρ. <<πξνο ηνπο 

θ.θ. κεηφρνπο (ή εηαίξνπο) ηεο Α.Δ. (ή ηεο Δ.Π.Δ. θ.η.ι.) >> 

 Ζ εμαηνκίθεπζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ πηζηνπνηνχληαη, κε αλαθνξά ηεο 

πιήξνπο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηο θαηήξηηζε θαη ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ πνπ θαιχπηνπλ νη θαηαζηάζεηο απηέο, 

 Αλαθνξά ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ, κε 

βάζε ηα νπνία δηελεξγήζεθε ν έιεγρνο, 

 Αλαθνξά θάζε εηδηθφηεξεο δηεπθξίληζεο πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν ή ηα 

επαγγεικαηηθά πξφηππα, φπσο π.ρ. ε αλαθνξά ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ελνπνηεκέλεο έθζεζεο δηαρείξηζεο κε ηηο πηζηνπνηεκέλεο 

θαηαζηάζεηο, ε νπνία απαηηείηαη απφ ην Ν. 2190/20 θαη απφ ηελ 7
ε
 νδεγία 

ΔΟΚ, θαζψο θαη ε δηεπθξίληζε γηα ην εάλ θαη θαηά πφζν ν ειεγθηήο ησλ 
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ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βαζίζηεθε θαη ζηελ εξγαζία πνπ 

έγηλε απφ άιινλ ή άιινπο ειεγθηέο ζηηο επηκέξνπο ελνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο,  

 Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ε ππνγξαθή ηνπ ειεγθηή θαη  

 Ο ηφπνο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ 

Δπίζεο, λα ζπκπιεξσζεί φηη ε ζχληαμε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ βαζίδεηαη ζε 

νξηζκέλεο απηνλφεηεο ππνζέζεηο , νη πην θαζνξηζηηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη: 

1. Σε γλψκε ηνπ ειεγθηή ηεθκεξηψλνπλ ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη ζπλήζσο 

απφ ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ, 

2. Σα ζθάικαηα, νη παξαιήςεηο θαη νη ινγηζηηθέο λνζεχζεηο πνπ αλαθάιπςε 

ν ειεγθηήο ήηαλ αζήκαληα θαη δελ επεξέαζαλ ηε δηακφξθσζε ηεο γλψκεο 

ηνπ, 

3. Σν ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεσξήζεθε απφ ηνλ ειεγθηή 

ηθαλνπνηεηηθφ, γηαηί ζπλέβαιε ζεηηθά ζηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ 

ηεθκεξίσζεο, 

4. Σν πεξηερφκελν ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ην 

ίδην κε απηφ ησλ εκεξνινγίσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. 

 

4.5 Έθζεζε πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο  

Ο ειεγθηήο ππνβάιιεη ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο εθηελή έθζεζε ζηελ νπνία 

πεξηέρνληαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη: 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

 ηνηρεία πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ παξνπζία ιαζψλ, λνζεχζεσλ, παξαιείςεσλ 

θαη θαηαδνιηεχζεσλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζην 

δηαρεηξηζηηθφ ηνκέα, 

 Παξαηεξήζεηο θαη ζπζηάζεηο ηνπ ειεγθηή γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνέθπςε 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ελδηαθέξεη ηε δηνίθεζε, 
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 Πεξηγξαθέο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινχζεζε ε νκάδα ειέγρνπ, 

 Αλαιχζεηο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ ηξφπνπ δηακφξθσζεο ηεο 

γλψκεο ηνπ ειεγθηή. 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία είλαη απφξξεηα θαη δελ θνηλνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο. Σελ 

ππνρξέσζε ηνπ ειεγθηή λα ππνβάιεη έθζεζε πξνο ηε δηνίθεζε απνδέρεηαη θαη ην 

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δηαπηζηψζεηο θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ ειεγθηή δε ζα 

πξέπεη λα αθνξνχλ γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ νη ηξίηνη απφ ηε κειέηε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ζεο δηαπηζηψζεηο επεξεάδνπλ ζνβαξά ηηο 

απφςεηο ησλ ηξίησλ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη νπσζδήπνηε ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ. Έηζη, ζα γίλνληαη γλσζηέο ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αθνχ ην 

πηζηνπνηεηηθφ δεκνζηεχεηαη καδί κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο αλαθέξεηαη. 

4.6 Τπνβνιή ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ 

Ζ ζχληαμε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη κία απιή δηαδηθαζία, αιιά είλαη 

απνηέιεζκα κηαο ζχλζεηεο δηεξγαζίαο. Πξνθαιεί ζνβαξνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζηνλ 

ειεγθηή ζρεηηθά κε ην πψο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ γηα ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ελνπνηνχκελσλ θαηαζηάζεσλ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ρσξίο λα 

δηαηαξάμεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ πειάηε. 

Δάλ ε γλψκε ηνπ πξφθεηηαη λα είλαη κε επηθχιαμε, είλαη θπζηθφ λα πξνθαιέζεη 

έληνλεο αληηδξάζεηο απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία βιέπεη λα ζίγνληαη 

δσηηθά ζπκθέξνληά ηεο. Ο ειεγθηήο δελ πξέπεη λα ελδψζεη ζηηο πηέζεηο ηεο 

δηνίθεζεο, γηαηί είλαη απηφο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ πιήξε παξνπζίαζε εθείλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ηνπο ηξίηνπο ζηε ιήςε επηδήκησλ 

απνθάζεσλ. Πξέπεη, επνκέλσο, ζε ζπλελλφεζε κε ηε δηνίθεζε λα θαηαιήμεη ζηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ εθείλσλ ηνπ πνξίζκαηνο πνπ ζα απνηξέςνπλ 

νπνηαδήπνηε παξαπιεξνθφξεζε ησλ ηξίησλ. 

ηελ πεξίπησζε ειέγρνπ Α.Δ., ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ‘εληφο εμ ην πνιχ κελψλ απφ ηεο ιήμεσο ηεο 
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ρξήζεσο ’. Οη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 43 β πξνβιέπνπλ φηη νη ελνπνηεκέλεο 

θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, 20 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Δπίζεο ην άξζξν 

43 α νξίδεη φηη ε έθζεζε δηαρεηξίζεσο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα ηίζεηαη 

ππφςε ηνπ ειεγθηή 30 εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε. Απφ ην 

ζπλδπαζκφ απηψλ πξνθχπηεη φηη ν ειεγθηήο πξέπεη λα παξαδψζεη ην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ λσξίηεξα απφ ην δηάζηεκα ησλ 20 εκεξψλ, αιιά φρη αξγφηεξα απφ ην 

ρξνληθφ φξην ησλ 30 εκεξψλ. 

Οη ξπζκίζεηο απηέο ηνπ Ν.2190/20 πξνζδηνξίδνπλ ηα ρξνληθά φξηα ππνβνιήο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ειέγρσλ άιισλ κνξθψλ εηαηξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Καη απηφ, γηαηί ε γλψκε ηνπ ειεγθηή επηβεβαηψλεη ή δηαςεχδεη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηεο δηνίθεζεο γηα νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ ειεγθηή έρνπλ νη εκεξνκελίεο ππνβνιήο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ, ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ γεγνλφησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη ησλ νπνίσλ νη επηπηψζεηο ζηελ 

αμηνπηζηία ησλ ειεγκέλσλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζνβαξέο. Σα γεγνλφηα απηά είλαη 

δπλαηφλ λα εκθαληζηνχλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ην ηέινο ηεο ρξήζεο κέρξη 

ηελ ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ ή θαη κεηά. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ππάγνληαη ηα κεηαγελέζηεξα ηεο ρξήζεο γεγνλφηα, ησλ 

νπνίσλ ηα αίηηα εληάζζνληαη ρξνληθά ζηελ πξνεγνπκέλε ρξήζε. Σα αίηηα απηά δελ 

είραλ εληνπηζηεί εγθαίξσο απφ ηνλ ειεγθηή θαη επνκέλσο δελ ηα έιαβε ππφςε ηνπ 

θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο θξίζεο ηνπ.  

Τπάξρνπλ, φκσο θαη κεηαγελέζηεξα ηεο ρξήζεο γεγνλφηα ηα αίηηα ησλ νπνίσλ 

βξίζθνληαη ζηελ επφκελε ρξήζε, δειαδή ζε απηήλ ζηελ νπνία θαη εθδειψλνληαη. Ωο 

παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ζεκαληηθφηαηνπ κέξνπο ησλ 

απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ζηηο αξρέο ηεο επφκελεο ρξήζεο. Δπεηδή ε δεκία απφ 

ηελ θαηαζηξνθή δελ αθνξά ηελ ειεγκέλε ρξήζε, δελ κπνξεί λα γίλεη ε ζρεηηθή 

δηφξζσζε ησλ ινγηζηηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ. Θα πξέπεη φκσο λα απηή λα 

κλεκνλεπζεί απφ ηνλ ειεγθηή ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο, εθφζνλ ην 

κέγεζφο ηεο επηδξά θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο ζσζηήο εηθφλαο ησλ 

απνζεκάησλ. 
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Δάλ ην πξνεγνχκελν γεγνλφο είρε εθδεισζεί κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, ηφηε ν ειεγθηή ζα έπξεπε λα ηα 

γλσζηνπνηήζεη ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαη λα δεηήζεη απφ απηή λα ηα 

θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο π.ρ κεηφρνπο, επελδπηέο, ηξάπεδεο. Δάλ 

ε δηνίθεζε αξλεζεί λα πξνβεί ζηελ αλαγθαία θνηλνπνίεζε, ν ειεγθηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αλαιάβεη ν ίδηνο ην έξγν απηφ θαη επηβαξπλζεί κε ηε ζρεηηθή 

δαπάλε. Δίλαη επλφεην φηη φιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο γίλνληαη εθφζνλ ηα 

κεηαγελέζηεξα ηεο ρξήζεο γεγνλφηα απνδεηθλχνληαη ηφζν ζεκαληηθά ψζηε λα είλαη 

απαξαίηεηε ε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο γλψκεο θαη ε δεκνζηνπνίεζή ηεο. 

Ζ έθζεζε πξνο ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ή λσξίηεξα. Γελ ππάξρνπλ δεζκεπηηθέο εκεξνκελίεο θαζψο ην 

πεξηερφκελφ ηεο ελδηαθέξεη άκεζα κφλν ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη δελ επηδξά ζηε 

δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Σν ειεγθηηθφ έξγν νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ειεγθηή ζηελ ηαθηηθή γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Δθεί, παξέρεη θάζε επεμεγεκαηηθή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε 

ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηέινπο ρξήζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 :  CASE STUDY: 

 ΔΛΔΓΥΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 

 

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή  

Προσ τουσ μετόχουσ τθσ «ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ Α.Ε.»   

Ζκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων 

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 

«ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ Α.Ε.» και των κυγατρικϊν τθσ, που αποτελοφνται από τθν εταιρικι και 

ενοποιθμζνθ κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2012, τισ εταιρικζσ και 

ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςεωσ και ςυγκεντρωτικοφ ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν 

θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και 

λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 

Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των εταιρικϊν 

και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, 

ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από 

ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 

Ευθφνη του Ελεγκτή 

Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ 

ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου. Σα πρότυπα αυτά απαιτοφν να 

ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε 
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τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι εταιρικζσ και 

ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.  

  Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν 

τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι 

περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των εταιρικϊν και 

ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά 

τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ 

δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των εταιρικϊν και 

ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν 

διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί 

τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και 

μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ 

διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των εταιρικϊν και 

ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων. 

  Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και 

κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 

Γνώμη 

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ 

«ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ  Α.Ε.» και των κυγατρικϊν αυτισ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012 και τθ 

χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 

θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ 

αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Θζμα Ζμφαςησ 

Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ςτθ γνϊμθ μασ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθ 

ςθμείωςθ 2.1 των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων όπου γίνεται 

αναφορά ςτισ επιπτϊςεισ των ηθμιϊν απομείωςθσ από τθν αναδιάρκρωςθ του Ελλθνικοφ 

χρζουσ ςτα εποπτικά κεφάλαια τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου, ςτισ τρζχουςεσ και ςτισ 

προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ, κακϊσ 

και ςτισ υφιςτάμενεσ αβεβαιότθτεσ, οι οποίεσ κα μποροφςαν να επθρεάςουν αρνθτικά τθν 
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αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ ανακεφαλαιοποίθςθσ. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Θεμάτων 

α) τθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου περιλαμβάνεται διλωςθ εταιρικισ 

διακυβζρνθςθσ, θ οποία παρζχει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που ορίηονται ςτθν 

παράγραφο 3δ του άρκρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

β) Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ 

Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α, 108 και 37 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΘ ΛΟΓΙΣΘ 

Ακινα, 29 Μαρτίου 2013 

Δθμιτρθσ οφρμπθσ  

Α.Μ ΟΕΛ 16891 

 

 

Ζκκεςθ επί των Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ τράπεηασ Eurobank 

Ζκθεςη ελζγχου ανεξάρτητου ορκωτοφ ελεγκτή λογιςτή  

   Ελζγξαμε τισ ςυνθµµζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.και των 

κυγατρικϊν τθσ, όπωσ παρατίκενται ςτισ ςελίδεσ 3 ζωσ 7 και 9 ζωσ 56, και που 

αποτελοφνται από τον ενοποιθμζνο ιςολογιςμό τθσ 31θσ ∆εκεµβρίου 2011 και 

ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςεωσ και ςυνολικϊν εςόδων, μεταβολϊν 

ιδίων κεφαλαίων και ταμιακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ 

και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ 

πλθροφορίεσ. 

 Ευθφνη τησ διοίκηςησ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

  Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των 

οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα µε τα διεκνι Πρότυπα Χρθµατοοικονοµικισ 
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Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ 

τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται 

δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 

Ευθφνη του Ελεγκτή 

   Θ δικι µασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 

µε βάςθ τον ζλεγχό µασ. ∆ιενεργιςαµε τον ζλεγχό µασ ςφμφωνα µε τα διεκνι Πρότυπα 

Ελζγχου. Σα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυµµορφωνόµαςτε µε κανόνεσ δεοντολογίασ, 

κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο µε ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ 

διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ 

ανακρίβεια. 

 Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν 

τεκμθρίων, ςχετικά µε τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι 

επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαµβανοµζνθσ τθσ 

εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που 

οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων 

κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται µε τθν κατάρτιςθ 

και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, µε ςκοπό το 

ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι µε ςκοπό τθν 

ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο 

ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν 

και µμεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ 

διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων. 

 Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και 

κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ µασ γνϊμθσ. 

Γνώμη 

Κατά τθ γνϊμθ µασ, οι ςυνθµµζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από 

κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και των 

κυγατρικϊν τθσ κατά τθν 31θ ∆εκεµβρίου 2011 και τθ χρθµατοοικονοµικι τουσ επίδοςθ και 

τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θµεροµθνία αυτι ςφμφωνα µε τα 
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διεκνι Πρότυπα Χρθµατοοικονοµικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Θζμα ζμφαςησ 

   Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ςτθ γνϊμθ µασ, εφιςτοφµε τθν προςοχι ςασ ςτισ 

ςθµειϊςεισ 2, 5 και 6 των οικονοµικϊν καταςτάςεων όπου γίνεται αναφορά ςτισ 

επιπτϊςεισ των ηθµιϊν αποµείωςθσ από τθν αναδιάρκρωςθ του Ελλθνικοφ χρζουσ ςτα 

εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου, ςτισ προγραµµατιςµζνεσ ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ 

τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Οµίλου, κακϊσ και ςτισ υφιςτάµενεσ αβεβαιότθτεσ οι 

οποίεσ κα µποροφςαν να επθρεάςουν αρνθτικά τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ 

επιχειρθµατικισ δραςτθριότθτασ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

ανακεφαλαιοποίθςθσ. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιςτικών Θεµάτων 

a) τθν Ζκκεςθ ∆ιαχείριςθσ του ∆ιοικθτικοφ υµβουλίου περιλαµβάνεται διλωςθ 

εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, θ οποία παρζχει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που 

ορίηονται ςτθν παράγραφο 3δ του άρκρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

b) Επαλθκεφςαµε τθ ςυµφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχοµζνου τθσ Ζκκεςθσ 

∆ιαχείριςθσ του ∆ιοικθτικοφ υµβουλίου µε τισ ςυνθµµζνεσ οικονοµικζσ 

καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόµενων από τα άρκρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

Ακινα, 20 Απριλίου 2012 

Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ 

Μάριοσ Ψάλτθσ  

ΑΜ ΟΕΛ 38081 
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5.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

πσο παξαηεξνχκε θαη νη δχν εθζέζεηο έρνπλ αλ φρη ην ίδην αθξηβψο παξφκνην 

πεξηερφκελν θαη δνκή. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε γλψκε ηνπ θάζε ειεγθηή γίλεηαη 

ρσξίο επηθχιαμε , ηνλίδνληαο ζεκεηψζεηο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επηπηψζεηο ησλ δεκηψλ απνµείσζεο απφ ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ηνπ θάζε Οκίινπ 

αληίζηνηρα, ζηηο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηάο ηνπ, 

θαζψο θαη ζηηο πθηζηάκελεο αβεβαηφηεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έσο ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο. 

Μπνξνχκε ζε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκάλνπκε φηη ην πεξηερφκελν θαη ησλ δχν 

εθζέζεσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ νηθνλνκηθή ησξηλή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ε ρψξαο καο. Δλδερνκέλσο, καθξνπξφζεζκα ε έκθαζε ηνπ ειεγθηή ζα 

αλαθέξεηαη ζε θάπνηα άιιε ζεκείσζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Κ.Ν 2190/20 

"Άρθρο 43α  

Πεξηερόκελν ηνπ Πξνζαξηήκαηνο θαη ηεο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ.  

1. Εθηόο από ηηο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο, πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 42α, 428, 42ε θαη 43 λα παξαηίζεληαη ζην πξνζάξηεκα, πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη ζην ίδην πξνζάξηεκα θαη νη παξαθάησ, ηνπιάρηζηνλ, πιεξνθνξίεο:  

α. Οη κέζνδνη πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ δηάθνξσλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ, θαζώο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνύ ησλ απνζβέζεσλ θαη 

ησλ πξνβιέςεσλ. Πξνθεηκέλνπ γηα απαηηήζεηο, ππνρξεώζεηο θαη άιια ζηνηρεία ηνπ 

ηζνινγηζκνύ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πνπ ε δξαρκηθή ηνπο αμία πξνθύπηεη 

από κεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ (πξάμεηο ζε ζπλάιιαγκα), παξαηίζεληαη νη βάζεηο 

ηεο κεηαηξνπήο ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ ζε δξαρκέο θαη ν ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ, δειαδή αλ κεηαθέξζεθαλ ή θαηαρσξήζεθαλ ζην 

ινγαξηαζκό "απνηειέζκαηα ρξήζεσο" ή ζε νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκό ηνπ 

ηζνινγηζκνύ. Σηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε αλαθέξεηαη θαη ν ηξόπνο ηεο 

κειινληηθήο ηαθηνπνίεζήο ηνπο.  

β. Πξνθεηκέλνπ γηα ζπκκεηνρέο ηεο εηαηξείαο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη είηε από ηελ ίδηα, είηε από άιιν πξόζσπν πνπ ελεξγεί κε ην 

όλνκα ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκό ηεο ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από 10% ηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπο παξαηίζεηαη αλάιπζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ επσλπκία θαη ηελ 

έδξα ηεο θάζε επηρείξεζεο, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαηό ηεο, ην ζύλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη ην ζπλνιηθό απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο γηα ηελ 

νπνία θαηαξηίζηεθαλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο.  

Οη αλώλπκεο εηαηξείεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 42α κπνξνύλ λα παξαιείπνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηήο ηεο πεξίπησζεο. Τελ παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηώλ 

από ην πξνζάξηεκα είλαη δπλαηόλ λα επηηξέπεη ν Υπνπξγόο Εκπνξίνπ, εθόζνλ 

θξίλεη όηη ε δεκνζηόηεηά ηνπο ζα ήηαλ ζε ζνβαξό βαζκό επηδήκηα γηα ηελ εηαηξία ή 

γηα νπνηαδήπνηε από ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο. Κάζε ηέηνηα παξέθθιηζε αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα.  

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηό λα παξαιείπνληαη θαη όηαλ είλαη αζήκαληεο 

ζε ζρέζε κε ηηο αξρέο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 42α. Επίζεο νη πιεξνθνξίεο νη 

ζρεηηθέο κε ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο κπνξεί λα 

παξαιείπνληαη, όηαλ νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο 

δε δεκνζηεύνπλ ηζνινγηζκό θαη εθόζνλ ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξίαο ζηηο επηρεηξήζεηο 

απηέο είλαη κηθξόηεξε από ην 50% ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο.  

"Όηαλ ε εηαηξεία είλαη κεηξηθή θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε. ζηελ 

παξαπάλσ αλάιπζε γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο είλαη δπλαηό λα κελ πεξηιακβάλνληαη γηα 
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ηηο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο ην ζύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην ζπλνιηθό 

απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο, εθόζνλ νη πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη από ηε κεηξηθή 

επηρείξεζε". 

***Τν εληόο ηειεπηαίν εδάθην πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ ΠΔ 498/1987 (Α 236).  

γ. Ο αξηζκόο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ πνπ εθδόζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε γηα 

θάιπςε αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαζώο θαη ε αμία έθδνζεο ησλ κεηνρώλ 

απηώλ.  

δ. Ο αξηζκόο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο όηαλ ην 

κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε κεηνρέο δύν ή πεξηζζόηεξσλ 

θαηεγνξηώλ.  

ε. Ο αξηζκόο ησλ ηίηισλ θαηά θαηεγνξία θαη ηα ελζσκαησκέλα ζ' απηνύο δηθαηώκαηα 

όηαλ ε εηαηξεία έρεη εθδώζεη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο κεηνρέο 

επηθαξπίαο ή ηδξπηηθνύο ηίηινπο.  

ζη. Τα πνζά ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία εμόθιεζεο είλαη 

κεγαιύηεξε από πέληε έηε από ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαζώο θαη ηα 

πνζά ησλ ππνρξεώζεσλ γηα εμαζθάιηζε ησλ νπνίσλ ε εηαηξεία έρεη ρνξεγήζεη 

εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. Σηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε παξέρνληαη θαη 

δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ αζθαιεηώλ πνπ 

ρνξεγήζεθαλ. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ρσξηζηά γηα θάζε 

ππνρξέσζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηζνινγηζκνύ ηνπ άξζξνπ 42γ.  

δ. Τα ζπλνιηθά πνζά νηθνλνκηθώλ δεζκεύζεσλ από ζπκβάζεηο εγγπήζεηο θαη άιιεο 

ζπκβαηηθέο ή από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία επηβαιιόκελεο πηζαλέο ππνρξεώζεηο, νη 

νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο "ινγαξηαζκνύο ηάμεσο" ηνπ ηζνινγηζκνύ εθόζνλ ε 

πιεξνθνξία απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

εηαηξίαο. Οη ππνρξεώζεηο γηα θαηαβνιέο εηδηθώλ κεληαίσλ παξνρώλ όπσο π.ρ. 

κεληαίσλ βνεζεκάησλ θαζώο θαη νη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο ζε ζπλδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο αλαθέξνληαη ρσξηζηά.  

ε. Αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ κε ηελ έλλνηα ηεο πεξίπη. α ηεο παξ. 15 ηνπ 

άξζξνπ 42ε, θαηά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη θαηά γεσγξαθηθέο αγνξέο ζην 

κέηξν πνπ νη θαηεγνξίεο θαη νη αγνξέο δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά κεηαμύ ηνπο από 

πιεπξάο νξγάλσζεο ησλ πσιήζεσλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο εηαηξίαο. Τελ 

παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηώλ από ην πξνζάξηεκα είλαη δπλαηό λα 

επηηξέπεη ν Υπνπξγόο Εκπνξίνπ εθόζνλ θξίλεη όηη ε δεκνζηόηεηά ηνπο ζα ήηαλ ζε 

ζνβαξό βαζκό επηδήκηα γηα ηελ εηαηξεία. Κάζε ηέηνηα παξέθθιηζε αλαθέξεηαη ζην 

πξνζάξηεκα.  

ζ. Ο κέζνο όξνο ηνπ αξηζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ 

απαζρνιήζεθαλ ζηελ θάζε εξγάζηκε εκέξα. Ο κέζνο απηόο αξηζκόο αλαιύεηαη ζε 

θαηεγνξίεο (π.ρ. εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό δηνηθεηηθό πξνζσπηθό) γηα ηηο νπνίεο 

παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε επηβάξπλζε ηεο εηαηξίαο, γηα ηε ρξήζε από κηζζνύο θαη 

εκεξνκίζζηα θνηλσληθέο επηβαξύλζεηο θαη βνεζήκαηα.  
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η. Οη δηαθνξέο από ππνηίκεζε  θπθινθνξνύλησλ  ζηνηρείσλ  ηνπ ελεξγεηηθνύ, νη 

ιόγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη θαη ε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε.  

ηα. Η έθηαζε επεξεαζκνύ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζε πεξίπησζε πνπ ζηε 

κέζνδν απνηίκεζεο, ηελ νπνία εθάξκνζε ε εηαηξεία, έγηλε παξέθθιηζε από ηηο αξρέο 

ηνπ άξζξνπ 43 γηα ιόγνπο θνξνινγηθώλ ειαθξύλζεσλ. Σε πεξίπησζε πνπ από ηελ 

παξέθθιηζε απηή αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ νπζηώδεηο θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο ζε 

επόκελεο ρξήζεηο, παξέρνληαη ιεπηνκεξείο επεμεγήζεηο.  

ηβ. Τα πνζά ησλ θόξσλ πνπ νθείινληαη, θαζώο θαη εθείλα πνπ αλακέλεηαη λα 

πξνθύςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηόκελεο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ, εθόζνλ ηα 

πνζά απηά είλαη ζεκαληηθά θαη δελ εκθαλίδνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ή ζηηο πξνβιέςεηο 

ηεο εηαηξείαο.  

ηγ. Τα πνζά πνπ βάξπλαλ ηε ρξήζε γηα ακνηβέο ζε κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη 

δηεύζπλζεο, θαζώο θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαθιήζεθαλ γηα 

βνεζήκαηα ζε απνρσξήζαληα κέιε ησλ νξγάλσλ απηώλ, θαηά θαηεγνξία. "Η 

αλσηέξσ πιεξνθνξία κπνξεί λα παξαιείπεηαη όηαλ από απηήλ θαζίζηαηαη δπλαηόλ 

λα πξνζδηνξηζζεί ε ηαπηόηεηα θαη ηα εηζνδήκαηα ελόο κέινπο ησλ νξγάλσλ 

δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο".  

***Τν εληόο " " εδάθην πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Δ.325/1994 (Α 174). Η ηζρύο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Δ. 325/1994 αξρίδεη από ηηο εηαηξηθέο ρξήζεηο, πνπ αξρίδνπλ 

από 1εο Ιαλνπαξίνπ 1995 θαη κεηά (ΟδΕΟΚ 90/604/ΕΟΚ).  

ηδ. Τα πνζά πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ πνπ δόζεθαλ, κε βάζε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζε κέιε δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ θαη δηαρεηξηζηέο.  

ηε. Τελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπληάζζνπλ ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ή πξόθεηηαη λα πεξηιεθζνύλ 

θαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη ηνλ ηόπν όπνπ νη 

ελνπνηεκέλεο απηέο θαηαζηάζεηο είλαη δηαζέζηκεο.  

ηζη. Όηαλ ε εηαηξεία έρεη απνθηήζεη κέζα ζηε ρξήζε δηθέο ηεο κεηνρέο (ίδηεο κεηνρέο) 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 16 πξέπεη λα αλαθέξνληαη:  

- νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο απνθηήζεθαλ νη κεηνρέο απηέο,  

- ν αξηζκόο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ δηθώλ ηεο κεηνρώλ πνπ απέθηεζε ε 
εηαηξία ή πνπ κεηαβίβαζε κέζα ζηε ρξήζε θαζώο θαη ην ηκήκα ηνπ κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ θαη  

- ην ηπρόλ αληίηηκν ησλ πην πάλσ κεηνρώλ πνπ έρεη θαηαβιεζεί γηα ηελ 
απόθηεζή ηνπο ή έρεη εηζπξαρζεί γηα ηε κεηαβίβαζή ηνπο. 

ηδ. Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ ηζρύεη θάζε θνξά ή πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπώλ ηεο αξηηόηεξεο πιεξνθόξεζεο ησλ κεηόρσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη ηεο 

παξνπζίαζεο κηαο πηζηήο εηθόλαο ηεο πεξηνπζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο (ζέζε θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξείαο).  

2. Οη εηαηξείεο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42α 

κπνξνύλ λα θαηαξηίδνπλ ζπλνπηηθό πξνζάξηεκα ζην νπνίν δε ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο 
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πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο ε κέρξη ηγ ηεο παξαγξάθνπ 1 κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά νη πιεξνθνξίεο ηεο πεξίπησζεο ζη 

ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ.  

"Οη εηαηξείεο απηέο δηθαηνύληαη λα κελ πεξηιακβάλνπλ ζην Πξνζάξηεκα ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 42ε παξαγξάθνπο 8, 12 ηειεπηαίν 

εδάθην, 14 εδάθην δ' θαη 15, πεξηπη. β' θαη ζην άξζξν 43 παξάγξ. 3 πεξηπη. ε θαη 

παξάγξ. 7 πεξίπη. γ'".  

***Τν εληόο " " εδάθην πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ Π.Δ.325/1994 (Α 174). Η ηζρύο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Δ.325/1994 αξρίδεη από ηηο εηαηξηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ από 

1εο Ιαλνπαξίνπ 1995 θαη κεηά (ΟδΕΟΚ 90/604/ΕΟΚ).  

Οη παξάγξαθνη 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 42α εθαξκόδνληαη αλαιόγσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηήο ηεο δηάηαμεο.  

3.  

α. Η έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξνο ηελ ηαθηηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε πξέπεη λα παξέρεη ζαθή θαη πξαγκαηηθή εηθόλα ηεο εμέιημεο ησλ 

εξγαζηώλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξίαο θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο εηαηξείαο θαη γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.  

β. Επηπιένλ ζηελ έθζεζε απηή αλαθέξνληαη ηα θαηερόκελα ρξεόγξαθα θαηά είδε 

πνζά θαη ηηκή κνλάδαο ην δηαζέζηκν ζπλάιιαγκα κε αλάιπζε θαηά είδνο θαη κέζε 

ηηκή απόθηεζήο ηνπ νη νηθνδνκέο θαη γεληθά ηα αθίλεηα ηεο εηαηξείαο κε αλάιπζε θαηά 

κνλάδα είδνο ζέζε θαη ηηκή απόθηεζεο ή θαηαζθεπήο, κε κλεία ησλ ηπρόλ 

εκπξάγκαησλ βαξώλ θαζώο θαη ζεκαληηθέο δεκίεο πνπ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο 

έθζεζεο, είηε ππάξρνπλ, είηε αλακέλνληαη λα πξνθύςνπλ. Σηελ έθζεζε απηή 

αλαθέξεηαη επίζεο θαη θάζε άιιν ζεκαληηθό γεγνλόο πνπ έρεη ζπκβεί κέζα ζην 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο έθζεζεο 

"σο θαη ε ύπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο".  

***Η εληόο " " θξάζε πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Δ.360/1993 (ΦΕΚ Α 154).  

γ. Οη ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο εθηόο από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 

2 ηνπ άξζξνπ 37 νθείινπλ λα επαιεζεύνπλ θαη ηε ζπκθσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ην 

ζθνπό απηό ε έθζεζε πξέπεη λα έρεη ηεζεί ππόςε ηνπο ηνπιάρηζην 30 εκέξεο πξηλ 

από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.  

4. Η έθζεζε ησλ ειεγθηώλ εθηόο από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 37 νθείιεη επίζεο λα αλαθέξεη:  

α. Αλ ην πξνζάξηεκα πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 1 

ή 2 θαη  

β. Αλ έγηλε επαιήζεπζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπη. γ ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξ. 3".  
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***Τν άξζξν 43α, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 70β, αληηθαηαζηάζεθε σο 

άλσ κε ην άξζξν 35 ηνπ ΠΔ 409/1986 (Α 191).  

 

"Άρθρο 108  

1. Κάζε επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη από ην Ειιεληθό δίθαην, εθόζνλ θαηαξηίδεη 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα λόκν, ππνρξενύηαη 
λα ηηο ππνβάιιεη ζηνλ έιεγρν ελόο ή πεξηζζνηέξσλ Οξθσηώλ Λνγηζηώλ ηνπ 
Σώκαηνο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ ηνπ Ν.Δ. 3329/1955 "πεξί ζπζηάζεσο Σώκαηνο 
Οξθσηώλ Λνγηζηώλ" (ΦΕΚ Α 230/1955).  

2. Ο ππεύζπλνο ή νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 1 πξέπεη λα πηζηνπνηνύλ όηη νη 
θαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα λόκν θαη όηη ε 
ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ρξήζεο. Γηα ην ζθνπό απηό, ε ελνπνηεκέλε έθζεζε 
δηαρείξηζεο πξέπεη λα ηίζεηαη ππόςε ηνπ ή ησλ ειεγθηώλ ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ 
από ηελ ππνβνιή ηεο ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109".  

***Τν άξζξν 108 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ ΠΔ 498/1987 (Α 236).  

 

Άρθρον 37  

"1. Οη ειεγθηαί νθείινπζη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο ρξήζεσο λα παξαθνινπζώζη ηελ 
ινγηζηηθήλ θαη δηαρεηξηζηηθήλ θαηάζηαζηλ ηεο Εηαηξίαο δηθαηνύκελνη λα ιάβσζη γλώζηλ 
νηνπδήπνηε βηβιίνπ, ινγαξηαζκνύ ή εγγξάθνπ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
πξαθηηθώλ ηεο Γεληθήο Σπλειεύζεσο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Υπνρξενύληαη 
όπσο πξνβαίλσζηλ εηο πάζαλ αλαγθαίαλ ππόδεημηλ πξνο ην Δηνηθεηηθόλ Σπκβνύιηνλ, 
ελ πεξηπηώζεη δε παξαβάζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνύ 
αλαθέξνληαη εηο ηνλ αζθνύληα ηελ επνπηείαλ Υπνπξγόλ ηνπ Εκπνξίνπ. Μεηά ηελ 
ιήμηλ ηεο ρξήζεσο ππνρξενύληαη λα ειέγμσζη ηνλ ηζνινγηζκόλ θαη ηνλ ινγαξηαζκόλ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ππνβάιινληεο πξνο ηελ ηαθηηθήλ γεληθήλ ζπλέιεπζηλ 
έθζεζηλ πεξί ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ειέγρνπ απηώλ. Εθ ηεο εθζέζεσο ηαύηεο δένλ λα 
πξνθύπηε ζαθώο, κεη' έιεγρνλ ηεο αθξηβείαο θαη λνκηκόηεηνο ησλ εγγξαθώλ εηο ηα 
βηβιία ηεο επηρεηξήζεσο, εάλ ν ηζνινγηζκόο απεηθνλίδε ηελ νηθνλνκηθήλ θαηάζηαζηλ 
ηεο επηρεηξήζεσο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ιήμεσο ηεο ειεγρζείζεο ρξήζεσο, ν δε 
ινγαξηαζκόο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηα πξνθύςαληα θαη' απηήλ απνηειέζκαηα. 
Εηδηθώηεξνλ ε έθζεζηο ησλ ειεγθηώλ νθείιεη λα αλαθέξε:  

α) εάλ παξεζρέζεζαλ εηο απηνύο αη πιεξνθνξίαη, σλ είρνλ αλάγθελ πξνο εθηέιεζηλ 
ηνπ έξγνπ ησλ, 

β) εάλ έιαβνλ γλώζηλ πιήξνπο απνινγηζκνύ ησλ εξγαζηώλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, 
εθ' όζνλ ππάξρνπλ ηνηαύηα, 

γ) εάλ πξνθεηκέλνπ πεξί βηνκεραληθήο Εηαηξίαο ηεξήηαη θαλνληθώο ινγαξηαζκόο 
θόζηνπο παξαγσγήο θαη 

δ) εάλ επήιζε ηξνπνπνίεζηο εηο ηελ κέζνδνλ ηεο απνγξαθήο ελ ζρέζεη πξνο ηελ 
πξνεγνπκέλελ ρξήζηλ". 

***Η παξάγξαθνο 1 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηά ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΝΔ 4237/1962 (Α 
123). 

2. Οη ειεγθηαί νθείινπζη λα παξίζηαληαη ελ ηε Γεληθή Σπλειεύζεη θαη λα παξέρσζη 
πάζαλ πιεξνθνξίαλ, ζρεηηθήλ πξνο ηνλ παξ' απηώλ ελεξγεζέληα έιεγρνλ.  
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"3. Οη ειεγθηαί επζύλνληαη θαηά ηελ ελάζθεζηλ ησλ θαζεθόλησλ ησλ δηά παλ πηαίζκα 
ππνρξενύκελνη εηο απνδεκίσζηλ ηεο Εηαηξείαο. Η εθ ηνπ παξόληνο επζύλε δελ 
δύλαηαη λα απνθιεηζζή ή ηξνπνπνηεζή. Η αμίσζηο ηεο εηαηξείαο παξαγξάθεηαη κεηά 
δηεηίαλ".  

***Η παξάγξ. 3 πξνζεηέζε δηά ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΝΔ 4237/1962 (Α 123). 

"4. Δελ κπνξνύλ λα νξηζζνύλ ειεγθηέο εηαηξίαο, πξόζσπα από ηα αλαθεξόκελα 
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξόληνο, ππάιιεινη ηεο εηαηξίαο ή 
εμαξηεκέλεο πξνο απηή εηαηξίαο δεκόζηνη ππάιιεινη, ππάιιεινη λνκηθώλ 
πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηξαπεδώλ θαη επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο". 

***Η παξάγξ.4 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ ΝΔ 4237/1962 (Α 123) θαη 
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ. 2 άξζξ. 13 Ν.2339/1995 (Α 204), ζύκθσλα δε 
κε ην άξζξν 31 ηνπ ηδίνπ λόκνπ ΙΣΦΥΕΙ ΑΠΟ 1-1-1996.  
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