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ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την έννοια και τις 

τεχνικές της ελεγκτικής δειγματοληψίας.   

Η "ελεγκτική δειγματοληψία" αφορά στην εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών σε 

λιγότερο από το 100% των στοιχείων μέσα σε μια κατηγορία πράξεων ή σε ένα υπόλοιπο 

λογαριασμού έτσι ώστε όλες οι μονάδες δειγματοληψίας να έχουν πιθανότητα επιλογής. Ο 

ελεγκτής θα είναι έτσι σε θέση να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει τα αποδεικτικά στοιχεία 

ελέγχου για ορισμένα χαρακτηριστικά των επιλεχθέντων στοιχείων προκειμένου να εξαγάγει ή 

να βοηθήσει να εξαχθεί ένα συμπέρασμα σχετικά με τον πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται 

το δείγμα. Η ελεγκτική δειγματοληψία μπορεί να χρησιμοποιεί είτε στατιστική είτε μη 

στατιστική μέθοδο. 

Η παρούσα εργασία είναι γραμμένη κατά βάση από τη σκοπιά των εξωτερικού ελέγχου, 

ωστόσο μεγάλο μέρος της ανάλυσης έχει εφαρμογή και στον εσωτερικό έλεγχο. Επίσης μπορεί 

να φανεί απολύτως χρήσιμη τόσο σε λοιπούς επαγγελματίες του χώρου (λογιστές κλπ.), όσο 

και σε ακαδημαϊκούς, φοιτητές, ερευνητές, καθώς, πέρα από την παρουσίαση των βασικών 

αρχών της ελεγκτικής δειγματοληψίας, παντρεύονται έννοιες όπως «δειγματοληψία», 

«στατιστική ανάλυση», «έλεγχος οικονομικών καταστάσεων», «ελεγκτικός κίνδυνος», 

«έλεγχος εσωτερικών δικλίδων» κλπ. ενώ δίνονται κατά περίπτωση και μικρά παραδείγματα 

για να βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα την εφαρμογή της ελεγκτικής 

δειγματοληψίας. 

Η διάρθρωση των κεφαλαίων έχει ως εξής: 

Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια της ελεγκτικής δειγματοληψίας. Δίνονται 

κάποιες έννοιες-πληροφορίες, η κατανόηση των οποίων είναι απαραίτητη για να κατανοήσει ο 

αναγνώστης τις έννοιες και τις περιγραφόμενες διαδικασίες της ελεγκτικής δειγματοληψίας 

(π.χ. η έννοια του σκοπού του ελέγχου, οι ισχυρισμοί της διοίκησης τους οποίους πρέπει να 

επιβεβαιώσει ο ελεγκτής, οι διαδικασίες επιλογής ελεγκτικών τεκμηρίων, η έννοια του 

ελεγκτικού κινδύνου), ενώ παρουσιάζονται και αναλύονται τα πρώτα στοιχεία της διαδικασίας 

και της τεχνικής της δειγματοληψίας (κατηγορίες ελεγκτικής δειγματοληψίας, μέθοδοι 

επιλογής δείγματος κλπ.). Στα επόμενα Κεφάλαια παρέχεται πλήρης ανάλυση της 
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δειγματοληψίας στον έλεγχο εσωτερικών δικλίδων (με τη χρήση και μή στατιστικών μεθόδων), 

καθώς και της δειγματοληψίας στον έλεγχο σφαλμάτων (αναλυτικός έλεγχος) και της ευρύτατα 

χρησιμοποιούμενης στατιστικής μεθόδου MUS.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 

1.1 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Η ελεγκτική ως επιστήμη απασχολεί τον οικονομικό και επιχειρηματικό κόσμο εδώ και μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Ως επακόλουθο, υπήρξαν αρκετοί άνθρωποι του χώρου (ερευνητές, 

επαγγελματίες κλπ.) που ασχολήθηκαν και συγγραφικά με αυτήν. Η ελεγκτική δειγματοληψία, 

ωστόσο, καθώς είναι μία πιο πρόσφατη έννοια, απασχόλησε συγγραφικά και ερευνητικά μόλις 

τις τελευταίες δεκαετίες. Χαρακτηριστικό είναι ότι τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική 

βιβλιογραφία, οι περισσότεροι συγγραφείς ασχολήθηκαν με την ελεγκτική γενικά (αναλύοντας 

βέβαια επιμέρους έννοιες) και μόνο ένα μέρος της έρευνάς τους αφορούσε την ελεγκτική 

δειγματοληψία. Προς απόδειξη της ανωτέρω παραδοχής, αναφέρουμε ότι τα περισσότερα 

ελεγκτικά έργα, τα οποία ασχολούνται και με τη δειγματοληψία, φέρουν τον τίτλο «Auditing», 

δηλαδή «Ελεγκτική». Παρατίθεται χαρακτηριστικά ένας πίνακας με τους συγγραφείς και τα 

βιβλία αυτών που ασχολήθηκαν με τη δειγματοληψία, στα πλαίσια όμως της έρευνάς τους και 

του ενδιαφέροντός τους για την ελεγκτική, και μέρος της εργασίας τους χρησιμοποιήθηκε για 

την εκπόνηση της παρούσης διπλωματικής εργασίας: 

Συγγραφείς Τίτλος βιβλίου Έτος 

Arthur W. Holmes, David C. Burns, 
Auditing standards & 

procedures 
1979 

Dan M. Guy, C. Wayne Alderman, Alan J. 

Winters 
Auditing 1999 

Donald H. Taylor, G. William Glezen Auditing 1997 

Douglas R. Carmichael, John J. Willingham, 

Carol A. Schaller 

Auditing Concepts & 

Methods 
1996 

GrahamW. Cosserat Modern Auditing 1996 

Jack C. Robertson, Frederick G. Davis Auditing 1985 

Kurt Pany, O. Ray Whittington Auditing 1997 



6 
 

Larry F. Konrath 
Auditing Concepts & 

Applications 
1999 

RJ Anderson The external Audit 1988 

A.Steele 
Audit Risk & Audit 

Evidence 
1992 

Αποκλειστικά με την ελεγκτική δειγματοληψία ο πρώτος που ασχολήθηκε ήταν ένας 

επαγγελματικός φορέας, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (AICPA-American 

Institute of Certified Public Accountants), το οποίο, αφού διαπίστωσε την έλλειψη επαρκούς 

γνώσης και τεκμηρίωσης στο συγκεκριμένο κομμάτι του ελέγχου, άρχισε να ασχολείται 

εξειδικευμένα με αυτήν από το 1955 και μετά, συγκροτώντας ειδικές επιτροπές, εκδίδοντας 

σειρά οδηγιών και προτύπων για την τυχαία δειγματοληψία, τη στατιστική δειγματοληψία κλπ. 

Τα συγγράμματα που εξέδωσε μάλιστα «Auditing Procedure Study: Audit Sampling (1997)» 

και «Audit Sampling: An AICPA Audit Guide (2001)» αποτελούν σταθμό στη θεμελίωση των 

αρχών της δειγματοληψίας στα πλαίσια των ελέγχων. 

Σταθμός αποτελεί η έκδοση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου από τον IFAC 

(International Federation of Accountants), με τα οποία έχουν εναρμονιστεί και τα Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα θεμελιώνεται η έννοια της ελεγκτικής δειγματοληψίας, 

καθιερώνονται αποδεκτές μέθοδοι εξαγωγής δειγμάτων, χωρίς, ωστόσο, να αναπτύσσονται 

λεπτομερώς οι τεχνικές δειγματοληψίας. 

Οι Dan M. Guy, Douglas R. Carmichael, O. Ray Whittington με το βιβλίο «Audit 

Sampling: An introduction, fourth edition (1997)» βασιζόμενοι στις μελέτες-οδηγίες της 

AICPA ανέπτυξαν τις έννοιες και τις τεχνικές της δειγματοληψίας, χρησιμοποιώντας 

στατιστικές μεθόδους και δίνοντας παραδείγματα για κατανόηση των αναπτυχθέντων εννοιών.  

Εκτενέστερη είναι η αρθρογραφία (σε σχέση πάντα με τη βιβλιογραφία) που ασχολείται 

με την ελεγκτική δειγματοληψία. Οι Carpenter και Dirsmith με το άρθρο “Sampling and the 

Abstraction of Knowledge in the Auditing profession (1993)”, οι Hall, Hunton και Pierce, με το 

άρθρο “Sampling Practices of Auditors in Public Accounting, Industry and Government 

(2002)”, όπως επίσης οι Janet Colbert, John Martin, Steven Kachelmeier, William Messier με 

σχετικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν καταθέτουν τις απόψεις τους και παρουσιάζουν διάφορες 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή δειγμάτων κατά τη διάρκεια των ελέγχων. 

Η ελληνική βιβλιογραφία (όπως άλλωστε ισχύει και για τη διεθνή) ασχολείται 

γενικότερα με την ελεγκτική επιστήμη με σχετικά σύντομες και άλλες φορές πιο εκτεταμένες 
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αναφορές και αναλύσεις της ελεγκτικής δειγματοληψίας. Ο Κ. Καζαντζής στο έργο του 

«Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος (2006)» κάνει μια μικρή αναφορά στη δειγματοληψία, ενώ 

πιο εκτεταμένες αναλύσεις παρέχουν οι Κ. Καραμάνης στο έργο «Σύγχρονη Ελεγκτική (2008)» 

και οι Χ. Νεγκάκης και Π. Ταχυνάκης στο έργο «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού 

ελέγχου (2013)». Τέλος ο Β. Λουμιώτης αναφέρεται στην ελεγκτική δειγματοληψία στα 

πλαίσια της μελέτης και της ενασχόλησής του με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και της 

ελεγκτικής γενικότερα. 

 

 

1.2 Ιστορικά στοιχεία 

Στα παλαιότερα χρόνια και μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα γινόταν από τον ελεγκτή καθολικός 

έλεγχος, ελεγχόταν δηλαδή το σύνολο των συναλλαγών μιας επιχείρησης. Με τη μεγέθυνση-

γιγάντωση, ωστόσο, των επιχειρήσεων και την αύξηση της συνθετότητάς τους, αλλά και της 

πολυπλοκότητας των συναλλαγών που διενεργούσαν, ήταν πολύ αντιπαραγωγική η εξέταση 

όλων των εγγράφων και των δικαιολογητικών που απαιτούνταν για τον έλεγχο και κρίθηκε 

απαραίτητη η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την ορθότητα και την ειλικρίνεια των 

οικονομικών καταστάσεων από την εξέταση ενός υποσυνόλου των αρχείων και των 

συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο θα ήταν μικρότερο και το οικονομικό κόστος για τους 

ελεγκτές που θα έβλεπαν να μειώνεται ο όγκος εργασίας, χωρίς να θίγεται η αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Αυτός ο νέος τρόπος ελέγχου έτυχε θερμής υποδοχής αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες 

κατά τη δεκαετία του 1930. Σημαντική είναι η συμβολή του Αμερικανικού Ινστιτούτου 

Ορκωτών Λογιστών (AICPA-American Institute of Certified Public Accountants). Το πρώτο 

επαγγελματικό κείμενο σχετικά με το δειγματοληπτικό έλεγχο δημοσιεύτηκε από το ανωτέρω 

Ινστιτούτο το 1955 και είχε τίτλο «A case study of the extent of audit samples».  Με την πάροδο 

των ετών άρχισε να καθιερώνεται η στατιστική δειγματοληψία και το 1962 μία ειδική επιτροπή 

στατιστικής δειγματοληψίας του AICPA εξέδωσε την πρώτη εμπεριστατωμένη μελέτη με τίτλο 

«Statistical sampling and the independent auditor». Η εν λόγω μελέτη κατέληγε στο 

συμπέρασμα ότι η στατιστική δειγματοληψία επιτρέπεται από τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα 

ελέγχου. Αρκετοί ελεγκτές εξέφρασαν τότε την αντίθεσή τους και τις ανησυχίες τους σχετικά 

με τη χρήση της στατιστικής δειγματοληψίας, καθώς, κατά τη γνώμη τους, θα υπονόμευε και 

θα έφερνε σε δεύτερη μοίρα την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή. Το 1963 δημοσιεύτηκε το 
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Αμερικανικό πρότυπο (SAP-Statement on Auditing Procedure) υπ’αριθμ.33, σύμφωνα με το 

οποίο ο ελεγκτής θα μπορούσε να κάνει χρήση της στατιστικής δειγματοληψίας σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις (οι οποίες όμως δεν κατονομάζονταν). Το 1966 δημοσιεύτηκε το 

πρότυπο 36 «Αναθεώρηση της επέκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών που σχετίζονται με τα 

αποθέματα», ενώ από το 1967 έως το 1974 το AICPA εξέδωσε μια σειρά από οδηγίες σχετικά 

με την στατιστική δειγματοληψία, ορισμένες από τις οποίες είναι: 

o 1967-Εισαγωγή στις στατιστικές έννοιες και υπολογισμός αξιών νομισματικών αξιών 

o 1968-Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία 

o 1974-Εγχειρίδιο για την στατιστική δειγματοληψία κλπ. 

Πολλές οδηγίες έχουν εκδοθεί και χιλιάδες σελίδες έχουν γραφεί μέχρι σήμερα σχετικά 

με τη δειγματοληψία κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται και στα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, με τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα τα Ελληνικά Πρότυπα. 

Πιο συγκεκριμένα, στο ΔΕΠ 530, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με την Ελεγκτική 

Δειγματοληψία, αναφέρεται, ότι «Το παρόν Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου εφαρμόζεται όταν ο 

ελεγκτής έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ελεγκτική δειγματοληψία κατά την εκτέλεση 

ελεγκτικών διαδικασιών. Ασχολείται με τη χρήση στατιστικής και μη στατιστικής δειγματοληψίας 

από τον ελεγκτή κατά το σχεδιασμό και την επιλογή του δείγματος ελέγχου, τη διενέργεια 

δοκιμασιών δικλίδων και λεπτομερειών, καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από το 

δείγμα». Επίσης αναφέρει ότι «Ο στόχος του ελεγκτή, όταν χρησιμοποιεί ελεγκτική 

δειγματοληψία, είναι η παροχή λελογισμένης βάσης για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 

τον πληθυσμό από τον οποίο επιλέγεται το δείγμα». 

 

 

1.3 Σκοπός του ελέγχου-ισχυρισμοί της διοίκησης  

Ο σκοπός του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων έχει αλλάξει-

μεταβληθεί στην ιστορία της διεθνούς ελεγκτικής. Ένας ορισμός που μπορούμε να δώσουμε, 

με βάση τα υποδείγματα των εκθέσεων ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι «η 

έκφραση επαγγελματικής γνώμης από τον ελεγκτή σχετικά με το εάν οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις μιας επιχείρησης παρουσιάζονται εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με 

τις παραδεκτές λογιστικές αρχές και τη σχετική νομοθεσία». Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής πρέπει 

να συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, ώστε να μπορέσει να αποκτήσει 



9 
 

εύλογη διασφάλιση, ότι οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν (ή όχι) ουσιώδη (ή μη) 

σφάλματα και παραλείψεις. 

Στην πράξη είθισται οι ελεγκτές να εξειδικεύουν το γενικό σκοπό του ελέγχου, να 

προσδιορίζουν, δηλαδή, συγκεκριμένους ελεγκτικούς στόχους για κάθε κονδύλι (λογαριασμό) 

ή πληροφορία που περιλαμβάνεται (ή παραλείπεται) στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι 

ειδικοί αυτοί ελεγκτικοί στόχοι προκύπτουν με ευθεία αναφορά στους λεγόμενους 

«ισχυρισμούς της διοίκησης». Οι ισχυρισμοί της διοίκησης είναι έμμεσες συνήθως 

παραστάσεις στις οποίες προβαίνει η διοίκηση της επιχείρησης (η οποία είναι αρμόδια για την 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων), όταν τις παρουσιάζει για έλεγχο. Ο ελεγκτής είναι 

υποχρεωμένος μέσω των ελεγκτικών διαδικασιών να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τους 

ισχυρισμούς της διοίκησης για κάθε λογαριασμό των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι ισχυρισμοί της διοίκησης ταξινομούνται σε 5 κατηγορίες: 

Ύπαρξη ή Πραγματοποίηση: Ο ισχυρισμός της διοίκησης «Ύπαρξη» έχει να κάνει με 

το εάν ένα στοιχείο του ισολογισμού υπάρχει την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, 

ενώ ο ισχυρισμός «Πραγματοποίηση» με το εάν μια συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια της χρήσεως. 

Πληρότητα: Αναφέρεται στο εάν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, καθώς 

και όλες οι συναλλαγές που αφορούν στη χρήση, συμπεριλαμβάνονται στα σχετικά κονδύλια 

των οικονομικών καταστάσεων. 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις: Υποδηλώνει ότι όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα έσοδα-έξοδα που 

λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση αφορούν την ελεγχόμενη επιχείρηση κι όχι κάποια άλλη (π.χ. 

θυγατρική). 

Αποτίμηση ή Κατανομή: Αναφέρεται στο εάν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι 

υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά συμφέροντα συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές 

καταστάσεις σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή 

κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται. 

Παρουσίαση και Γνωστοποίηση: Υποδηλώνει ότι τα διάφορα κονδύλια των 

οικονομικών καταστάσεων έχουν κατάλληλα ταξινομηθεί, περιγραφεί, παρουσιαστεί σε αυτές 

σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα, καθώς και ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 

στο προσάρτημα. 
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1.4 Ελεγκτικές διαδικασίες για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 

Τα ελεγκτικά τεκμήρια για εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων επί των οποίων πρόκειται 

να βασιστεί η γνώμη του ελεγκτή αποκτώνται με εκτέλεση: 

α) διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου, και 

β) περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

i) δοκιμασίες δικλίδων, όταν απαιτείται από τα ΔΠΕ ή όταν ο ελεγκτής έχει επιλέξει 

να τις πραγματοποιήσει, και 

ii) ουσιαστικές διαδικασίες περιλαμβανομένων δοκιμασιών λεπτομερειών και 

ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες που περιγράφονται κατωτέρω μπορεί να χρησιμοποιούνται 

ως διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου, δοκιμασίες δικλίδων ή ουσιαστικές διαδικασίες, ανάλογα 

με το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζονται από τον ελεγκτή.  

α) Επιθεώρηση: η επιθεώρηση περιλαμβάνει εξέταση αρχείων ή εγγράφων, είτε 

εσωτερικών είτε εξωτερικών, σε έντυπη μορφή, σε ηλεκτρονική μορφή ή σε άλλα μέσα, ή τη 

φυσική εξέταση περιουσιακού στοιχείου. Η επιθεώρηση των αρχείων και των εγγράφων 

παρέχει ελεγκτικά τεκμήρια ποικίλων βαθμών αξιοπιστίας, ανάλογα με τη φύση τους και την 

πηγή τους και, στην περίπτωση εσωτερικών αρχείων και εγγράφων, την αποτελεσματικότητα 

της εφαρμογής των δικλίδων επί της παραγωγής τους.  

β) Παρατήρηση: η παρατήρηση συνίσταται στην παρουσία του ελεγκτή κατά τη 

διάρκεια μιας σειράς ενεργειών ή μιας διαδικασίας που εκτελείται από άλλους (π.χ. της 

παρατήρησης από τον ελεγκτή της καταμέτρησης των αποθεμάτων από το προσωπικό της 

οικονομικής μονάδας).  

γ) Εξωτερική επιβεβαίωση: η εξωτερική επιβεβαίωση αποτελεί ελεγκτικό τεκμήριο που 

αποκτάται από τον ελεγκτή ως άμεση έγγραφη απάντηση προς αυτόν από τρίτο μέρος, σε 

έντυπη μορφή από ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο. Οι διαδικασίες εξωτερικής επιβεβαίωσης συχνά 

είναι σχετικές για την εξέταση ισχυρισμών που συνδέονται με ορισμένα υπόλοιπα 

λογαριασμών και τα στοιχεία αυτών, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν για απόκτηση 

ελεγκτικών τεκμηρίων αναφορικά με την απουσία ορισμένων όρων. 
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δ) Επανυπολογισμός: ο επανυπολογισμός αποτελεί τη διασταύρωση της μαθηματικής 

ακρίβειας εγγράφων ή αρχείων, ενώ μπορεί να εκτελείται χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. 

ε) Επανεκτέλεση: η επανεκτέλεση περιλαμβάνει την ανεξάρτητη εκτέλεση από τον 

ελεγκτή διαδικασιών ή δικλίδων που αρχικά εκτελέστηκαν ως μέρος των εσωτερικών δικλίδων 

της οικονομικής μονάδας. 

στ) Αναλυτικές διαδικασίες: οι αναλυτικές διαδικασίες περιλαμβάνουν αξιολογήσεις 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω ανάλυσης των λογικών σχέσεων μεταξύ τόσο 

χρηματοοικονομικών όσο και μη χρηματοοικονομικών δεδομένων. Επίσης περιλαμβάνουν τη 

διερεύνηση των εντοπισμένων διακυμάνσεων ή σχέσεων που είναι ασυνεπείς με άλλες σχετικές 

πληροφορίες ή που διαφέρουν σημαντικά από της αναμενόμενες αξίες. 

ζ) Διερευνητικές ερωτήσεις: οι διερευνητικές ερωτήσεις συνίστανται στην αναζήτηση 

πληροφοριών από τα πρόσωπα που διαθέτουν την κατάλληλη γνώση τόσο 

χρηματοοικονομικών όσο και μη χρηματοοικονομικών, εντός της οικονομικής μονάδας ή εκτός 

αυτής. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι επίσημες έγγραφες διερευνητικές ερωτήσεις ή 

ανεπίσημες προφορικές, ενώ η αξιολόγηση των απαντήσεων στις ερωτήσεις αυτές είναι 

αναπόσπαστο μέρος της σειράς ενεργειών των ερωτήσεων αυτών. 

 

 

1.5 Επιλογή κονδυλίων προς έλεγχο για απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων  

Κατά το σχεδιασμό ελέγχου των δοκιμασιών δικλίδων και δοκιμασιών λεπτομερειών 

(αναλυτικών ελέγχων) ο ελεγκτής πρέπει να καθορίσει τα μέσα επιλογής των προς έλεγχο 

στοιχείων, που να είναι αποτελεσματικά για το σκοπό του ελέγχου του. 

Τα διαθέσιμα στον ελεγκτή μέσα για την επιλογή των προς έλεγχο μονάδων είναι: 

 Επιλογή όλων των μονάδων (100% εξέταση) 

 Επιλογή συγκεκριμένων μονάδων 

 Ελεγκτική δειγματοληψία 

Όπως αναλύεται κατωτέρω, η εφαρμογή ενός εκάστου ή συνδυασμού αυτών των 

επιλογών μπορεί να είναι ενδεδειγμένη ανάλογα με τις περιστάσεις, όπως τους κινδύνους 

ουσιώδους σφάλματος που σχετίζονται με τον υπό έλεγχο ισχυρισμό και την πρακτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των διαφορετικών επιλογών. 
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α) Επιλογή όλων των μονάδων: Ο ελεγκτής μπορεί να εξετάσει το συνολικό πληθυσμό 

μονάδων που απαρτίζουν μια κατηγορία συναλλαγών ή υπόλοιπο λογαριασμού. Η 100% 

εξέταση δεν είναι πιθανή στην περίπτωση ελέγχου δικλίδων, αλλά είναι περισσότερο σύνηθες 

για αναλυτικούς ελέγχους. Η 100% εξέταση μπορεί να είναι ενδεδειγμένη, όταν, για 

παράδειγμα: 

 Ο πληθυσμός αποτελείται από μικρό αριθμό μονάδων μεγάλης αξίας 

 Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος και άλλα μέσα/επιλογές/λύσεις δεν παρέχουν 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια 

 Είναι δυνατή χωρίς αύξηση του κόστους (π.χ. έλεγχος αποσβέσεων) 

β) Επιλογή συγκεκριμένων κονδυλίων: Ο ελεγκτής μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένες 

μονάδες από τον πληθυσμό, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Μεγάλης αξίας ή βασικές μονάδες του πληθυσμού. Ο ελεγκτής μπορεί να επιλέξει 

συγκεκριμένες μονάδες του πληθυσμού επειδή είναι μεγάλης αξίας ή 

παρουσιάζουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά (για παράδειγμα μονάδες που είναι 

ύποπτες, ασυνήθεις, ιδιαιτέρως επιρρεπείς σε κίνδυνο ή έχουν ιστορικό λάθος). 

 Όλες οι μονάδες του πληθυσμού πάνω από κάποιο ποσό. Ο ελεγκτής μπορεί να 

εξετάσει μονάδες των οποίων οι αξίες υπερβαίνουν συγκεκριμένο ποσό ώστε να 

επιβεβαιώσει ένα μεγάλο ποσοστό μιας κατηγορίας συναλλαγών ή υπολοίπου 

λογαριασμού. 

 Μονάδες πληθυσμού για απόκτηση πληροφοριών. Ο ελεγκτής μπορεί να εξετάσει 

κονδύλια για να αποκτήσει πληροφορίες επί θεμάτων όπως η φύση της οικονομικής 

μονάδας ή η φύση των συναλλαγών. 

γ) Ελεγκτική δειγματοληψία: Η ελεγκτική δειγματοληψία σχεδιάζεται έτσι ώστε να 

καθίσταται δυνατή η εξαγωγή συμπεράσματος για ολόκληρο τον πληθυσμό βάσει ελέγχου 

δείγματος που έχει ληφθεί από αυτόν. 

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής ελεγκτικών διαδικασιών σε μέρος 

μόνο ενός πληθυσμού είναι τα εξής: 

α. Επιλογή ενός αριθμού από το πλήθος των πελατών και αποστολή επιστολής 

επιβεβαίωσης σε αυτούς 
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β. Επιλογή ενός αριθμού από το πλήθος των τιμολογίων πώλησης και διενέργεια 

δοκιμασιών για την ακρίβεια των σχετικών αριθμητικών πράξεων (π.χ. 

αθροίσματα) ή συσχέτιση με άλλα έγγραφα (πχ. Δελτία παραγγελίας) 

γ. Επιλογή αλλαγής βάρδιας του εργατικού προσωπικού εργασίας (π.χ. πρωινή) και 

παρακολούθηση της διαδικασίας «κτυπήματος» της κάρτας παρουσίας (δοκιμασία 

εσωτερικών δικλίδων) 

δ. Επιλογή ενός αριθμού φακέλου προμηθειών και επιβεβαίωση της ύπαρξης 

εξουσιοδότησης για τη σχετική προμήθεια (δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων) 

Η βάση στην οποία στηρίζεται η επιλογή των διαφόρων μονάδων για την εφαρμογή 

ελεγκτικών διαδικασιών, όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να διαφέρει. Για 

παράδειγμα στην πρώτη και στην τέταρτη περίπτωση η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των 

μονάδων του πληθυσμού, ενώ στην τρίτη με βάση το χρόνο. 

 

 

1.6 Κίνδυνοι δειγματοληψίας  

Η εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών σε ένα λογαριασμό ενέχει δύο είδη κινδύνων για εξαγωγή 

εσφαλμένων ελεγκτικών συμπερασμάτων: τον κίνδυνο δειγματοληψίας (sampling risk) και τον 

κίνδυνο που δε σχετίζεται με τη δειγματοληψία (nonsampling risk). 

Κίνδυνος δειγματοληψίας είναι η πιθανότητα εξαγωγής λανθασμένου συμπεράσματος 

λόγω εφαρμογής ελεγκτικών διαδικασιών σε δείγμα του πληθυσμού και όχι στα συνολικά 

στοιχεία αυτού. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπάρχουν ουσιώδη σφάλματα στον πληθυσμό, 

αλλά τα στοιχεία που περιέχουν τα σφάλματα δε συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου. 

Παραδείγματα κινδύνου δειγματοληψίας μπορεί να είναι τα εξής: 

-Στο λογαριασμό απαιτήσεων «Πελάτες» συμπεριλαμβάνεται και απαίτηση κατά 

«εικονικού» πελάτη, στον οποίο όμως δεν εστάλη επιστολή επιβεβαίωσης του υπολοίπου στο 

τέλος του έτους, καθώς δε συμπεριελήφθη στο σχετικό δείγμα, με αποτέλεσμα ο ελεγκτής να 

μη μπορέσει να αναγνωρίσει-εντοπίσει το σφάλμα. 

-Κατά τον έλεγχο λογαριασμών δαπανών δε συμπεριελήφθη στο δείγμα ελέγχου κάποιο 

παραστατικό/εγγραφή δαπάνης, με συνέπεια να μην ελεγχθεί, ενώ υπήρχε σημαντικό σφάλμα 

στο ανωτέρω στοιχείο, το οποίο όμως δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί. 
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Ο κίνδυνος δειγματοληψίας μπορεί να μειωθεί από τον ελεγκτή, όχι όμως και να 

εξαλειφθεί. Υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης του ανωτέρω κινδύνου. Ο πρώτος είναι να 

διευρυνθεί το δείγμα (να εξαχθεί δηλαδή μεγαλύτερο δείγμα). Σ’ αυτήν την περίπτωση θα 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν και η τυχόν αύξηση στο κόστος του ελέγχου, καθώς ο 

ελεγκτής θα χρειαστεί να δαπανήσει περισσότερους ελεγκτικούς πόρους για να φέρει εις πέρας 

την ανατεθείσα εργασία. Ο δεύτερος τρόπος είναι να εξασφαλίσει την ποιότητα του δείγματος, 

να εξάγει, δηλαδή, κατάλληλο δείγμα με τα προσήκοντα ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να 

συμπεριληφθούν στο δείγμα όσο το δυνατόν πιο πολλά στοιχεία του πληθυσμού με αυξημένο 

κίνδυνο σφάλματος. 

Ο μη σχετιζόμενος με δειγματοληψία κίνδυνος είναι αυτός ο οποίος δεν εξαρτάται από 

το δείγμα που θα εξάγει ο ελεγκτής και από το γεγονός ότι ο έλεγχος θα γίνει σε δείγμα του 

πληθυσμού κι όχι στο σύνολό του. Ο περιορισμός του εν λόγω κινδύνου μπορεί να γίνει με τον 

κατάλληλο σχεδιασμό του ελέγχου, τη διενέργεια κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών, την 

επίδειξη της δέουσας επιμέλειας, την απόκτηση επαρκών γνώσεων και εμπειρίας κλπ. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του ανωτέρω κινδύνου είναι να συμπεριλάβει ο ελεγκτής στο 

δείγμα ελέγχου αγορών αποθεμάτων μία εγγραφή/τιμολόγιο αγοράς εμπορεύματος από 

προμηθευτή που είχε το στοιχείο της εικονικότητας, αλλά λόγω πλημμελούς διενέργειας του 

ελέγχου ο ελεγκτής δεν εφάρμοσε επακριβώς τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες (π.χ. 

έλεγχος με δελτία αποστολής, βιβλίο αποθήκης κλπ.) και δεν εντόπισε/διαπίστωσε την 

εικονικότητα της εγγραφής, με συνέπεια τα αποθέματα και το λογιστικό υπόλοιπο του 

προμηθευτή να είναι αυξημένα σε σχέση με τα πραγματικά. 

Ο κίνδυνος δειγματοληψίας μπορεί  να λάβει δύο μορφές. Αφενός υπάρχει ο κίνδυνος 

εσφαλμένης αποδοχής (risk of incorrect acceptance), ο οποίος αφορά στον κίνδυνο ο ελεγκτής 

να συμπεράνει ότι δεν υπάρχει ουσιώδες σφάλμα στον πληθυσμό, ενώ στην πραγματικότητα 

υπάρχει. Ο κίνδυνος εσφαλμένης αποδοχής είναι επίσης γνωστός στη στατιστική ορολογία σαν 

σφάλμα Τύπου Ι ή κίνδυνος Άλφα. Αφετέρου υπάρχει ο κίνδυνος εσφαλμένης απόρριψης (risk 

of incorrect rejection), ο οποίος αφορά στον κίνδυνο ο ελεγκτής να συμπεράνει ότι υπάρχει 

ουσιώδες σφάλμα στον πληθυσμό, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ο κίνδυνος 

εσφαλμένης απόρριψης είναι επίσης γνωστός στη στατιστική ορολογία σαν σφάλμα Τύπου ΙΙ 

ή κίνδυνος Βήτα. 
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Ο κίνδυνος δειγματοληψίας εξειδικεύεται διαφορετικά στον έλεγχο του συστήματος 

δικλίδων σε σχέση με τον έλεγχο για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις. 

Περαιτέρω ανάλυση υπάρχει στα επόμενα κεφάλαια. 

 

 

1.7 Είδη ελεγκτικής δειγματοληψίας  

Η ελεγκτική δειγματοληψία χωρίζεται σε δύο διακριτές κατηγορίες. Στη στατιστική 

δειγματοληψία (statistical sampling) και τη μη στατιστική δειγματοληψία (nonstatistical 

sampling). Ο ελεγκτής κατά τη διάρκεια των ελεγκτικών διαδικασιών μπορεί να 

χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από τα δύο είδη δειγματοληψίας ή ακόμη και τα δύο ταυτόχρονα. 

Όπως γίνεται αντιληπτό και οι δύο μέθοδοι απαιτούν από τον ελεγκτή εμπειρία, κριτική 

σκέψη, ορθή αξιολόγηση του επιλεχθέντος δείγματος, αλλά και των αποτελεσμάτων που θα 

προκύψουν από αυτό. Η χρήση και των δύο μεθόδων δεν αποκλείει τους ελεγκτικούς κινδύνους 

είτε πρόκειται για δειγματοληπτικό είτε για μη δειγματοληπτικό κίνδυνο. 

Η μη στατιστική δειγματοληψία ορίζεται από το ΔΕΠ 530 ως «η δειγματοληπτική 

προσέγγιση που δεν έχει τα δύο χαρακτηριστικά της στατιστικής δειγματοληψίας» Τα δύο 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο εν λόγω πρότυπο θα αναλυθούν παρακάτω. Αυτή η 

μορφή δειγματοληψίας καθορίζει το δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση, ανάλυση 

και έλεγχο του πληθυσμού βασισμένη στην προσωπική κρίση και εμπειρία του ελεγκτή, χωρίς 

τη χρήση στατιστικών εργαλείων και μεθόδων. Η μέθοδος αυτή δίνει έμφαση στην 

επαγγελματική κρίση των ελεγκτών και σε πολλές περιπτώσεις δίνει αξιόλογα αποτελέσματα. 

Πρέπει να επισημανθεί, όμως, πως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

συμπληρωματικά της στατιστικής δειγματοληψίας και εφόσον ο ελεγκτής γνωρίζει τα όρια και 

τα μειονεκτήματά της. 

Η στατιστική δειγματοληψία από την πλευρά της ορίζεται από το ΔΕΠ 530 ως το είδος 

δειγματοληψίας που φέρει τα ακόλουθα δύο χαρακτηριστικά: 

Α) τυχαία επιλογή ενός δείγματος 

Β) χρήση της θεωρίας πιθανοτήτων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

δείγματος, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης του κινδύνου δειγματοληψίας 
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Είναι με λίγα λόγια η μεθοδολογία που εφαρμόζει στατιστικά εργαλεία για την επιλογή 

ενός δείγματος ικανού να αντιπροσωπεύει το συνολικό πληθυσμό και να επιτρέπει στον 

ελεγκτή να γίνει με την εκτίμησή του η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τον πληθυσμό. 

Ο ελεγκτής που διενεργεί τον έλεγχο είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό του δείγματος, το 

μέγεθός του, καθώς και την επιλογή των μονάδων προς δοκιμασία και σε κάθε περίπτωση 

βαρύνεται με την αξιολόγηση του δείγματος που έχει επιλέξει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

την εκτίμησή του, έτσι ώστε να εξαχθούν χρήσιμα και αξιόπιστα συμπεράσματα για τη 

διαμόρφωση ελεγκτικής γνώμης. Και φυσικά είναι υπεύθυνος για την εξαγωγή συμπεράσματος 

για τον πληθυσμό ακολουθώντας τη στατιστική μεθοδολογία και τα εργαλεία της, με τα οποία 

εκτιμά το επιλεχθέν δείγμα. 

Η στατιστική δειγματοληψία επιτρέπει στον ελεγκτή να ποσοτικοποιήσει το 

δειγματοληπτικό κίνδυνο που προέρχεται από την επιλογή ενός υποσυνόλου του πληθυσμού 

και να χρησιμοποιήσει αυτό το (θεωρητικά αλλά και πρακτικά) αξιόπιστο δείγμα με σκοπό την 

εξαγωγή συμπεράσματος για τον πληθυσμό με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων/εργαλείων 

και την ελαχιστοποίηση της επιρροής της επαγγελματικής κρίσης. 

Τα πλεονεκτήματα της στατιστικής δειγματοληψίας είναι τα εξής: 

 Επιτρέπει την επιλογή του δείγματος με επιστημονικό τρόπο και ενισχύει τον 

παράγοντα αξιοπιστία ως προς τις εκτιμήσεις 

 Ελαχιστοποιεί την επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα 

 Μειώνει την πιθανότητα υπερεκτίμησης του ελεγκτικού κινδύνου που μπορεί 

ενδεχομένως να οδηγήσει σε αύξηση του χρόνου/κόστους του ελέγχου 

 Δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για το ελεγκτικό πόρισμα που εξάγεται 

Ωστόσο η στατιστική δειγματοληψία, εκτός του γεγονότος ότι είναι φορέας 

πλεονεκτημάτων, θέτει και μια σειρά από ερωτηματικά και έχει ορισμένα μειονεκτήματα, 

όπως: 

 Πολλές φορές ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη διάρκεια 

του ελέγχου και ορισμένα θέματα δε μπορούν να επιλυθούν μόνο με στατιστικές 

μεθόδους 

 Η ανάγκη για χρήση επαγγελματικής κρίσης από τον ελεγκτή εξακολουθεί και 

παραμένει 
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 Απαιτείται ένα σημαντικό κόστος εκπαίδευσης των ελεγκτών στη χρήση των 

τεχνικών δειγματοληψίας 

Γενικά μπορούμε να πούμε σε σχέση με τις δύο μορφές δειγματοληψίας ότι και οι δύο 

μέθοδοι απαιτούν την άσκηση επαγγελματικής κρίσης για την εκτίμηση και την αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας και ο ελεγκτής είναι αυτός που θα κληθεί να επιλέξει 

ποια από τις δύο (ή και τις δύο) θα επιλέξει, ενώ η ειδοποιός διαφορά έγκειται στη μέτρηση 

του δειγματοληπτικού κινδύνου, καθώς η μη στατιστική δειγματοληψία δε μπορεί, ακόμα και 

στην πιο πλήρη μορφή της, να τον υπολογίσει. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση ανάμεσα στις δύο μεθόδους 

δειγματοληψίας είναι οι ακόλουθοι :  

o Το ποσό του χρόνου οργάνωσης και επιλογής. Οι χρόνοι αυτοί ποικίλουν ανάλογα 

με το μέγεθος του πληθυσμού που πρέπει να επαληθεύεται.  

o Η δυνατότητα ποσοτικοποίησης των μεμονωμένων λαθών. Η στατιστική 

δειγματοληψία είναι πιο κατάλληλη εκεί που ένα παρατηρηθέν λάθος μπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί αντικειμενικά και δεν εξαρτάται από υποκειμενικές εκτιμήσεις. 

o Η δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία. Η στατιστική δειγματοληψία μπορεί να είναι 

πιο κατάλληλη εκεί που τα αρχεία του συνολικού πληθυσμού είναι εύλογα προσιτά 

για τους σκοπούς της επιλογής. 

o Η μηχανοργάνωση. Εάν δε μπορεί να δοθεί στον ελεγκτή η κατάλληλη 

μηχανογραφική πληροφόρηση είναι εξαιρετικά δύσκολη η εφαρμογή στατιστικής 

δειγματοληψίας. 

o Ο όγκος των δεδομένων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των δεδομένων, τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος της ύπαρξης προκατάληψης σε ένα μη στατιστικό 

δείγμα. 

Αυτοί οι παράγοντες απεικονίζονται σχηματικά στον παρακάτω πίνακα-διάγραμμα: 
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Πίνακας 1 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗ ΜΗ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

  Χρόνος οργάνωσης και επιλογής   

 

Χαμηλός 
 

 Μέγεθος της αντιπροσωπευτικής δοκιμής 
 

 
 

Υψηλός 

 

Ναι 
 

 Προσβασιμότητα στα αρχεία 
 

 
 

Όχι 

 

Εύκολη 
 

 Μηχανοργάνωση 
 

 
 

Δύσκολη 

 

Ναι 
 

 Όγκος δεδομένων 
 

 
 

Όχι 

 

Μεγάλος 
 

  
 

 
 

Μικρός 

 

 

1.8 Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι επιλογής δείγματος  

Η θεμελιώδης αρχή για την επιλογή του δείγματος είναι ότι κάθε μέλος του πληθυσμού πρέπει 

να έχει μία ίση ευκαιρία – πιθανότητα επιλογής. Η στατιστική δειγματοληψία απαιτεί την 

τυχαία επιλογή (random selection). Αυτό που είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι οι 

ελεγκτές πρέπει να τηρούν αυστηρά την υιοθετημένη διαδικασία επιλογής, είτε είναι τυχαία, 

είτε κάποια άλλη. Αξίζει να τονιστεί ότι ανεξάρτητα από το εάν το δείγμα είναι να αξιολογηθεί 

στατιστικά ή μη στατιστικά, εάν το δείγμα έχει επιλεγεί με μεροληψία (bias), τότε η εκτίμηση 

και η αξιολόγηση θα είναι παραπλανητικές. 

Υπάρχει διάφοροι τρόποι επιλογής ενός δείγματος. Συνήθως χρησιμοποιούμενες 

προσεγγίσεις είναι η τυχαία, η συστηματική, η επιλογή δεσμίδων και η μέθοδος haphazard. 

Όταν χρησιμοποιείται μία από τις τρεις πρώτες μεθόδους, τότε η βάση για την επιλογή πρέπει 

να διευκρινίζεται στα φύλλα εργασίας. Κατ' αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα 

ακριβές αντίγραφο της διαδικασίας επιλογής δειγμάτων για να τεκμηριωθεί η απόδοση της 

επιλογής δειγμάτων και να καταδειχτεί η απουσία προκατάληψης. Παρακάτω αναλύονται οι 

διάφορες μέθοδοι επιλογής του δείγματος:  

ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ (RANDOM SELECTION): Μία συχνή παρερμηνεία της 

στατιστικής δειγματοληψίας είναι ότι εξισώνει αυτήν τη διαδικασία με την τυχαία 
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δειγματοληψία. Η τυχαία δειγματοληψία είναι απλά μία μέθοδος επιλογής μονάδων για το 

συνυπολογισμό σε ένα δείγμα· μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνεργασία είτε με τη στατιστική 

είτε με τη μή στατιστική δειγματοληψία.  

Η μέθοδος της τυχαίας επιλογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη στατιστική και 

για τη μή στατιστική δειγματοληψία με τη διαφορά ότι η στατιστική δειγματοληψία 

προϋποθέτει ότι ο ελεγκτής θα είναι ικανός να μετρήσει την πιθανότητα επιλογής των 

επιλεχθέντων μονάδων του δείγματος. Η τυχαία επιλογή παρέχει διασφάλιση ότι ένα δείγμα θα 

είναι αντιπροσωπευτικό, καθώς κάθε μονάδα του δείγματος (π.χ. ένα έγγραφο) έχει την ίδια 

πιθανότητα να επιλεγεί όπως κάθε άλλη μονάδα στον πληθυσμό.  

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επιλογή τυχαίων δειγμάτων 

όπως οι πίνακες τυχαίων αριθμών και το πρόγραμμα παραγωγής τυχαίων αριθμών, οι οποίες 

εξηγούνται παρακάτω. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ: Ένας από τους ευκολότερους τρόπους επιλογής 

στοιχείων με τυχαίο τρόπο είναι η χρήση πινάκων τυχαίων αριθμών. Η χρήση αυτών των 

πινάκων, η οποία προϋποθέτει ότι κάθε στοιχείο του πληθυσμού αποτελεί έναν μοναδικό 

αριθμό, διευκολύνεται όταν τα στοιχεία του πληθυσμού είναι αριθμημένα διαδοχικά. 

Το πρώτο βήμα είναι να καθοριστεί η αντιστοιχία (correspondence) ανάμεσα στα ψηφία 

του πίνακα και στα στοιχεία του πληθυσμού. Γι’ αυτό χρειάζεται τα στοιχεία του πληθυσμού 

να είναι διαδοχικά αριθμημένα. Εάν για παράδειγμα πρέπει να εξεταστούν ένας πληθυσμός 

αποθεμάτων που αριθμούνται από 1 έως 600, τότε ο ελεγκτής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 

ένα σχέδιο αρίθμησης τριών ψηφίων προκειμένου να γίνει η αντιστοιχία. 

Το δεύτερο βήμα που πρέπει να γίνει από τους ελεγκτές είναι να επιλέξουν ένα σημείο 

εκκίνησης. Ένας πίνακας τυχαίων αριθμών αποτελείται από πολλές σελίδες. Προκειμένου να 

επιλεγεί ένα σημείο εκκίνησης θα πρέπει να επιλεγεί τυχαία μία σελίδα και με τη μέθοδο της 

τυχαίας απόπειρας (random stab method) να επιλεχθεί ένα σημείο για εκκίνηση (επιλέγοντας 

γραμμή και στήλη από τον πίνακα). 

Το τρίτο βήμα είναι ο καθορισμός της κατεύθυνσης ή διαδρομής. Ο ελεγκτής μπορεί 

να πάει κατά μήκος ενός πίνακα είτε από πάνω προς τα κάτω είτε από αριστερά προς τα δεξιά. 

Πρέπει να τονιστεί, ότι η κατεύθυνση επιλογής θα πρέπει να τεκμηριώνεται στα φύλλα 

εργασίας έτσι ώστε ένας άλλος ελεγκτής που θα εξετάζει την επιλογή να μπορεί να 



20 
 

αναπαραγάγει τον συνδυασμό του δείγματος. Ένα δείγμα ενός πίνακα τυχαίων αριθμών 

φαίνεται παρακάτω: 

 ΣΤΗΛΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ (1) (2) (3) (4) (5) 

1 98745 76227 83682 47194 33175 

2 14673 61932 57904 28492 29184 

3 06723 09580 21946 19302 82018 

4 01286 72745 09471 48920 36492 

5 76123 13769 57229 29471 47583 

6 99015 48293 96201 36839 51846 

7 27112 37018 28427 29057 68192 

8 31001 81671 14793 72015 32914 

9 39624 73956 27026 42186 93241 

10 52044 27481 64230 49810 06175 

Σύμφωνα με το παράδειγμα του παραπάνω πίνακα (όπου παρατηρούμε ότι οι τυχαίοι 

αριθμοί απεικονίζονται σε ομάδες των πέντε ψηφίων) ας υποθέσουμε ότι είναι επιθυμητό ένα 

δείγμα από έναν πληθυσμό τιμολογίων πωλήσεων αριθμημένα 0001 έως 5000. Ας υποθέσουμε 

επιπλέον ότι οι ελεγκτές εκλέγουν να χρησιμοποιήσουν τα πρώτα τέσσερα ψηφία από κάθε 

πενταψήφιο τυχαίο αριθμό, ξεκινώντας από την 1η γραμμή της πρώτης στήλης και διαβάζοντας 

από πάνω προς τα κάτω. Σε αυτήν την περίπτωση τα δέκα πρώτα τιμολόγια που θα πρέπει να 

επιλεγούν, θα είναι αυτά που απεικονίζονται στον πίνακα με έντονα στοιχεία. Παρατηρούμε 

ότι το σημείο εκκίνησης που είναι που είναι ο αριθμός 9874, απορρίπτεται διότι πέφτει έξω 

από το εύρος των αριθμών που έχουν τα τιμολόγια πωλήσεων στον πληθυσμό (0001 έως 5000). 

Επομένως το πρώτο τιμολόγιο που επιλέγεται είναι το επόμενο δηλαδή το 1467, το δεύτερο το 

0672 κ.ο.κ. Παρατηρούμε ότι παρόμοια απορρίπτονται και οι αριθμοί 7612 και 9901 κ.ο.κ. Ένα 

από τα προβλήματα της χρήσης των πινάκων τυχαίων αριθμών είναι ότι οι τυχαίοι αριθμοί που 

επιλέγονται από τον πίνακα δεν είναι στη σειρά, κάτι το οποίο κάνει τη λήψη ενός δείγματος 

από ένα διαδοχικά διαταγμένο αρχείο μία χρονοβόρα διαδικασία. 

Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με τη χρήση των πινάκων τυχαίων αριθμών, 

είναι πολύ πιθανό οι ελεγκτές να επιλέξουν τους ίδιους αριθμούς περισσότερες από μία φορές. 

Εάν όμως αγνοήσουν τον αριθμό που επιλέγεται τη δεύτερη φορά και συνεχίσουν στον επόμενο 

αριθμό, τότε θα κάνουν δειγματοληψία χωρίς επανατοποθέτηση (sampling without 

replacement), που σημαίνει ότι ένα στοιχείο που επιλέγεται μία φορά, δεν επανατοποθετείται 



21 
 

στον πληθυσμό των επιλέξιμων στοιχείων, και συνεπώς δεν μπορεί να επιλεγεί στο δείγμα για 

δεύτερη φορά. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ: Η επιλογή ενός μεγάλου 

δείγματος από έναν πίνακα τυχαίων αριθμών μπορεί να αποβεί μία πολύ χρονοβόρα διαδικασία 

και συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται προγράμματα παραγωγής τυχαίων 

αριθμών μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να σχεδιαστούν 

έτσι ώστε να επιλέγουν τυχαίους αριθμούς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, προκειμένου ο 

κατάλογος τυχαίων αριθμών που θα παρέχεται στους ελεγκτές να περιλαμβάνει μόνο τους 

αριθμούς που είναι παρόντες στον πληθυσμό. Τα προγράμματα παραγωγής τυχαίων αριθμών 

περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα εργασίας και σε γενικευμένα πακέτα 

λογισμικού ελέγχου. 

Για την παραγωγή τυχαίων αριθμών το excel έχει δύο συναρτήσεις φύλλου:  

α.την =RAND() και  

β.την =RANDBETWEEN(bottom,top). 

Για να πάρουμε έναν τυχαίο αριθμό σε ένα διάστημα αριθμών, έστω μεταξύ a και b, 

χρησιμοποιούμε τον τύπο: =RAND()*(b-a)+a. Έτσι, ο τύπος =RAND()*(6-2)+2 θα επιστρέψει 

ένα τυχαίο δεκαδικό αριθμό στο διάστημα (2,6). Για να πάρουμε έναν ακέραιο αριθμό 

μεγαλύτερο του ακέραιου α και μικρότερο του ακέραιου β, χρησιμοποιούμε τον τύπο: 

=INT(RAND()*(β-1-α))+α+1. Για να πάρουμε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 

ακέραιου α και μικρότερο ή ίσο του ακέραιου β, χρησιμοποιούμε τον τύπο:  

=INT(RAND()*(β+1-α))+α 

Η συνάρτηση RANDBETWEEN δέχεται δύο ορίσματα, τους αριθμούς bottom και top 

και επιστρέφει έναν τυχαίο ακέραιο αριθμό, μεταξύ των δύο αριθμών bottom και top. Αν τα 

ορίσματα είναι ακέραιοι τότε συμπεριλαμβάνονται στις πιθανές τιμές που θα επιστρέψει η 

συνάρτηση. Δηλαδή η =RANDBETWEEN(1;50) θα επιστρέψει έναν ακέραιο αριθμό 

μεγαλύτερο ή ίσο του 1 και μικρότερο ή ίσο του 50. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Όταν χρησιμοποιείται η προσέγγιση της συστηματικής 

επιλογής για την επιλογή του δείγματος, ο ελεγκτής καθορίζει ένα διάστημα δειγματοληψίας 

με τη διαίρεση του φυσικού πληθυσμού με το μέγεθος του δείγματος. Στη συνέχεια επιλέγεται 

τυχαία κάποιο σημείο εκκίνησης και κάθε ν-οστό στοιχείο του πληθυσμού. Για παράδειγμα εάν 

το μέγεθος του πληθυσμού περιλαμβάνει 100.000 στοιχεία και οι ελεγκτές επιθυμούν να 

http://office.microsoft.com/el-gr/excel-help/HA102752890.aspx?CTT=5&origin=HA102753227
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εξετάσουν τα 2.000 τότε οι ελεγκτές θα πρέπει να εξετάζουν κάθε 50-οστό στοιχείο στον 

πληθυσμό (100.000/2.000). Σαν σημείο εκκίνησης θα επιλεγεί τυχαία ένα από τα πρώτα 50 

στοιχεία. Εάν το τυχαίο σημείο εκκίνησης είναι το εικοστό πέμπτο (25ο) στοιχείο, το δεύτερο 

στοιχείο που θα πρέπει να επιλεγεί για εξέταση θα είναι το εβδομηκοστό πέμπτο (50+25), το 

τρίτο θα είναι το εκατοστό εικοστό πέμπτο (50+75) κ.ο.κ.  

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η συστηματική επιλογή χρησιμοποιεί τυχαίο αριθμό για το 

πρώτο επιλεχθέν στοιχείο, κάθε στοιχείο στον πληθυσμό αρχικά έχει ίση πιθανότητα επιλογής. 

Η συστηματική επιλογή είναι πιθανόν η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική επιλογής 

δείγματος στην ελεγκτική και το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της  είναι η ευκολία στη χρήση, ενώ 

ο μεγαλύτερος κίνδυνος η τυχόν μεροληπτική επιλογή. Για παράδειγμα, έστω ότι γίνεται 

επιλογή ορισμένων κωδικών αποθεμάτων για έλεγχο. Εάν στα αποθέματα σημαντικής τιμής 

μονάδας (ακριβά αποθέματα) ορίζεται πάντα ένας αριθμός αναγνώρισης που τελειώνει π.χ. σε 

9, τότε η συστηματική επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύ μεροληπτικό δείγμα που θα 

περιλαμβάνει πολλά ακριβά ή πολλά φτηνά στοιχεία. Ο ελεγκτής προκειμένου να εμποδίσει 

την επιλογή ενός μη αντιπροσωπευτικού, μεροληπτικού δείγματος θα πρέπει να διασφαλίσει 

ότι ο πληθυσμός τακτοποιείται σε τυχαία σειρά-διάταξη και θα ήταν φρόνιμο να 

χρησιμοποιήσει περισσότερα από ένα τυχαία σημεία εκκίνησης για τη διαδικασία της 

συστηματικής επιλογής.  

Η συστηματική επιλογή χρησιμοποιείται και από τη Στατιστική και από τη Μη 

Στατιστική δειγματοληψία. 

HAPHAZARD SELECTION: Όταν χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος επιλογής, οι 

ελεγκτές επιλέγουν τα στοιχεία από έναν πληθυσμό σε αυθαίρετη βάση, αλλά χωρίς 

οποιαδήποτε συνειδητή προκατάληψη ή μεροληψία. Αυτό, φυσικά, δεν υπονοεί ότι τα στοιχεία 

επιλέγονται κατά τρόπο απρόσεκτο, αλλά ότι οι μονάδες του δείγματος επιλέγονται για να 

αντιπροσωπεύσουν τον πληθυσμό. Το σημαντικό σε αυτήν την μέθοδο είναι η προσπάθεια 

αποφυγής της μεροληπτικής επιλογής, εξαιτίας της φύσης, του μεγέθους, της εμφάνισης ή της 

θέσης των στοιχείων. Για παράδειγμα, εάν ο ελεγκτής επιλέγει τιμολόγια από ένα ντουλάπι με 

συρτάρια, τότε δεν πρέπει να επιλέξει τα στοιχεία μόνο από τη μέση των συρταριών επειδή 

αυτό δεν θα έδινε στα τιμολόγια στο μπροστινό ή στο πίσω μέρος των συρταριών, μια 

πιθανότητα επιλογής. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι η κατεξοχήν που χρησιμοποιείται για τη μή στατιστική 

δειγματοληψία, εξαιτίας του γεγονότος ότι με αυτήν την μέθοδο ο ελεγκτής δεν μπορεί να 
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μετρήσει την πιθανότητα που έχει ένα στοιχείο για να επιλεγεί και ως εκ τούτου δε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη στατιστική δειγματοληψία.  

Υπάρχουν επίσης ορισμένες μέθοδοι επιλογής οι οποίες δεν αναμένεται να μπορούν να 

δώσουν αντιπροσωπευτικά δείγματα και δεν είναι αποδεκτές ούτε για τη στατιστική ούτε για 

τη μή στατιστική δειγματοληψία ελέγχου. Τέτοιες μέθοδοι είναι οι παρακάτω : 

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΣΜΙΔΩΝ (BLOCK SELECTION): Ο ελεγκτής χρησιμοποιώντας αυτήν 

τη μέθοδο επιλογής, επιλέγει όλα τα στοιχεία ενός συγκεκριμένου τύπου σε μία 

συγκεκριμένη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα. Από καθαρά στατιστική σκοπιά ένα τέτοιο 

δείγμα έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι αντιπροσωπευτικό και θα παρείχε 

αναξιόπιστα συμπεράσματα για το σύνολο του πληθυσμού, καθώς ορισμένες 

συναλλαγές εξαρχής δεν έχουν καμία πιθανότητα να επιλεγούν. 

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑ ΚΡΙΣΗ (JUDGMENTAL SELECTION): Χρησιμοποιώντας αυτήν 

τη μέθοδο, ο ελεγκτής επιλέγει μεγάλα ή ασυνήθιστα στοιχεία από έναν πληθυσμό, ή 

χρησιμοποιεί άλλα κριτήρια επιλογής κατά την κρίση του. Προφανώς, αυτή η μέθοδος 

επιλογής έχει μία συνειδητή μεροληψία και δε μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική 

μέθοδος επιλογής. 

 

 

1.9 Στρωματοποίηση 

Οι ελεγκτές συχνά στρωματοποιούν έναν πληθυσμό πριν υπολογίσουν το απαιτούμενο μέγεθος 

του δείγματος και επιλέξουν το δείγμα. Η στρωματοποίηση (stratification) είναι η τεχνική 

διαίρεσης του πληθυσμού σε σχετικά ομοιογενείς υποομάδες, αποκαλούμενες στρώματα. Από 

αυτές τις υποομάδες μπορούν να ληφθούν ξεχωριστά δείγματα· τα αποτελέσματα των 

δειγμάτων θα μπορούσαν να αξιολογηθούν είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό, για τη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων για τον πληθυσμό. 

Αυτή η διαδικασία μειώνει τη μεταβλητότητα των στοιχείων μέσα σε κάθε υποομάδα 

και καθιστά τον ελεγκτή ικανό να συγκεντρώσει τις προσπάθειές του στα στοιχεία που είναι 

πιο πιθανό να περιέχουν μεγαλύτερες νομισματικές ανακρίβειες. Μέσω της στρωματοποίησης 

ο ελεγκτής μπορεί να μειώσει την έκταση των δειγματοληπτικών διαδικασιών κι έτσι 

βελτιώνεται η αποδοτικότητα του δείγματος. Επίσης απαιτείται μικρότερος αριθμός μονάδων 

δείγματος για την αξιολόγηση συγκεκριμένων υποομάδων. Ο ελεγκτής εάν δεν χρησιμοποιήσει 
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αυτήν την τεχνική, θα είναι υποχρεωμένος να αξιολογήσει όλο τον πληθυσμό. Εκτός από την 

αυξανόμενη αποδοτικότητα των δειγματοληπτικών διαδικασιών, η στρωματοποίηση βοηθά 

τους ελεγκτές να συσχετίσουν την επιλογή του δείγματος με την σημαντικότητα (materiality) 

ή άλλα χαρακτηριστικά, κι επίσης μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικές ελεγκτικές 

διαδικασίες σε κάθε υποομάδα. Για παράδειγμα, για την επιλογή απαιτήσεων από πελάτες για 

επιβεβαίωση, οι ελεγκτές θα μπορούσαν να στρωματοποιήσουν και να εξετάσουν τον 

πληθυσμό, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 2 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 
ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

1 
Όλοι οι λογαριασμοί 

από €10.000 και πάνω 
100% επιβεβαίωση Θετική 

2 

Όλοι οι λογαριασμοί 

μεταξύ €5.000 και 

€9.999 

Πρόγραμμα παραγωγής 

τυχαίων αριθμών 
Θετική 

3 

Όλοι οι λογαριασμοί 

που είναι λιγότερο 

από €5.000 

Πρόγραμμα παραγωγής 

τυχαίων αριθμών 
Αρνητική 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, αφότου ένας πληθυσμός 

στρωματοποιηθεί και ο ελεγκτής επιθυμεί να εξάγει δείγμα από μία ή περισσότερες υποομάδες, 

το δείγμα μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως το πρόγραμμα 

παραγωγής τυχαίων αριθμών, ή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει π.χ. συστηματική επιλογή. 

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι ο βασικός σκοπός της στρωματοποίησης σύμφωνα με τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, είναι να μειώσει την μεταβλητότητα των στοιχείων σε κάθε 

στρώμα και επομένως να επιτρέψει τη μείωση του μεγέθους του δείγματος, χωρίς ανάλογη 

αύξηση του δειγματοληπτικού κινδύνου. Τα υποπλήθη πρέπει να οριστούν προσεκτικά, έτσι 

ώστε τυχόν δειγματοληπτική μονάδα να μπορεί να ανήκει μόνο σε ένα στρώμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΚΛΙΔΩΝ 

 

Στον έλεγχο του συστήματος εσωτερικών δικλίδων μιας επιχείρησης το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στη διακρίβωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και πληρότητας των 

διαφόρων δικλίδων. Ο έλεγχος αυτός έχει νόημα μόνο εάν ο ελεγκτής επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει ένα επίπεδο κινδύνου δικλίδων χαμηλότερο από το μέγιστο και με τη βασική 

προϋπόθεση ότι αυτό είναι εφικτό από τα πραγματικά περιστατικά και από άποψη κόστους – 

οφέλους. Το κόστος αφορά τις διαδικασίες ελέγχου των δικλίδων και το όφελος τη μείωση των 

ελεγκτικών διαδικασιών για σφάλματα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Εάν ο ελεγκτής αποφασίσει τελικά να ελέγξει τις εσωτερικές δικλίδες, σημείο 

εκκίνησης είναι το ερώτημα εάν το προσωρινό επίπεδο του κινδύνου των δικλίδων (planned 

level of control risk) που είχε εκτιμήσει στο στάδιο του σχεδιασμού του ελέγχου είναι 

ρεαλιστικό. Με στατιστικούς όρους, ο ελεγκτής επιζητεί να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την 

υπόθεση που είχε κάνει για το πραγματικό επίπεδο κινδύνου των δικλίδων. Σύμφωνα με το 

ΔΕΠ 530, αλλά και την ελεγκτική θεωρία, αν αποδειχθεί ότι το προσωρινό επίπεδο κινδύνου 

των δικλίδων δεν είναι ρεαλιστικό, τότε πρέπει ο ελεγκτής να προσαρμόσει αναλόγως το 

επίπεδο του κινδύνου εντοπισμού (detection risk), ακολουθώντας την εξίσωση του μοντέλου 

του ελεγκτικού κινδύνου: 

AR = IR x CR x DR, όπου: 

AR = audit risk =    Ελεγκτικός Κίνδυνος 

IR = inherent risk =   Εγγενής Κίνδυνος  

CR = control risk =    Κίνδυνος Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  

DR = detection risk = Κίνδυνος Μη Αποκάλυψης  

 

Εάν κατά τον έλεγχο των δικλίδων το σχετικό συμπέρασμα (η εκτίμηση του κινδύνου 

των δικλίδων) είναι ουσιωδώς εσφαλμένο λόγω της χρήσης δείγματος, έχει επέλθει ο κίνδυνος 

δειγματοληψίας (sampling risk). Υπάρχουν δύο περιπτώσεις κινδύνου δειγματοληψίας στον 

έλεγχο της αξιοπιστίας των δικλίδων. 
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Κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων. Κίνδυνος υποεκτίμησης του 

κινδύνου των δικλίδων (risk of assessing control risk too low) είναι η πιθανότητα τα 

αποτελέσματα του δείγματος να υποστηρίζουν το προσωρινό επίπεδο κινδύνου των δικλίδων, 

όπως αυτό προσδιορίστηκε στο στάδιο του σχεδιασμού του ελέγχου, ενώ στην πραγματικότητα 

ο κίνδυνος των δικλίδων είναι μεγαλύτερος. Το αποτέλεσμα της υποεκτίμησης είναι η 

διενέργεια μικρότερης έκτασης ελέγχου (μικρότερο δείγμα ελέγχου για σφάλματα).  

Κίνδυνος υπερεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων. Ο κίνδυνος υπερεκτίμησης του 

κινδύνου των δικλίδων (risk of assessing control risk too high) είναι η πιθανότητα με βάση τα 

αποτελέσματα του ελέγχου του δείγματος να εκτιμηθεί επίπεδο κινδύνου των δικλίδων 

μεγαλύτερο από το προσωρινό (δηλαδή από αυτό που είχε προσδιοριστεί στο στάδιο του 

σχεδιασμού), ενώ στην πραγματικότητα το σύστημα των δικλίδων είναι επαρκώς 

αποτελεσματικό. Συνεπεία της ανωτέρω υπερεκτίμησης οι ελεγκτές αναθεωρούν προς τα 

επάνω τον κίνδυνο των δικλίδων, χωρίς αυτό να δεν απαιτείται, με αποτέλεσμα ο έλεγχος να 

μην είναι αποδοτικός, καθώς σπαταλούνται επιπλέον ελεγκτικοί πόροι (διενέργεια επιπλέον 

ελεγκτικών διαδικασιών) 

Στον έλεγχο των δικλίδων το ερώτημα είναι εάν ένας πληθυσμός ελεγκτικών 

διαδικασιών έχει ένα χαρακτηριστικό (attribute) ή όχι. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του 

ενδιαφέροντος εστιάζεται στο βαθμό στον οποίο έχουν λειτουργήσει οι εσωτερικές δικλίδες. 

Δηλαδή, το ζητούμενο είναι εάν ισχύει για τις δικλίδες αυτές ο ισχυρισμός της διοίκησης 

«Ύπαρξη» ή «Πραγματοποίηση». Για παράδειγμα, τον ελεγκτή μιας επιχείρησης μπορεί να τον 

ενδιαφέρει εάν για κάθε προμήθεια πωλήσεων που ξεπερνά συγκεκριμένο ύψος έχει δοθεί 

έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης εάν για το σύνολο των εκδοθέντων τιμολογίων 

πώλησης έχει γίνει συμφωνία των ποσοτήτων με αυτές των δελτίων παραγγελίας και των 

δελτίων αποστολής. 

Στη διεθνή ελεγκτική πράξη, τρία σχέδια δειγματοληψίας στον έλεγχο των δικλίδων 

έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως, η χρήση καθενός εκ των οποίων συνιστάται κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες:  

 η δειγματοληψία χαρακτηριστικού με σταθερό μέγεθος δείγματος 

 η διαδοχική δειγματοληψία 

 η εξερευνητική δειγματοληψία. 
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Δειγματοληψία χαρακτηριστικού με σταθερό μέγεθος δείγματος (fixed – sample – size 

attribute sampling). Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί αυτό το σχέδιο δειγματοληψίας όταν επιθυμεί να 

εκτιμήσει το υπάρχον ποσοστό παρεκκλίσεων από τις υφιστάμενες διαδικασίες των δικλίδων. 

Για παράδειγμα, ο ελεγκτής μπορεί να εκτιμήσει, μ’ ένα δεδομένο επίπεδο κινδύνου λάθους 

δειγματοληψίας, σε τι ποσοστό δεν έχει εφαρμοστεί μια συγκεκριμένη διαδικασία που 

προβλέπεται στο σύστημα των δικλίδων. Παράδειγμα τέτοιων παρεκκλίσεων είναι η μη 

διενέργεια συμφωνίας των ποσοτήτων του τιμολογίου πώλησης με το δελτίο αποστολής. 

Διαδοχική δειγματοληψία (sequential sampling ή stop-or-go sampling). 

Χρησιμοποιείται όταν ο ελεγκτής εκτιμά ότι το ποσοστό παρεκκλίσεων είναι πολύ μικρό (ίσο 

με το μηδέν ή κοντά σε αυτό) και επιθυμεί να επιβεβαιώσει αυτή την υπόθεση. Με κατάλληλο 

σχεδιασμό, ο ελεγκτής επιλέγει το δείγμα ελέγχου σε διαδοχικά στάδια ώστε να μπορεί να 

σταματά τη δειγματοληψία μόλις πεισθεί από τα συγκεντρωμένα ελεγκτικά τεκμήρια ότι, και 

αν ακόμη συνεχίσει, δε θα βρεθεί ένας προκαθορισμένος από τον ίδιο αριθμός παρεκκλίσεων. 

Τελικός σκοπός αυτού του σχεδίου δειγματοληψίας είναι να περιοριστεί το κόστος ελέγχου. Η 

διαδοχική δειγματοληψία απαιτεί συνήθως μικρότερο δείγμα ελέγχου σε σχέση με το σχέδιο 

δειγματοληψίας σταθερού μεγέθους. 

Εξερευνητική δειγματοληψία (discovery or exploratory sampling). Σε γενικές γραμμές, 

αυτό το σχέδιο δειγματοληψίας είναι κατάλληλο όταν ο ελεγκτής εκτιμά ότι υπάρχει εξαιρετικά 

χαμηλό ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό (ουσιαστικά ίσο με το μηδέν ή κοντά σε αυτό). 

Εάν το ποσοστό αυτό δεν είναι μηδέν, το σχέδιο δειγματοληψίας αποσκοπεί στην επιλογή ενός 

επαρκώς μεγάλου δείγματος ώστε να εντοπιστεί έστω και μια περίπτωση παρέκκλισης (εάν 

υπάρχει). Μια άλλη περίπτωση είναι όταν ο ελεγκτής ενδιαφέρεται να εντοπίσει κάποιο 

εξαιρετικά κρίσιμο χαρακτηριστικό το οποίο, εάν υπάρχει και εντοπιστεί, υποδηλώνει την 

ύπαρξη ουσιώδους θέματος που θέτει σε ευθεία αμφισβήτηση την αξιοπιστία των δικλίδων. 

Για παράδειγμα ο εντοπισμός μιας απάτης ή άλλου γεγονότος που καθιστά πιθανή την ύπαρξη 

σοβαρών σφαλμάτων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

 

2.1 Βήματα μη στατιστικής δειγματοληψίας στον έλεγχο δικλίδων  

Στην εφαρμογή δειγματοληψίας για τον έλεγχο των δικλίδων ακολουθούνται τα παρακάτω 

επτά βήματα. Τα βήματα αυτά είναι κοινά, είτε πρόκειται για μη στατιστική δειγματοληψία, αν 



28 
 

και σε ορισμένα βήματα υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις. Η παρουσίαση στο τμήμα αυτό 

αφορά τη μη στατιστική δειγματοληψία. 

Βήμα 1: Προσδιορισμός του στόχου των ελεγκτικών δοκιμασιών 

Ο γενικός στόχος είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των 

διαφόρων δικλίδων που έχουν σχεδιαστεί, ώστε να αποφασισθεί εάν το προσωρινό επίπεδο 

κινδύνου των δικλίδων που τέθηκε στο στάδιο του σχεδιασμού είναι ρεαλιστικό. 

Βήμα 2: Προσδιορισμός του πληθυσμού και της μονάδας δείγματος 

Ο προσδιορισμός του πληθυσμού από τον οποίο ο ελεγκτής θα επιλέξει το δείγμα 

πρέπει να γίνει προσεκτικά και πριν από την έναρξη εφαρμογής των ελεγκτικών διαδικασιών. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι συχνά ο ορθός προσδιορισμός του πραγματικού συνολικού 

πληθυσμού από τον οποίο θα επιλεγεί το δείγμα, καθώς και η ομοιογένεια του πληθυσμού. 

Στην περίπτωση ανομοιογενούς πληθυσμού ο ελεγκτής πρέπει να αποφασίσει εάν τελικά θα 

προβεί σε στρωματοποίηση (stratification) του πληθυσμού σε δύο (ή περισσότερα) ομοιογενή 

τμήματα για να επιλέξει ξεχωριστά δείγματα ή εάν θα επιλέξει ένα ενιαίο δείγμα. στον έλεγχο 

των δικλίδων. Σημειώνουμε ότι μέγεθος του πληθυσμού δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο στον 

υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος και μάλιστα, η αύξηση του πληθυσμού πέραν από 

κάποιο ποσό δεν επηρεάζει το μέγεθος του δείγματος.  

Η μονάδα του δείγματος (sampling unit) είναι κάθε επιμέρους μονάδα (στοιχείο) του 

πληθυσμού. Ο ορισμός της μονάδας του δείγματος πρέπει να είναι συμβατός με τον πληθυσμό, 

τους στόχους του ελέγχου και τη δικλίδα που θα δοκιμαστεί. Αναλόγως, η μονάδα του 

δείγματος μπορεί να είναι ένα παραστατικό, ένα στοιχείο του παραστατικού (ποσότητα, τιμή, 

αξία κλπ.), μια καταχώρηση σ’ ένα ημερολόγιο κλπ..  

Βήμα 3: Καθορισμός των χαρακτηριστικών των διαδικασιών των δικλίδων  

Ο ελεγκτής, αφού μελετήσει τη δομή των δικλίδων και το πλέγμα των υφιστάμενων 

διαδικασιών, πρέπει να εντοπίσει τα κύρια χαρακτηριστικά των πλέον σημαντικών δικλίδων 

για περαιτέρω έλεγχο και να προσδιορίσει επακριβώς τί συνιστά παρέκκλιση, με βάση την 

κατανόηση που έχει αποκτήσει για τη δομή των δικλίδων και με βάση πάντα την επαγγελματική 

του κρίση. 

Να σημειωθεί επίσης ότι η επιλογή των διαδικασιών και των χαρακτηριστικών γίνεται 

σε συνάρτηση με τους πλέον σημαντικούς από τους πέντε ισχυρισμούς της διοίκησης, καθώς 
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δεν είναι όλοι οι εξίσου σημαντικοί για όλους τους λογαριασμούς των οικονομικών 

καταστάσεων ή τις περιοχές ελέγχου.  

Ενδεικτικά, για ορισμένες από τις δικλίδες στον κύκλο των πωλήσεων μπορεί να 

αναφερθούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Έγκριση από το τμήμα ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας για κάθε πώληση με 

πίστωση. 

 Συμφωνία των στοιχείων της παραγγελίας (ποσότητα, τιμή, αξία, όνομα πελάτη κλπ.) 

με τα αντίστοιχα του τιμολογίου πώλησης. 

 Διενέργεια συμφωνίας των δεδομένων του τιμολογίου πώλησης με τις καταχωρήσεις 

στο αναλυτικό ημερολόγιο πωλήσεων και στα αναλυτικά καθολικά. 

Βήμα 4: Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος του δείγματος είναι οι παρακάτω: 

α) Ο αποδεκτός κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων (acceptable 

risk of assessing control risk too low). 

β) Το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων (tolerable deviation rate). 

γ) Το αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό (expected population 

deviation rate). 

δ) Το μέγεθος του πληθυσμού. 

Το σύνολο των παραπάνω παραμέτρων προσδιορίζεται με βάση την επαγγελματική 

κρίση του ελεγκτή και αναλύονται ως εξής: 

Ο αποδεκτός κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων. Ο κίνδυνος 

υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων, εφόσον επέλθει, σημαίνει ότι ο ελεγκτής 

εμπιστεύεται περισσότερο απ’ ότι θα έπρεπε τις δικλίδες (risk of over-reliance on controls). 

Τον κίνδυνο αυτό λόγω των σοβαρών συνεπειών ο ελεγκτής θέλει να τον κρατήσει σε χαμηλά 

επίπεδα (συνήθως μεταξύ 5% και 15%). Η εκτίμηση του κινδύνου υποεκτίμησης του κινδύνου 

των δικλίδων συνήθως γίνεται σε επίπεδα σοβαρότητας (χαμηλό, μέτριο, υψηλό). Τα επίπεδα 

αυτά μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη σπουδαιότητα κάθε δικλίδας, αν και συχνά οι ελεγκτές 

θέτουν ένα σταθερό επίπεδο. Είναι επίσης δυνατόν ο κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου των 
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δικλίδων (control risk) που ο ελεγκτής έχει σχεδιάσει να αναλάβει, όπως δείχνει ο παρακάτω 

πίνακας. 

Πίνακας 3 

Σχεδιαζόμενο επίπεδο κινδύνου 

δικλίδων 

Αποδεκτός κίνδυνος υποεκτίμησης 

του κινδύνου δικλίδων 

Χαμηλό Χαμηλός 

Μέτριο Μέτριος 

Υψηλό Υψηλός 

 

Ο κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων έχει αρνητική συσχέτιση με το 

μέγεθος του δείγματος. Δηλαδή, όσο ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται, τόσο το μέγεθος του 

δείγματος μειώνεται. 

Ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων. Το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων (tolerable deviation 

rate) είναι το μέγιστο ποσοστό παρεκκλίσεων από υιοθετημένες δικλίδες που ο ελεγκτής είναι 

διατεθειμένος να αποδεχθεί, χωρίς να μεταβάλει το σχεδιαζόμενο (προσωρινό) επίπεδο 

κινδύνου των δικλίδων. Ο προσδιορισμός απαιτεί εφαρμογή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής 

κρίσης και ο ελεγκτής πρέπει να συνεκτιμήσει τη σημασία των σχετικών δικλίδων για τις 

οικονομικές καταστάσεις, τη σπουδαιότητα και τα αίτια της συγκεκριμένης παρέκκλισης κλπ.  

Ο καθορισμός του ανεκτού ποσοστού παρεκκλίσεων επηρεάζεται ευθέως από το 

επίπεδο κινδύνου των δικλίδων που ο ελεγκτής σχεδιάζει να υιοθετήσει και, αντίστροφα από 

το επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου. Ωστόσο, ένα πολύ υψηλό ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων 

ίσως καθιστά περιττή τη διενέργεια δοκιμασιών των δικλίδων, εάν αυτό συνεπάγεται ότι ο 

κίνδυνος των δικλίδων είναι στο μέγιστο. Βέβαια, τυχόν παρεκκλίσεις από υφιστάμενες 

δικλίδες δε μεταφράζονται αυτομάτως σε ποσοτικά σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις. 

Το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων ασκεί σημαντική και αρνητική επίδραση στο μέγεθος του 

δείγματος, δηλαδή όσο μεγαλώνει το πρώτο τόσο μικραίνει το δεύτερο και αντιστρόφως. 

Αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό. Το αναμενόμενο ποσοστό 

παρεκκλίσεων (expected population deviation rate) είναι το ποσοστό που ο ελεγκτής αναμένει 

να εντοπίσει στον πληθυσμό. Ο σχετικός προσδιορισμός απαιτεί προσεκτική εκτίμηση από τον 

ελεγκτή μιας σειράς παραμέτρων, όπως η εμπειρία από προηγούμενους ελέγχους, οι εκτιμήσεις 
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από ένα δοκιμαστικό δείγμα κλπ. Το αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό 

συναρτάται θετικά με το μέγεθος του δείγματος. 

Μέγεθος πληθυσμού. Με εξαίρεση πολύ μικρούς πληθυσμούς, το μέγεθος του 

πληθυσμού δεν είναι σημαντική παράμετρος στον καθορισμό του μεγέθους του δείγματος. 

Όπως είναι γνωστό από τη στατιστική, για πληθυσμούς μεγαλύτερους των 5.000 μονάδων, η 

επίπτωση στο μέγεθος του δείγματος είναι μηδενική. 

Η συσχέτιση των προηγούμενων παραμέτρων με το μέγεθος του δείγματος συνοψίζεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4 

Παράγοντας Συσχέτιση μεγέθους δείγματος 

Αποδεκτός κίνδυνος υποεκτίμησης 

κινδύνου δικλίδων 
Αρνητική 

Ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων Αρνητική 

Αναμενόμενο ποσοστό 

παρεκκλίσεων 
Θετική 

Μέγεθος πληθυσμού 
Καμία έως ασθενώς θετική 

συσχέτιση 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι στον έλεγχο των δικλίδων το βασικό μέλημα του ελεγκτή είναι 

μήπως το ποσοστό παρεκκλίσεων του δείγματος υποεκτιμά το ποσοστό παρεκκλίσεων που 

πράγματι υπάρχει στον πληθυσμό. Στην καθημερινή ελεγκτική πράξη συχνά ο ελεγκτής δεν 

εξετάζει ξεχωριστά καθεμιά από αυτές τις παραμέτρους αλλά επικεντρώνει την προσοχή του 

στο εάν, κατά την κρίση του, το ποσοστό παρεκκλίσεων που εντόπισε είναι αρκετά χαμηλό, 

ώστε να στηρίζει το προσωρινό επίπεδο κινδύνου δικλίδων. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι, εκτός από τον κίνδυνο υποεκτίμησης, τον ελεγκτή 

θεωρητικά τον απασχολεί και ο κίνδυνος υπερεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων. Ο 

κίνδυνος υπερεκτίμησης, εφόσον επέλθει, οδηγεί τον ελεγκτή στο σχεδιασμό και την εκτίμηση 

περισσότερων ελεγκτικών διαδικασιών για σφάλματα. Συνεπώς, ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται 

με την αποδοτικότητα και όχι την αποτελεσματικότητα του ελέγχου. 
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Βήμα 5: Προσδιορισμός της μεθόδου επιλογής δείγματος 

Το επιλεγόμενο δείγμα στη μη στατιστική δειγματοληψία μπορεί να είναι, είτε 

πιθανοθεωρητικό (απλό τυχαίο δείγμα ή συστηματικό δείγμα) ή μη πιθανοθεωρητικό 

(υποκειμενικά τυχαία δειγματοληψία – haphazard sampling). Η χρήση λογισμικού παραγωγής 

τυχαίων αριθμών (π.χ. EXCEL ή εξειδικευμένο ελεγκτικό λογισμικό) διευκολύνει τη 

διαδικασία επιλογής πιθανοθεωρητικού δείγματος. 

Βήμα 6: Επιλογή δείγματος και εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών 

Μετά την επιλογή του δείγματος ο ελεγκτής προβαίνει στις κατάλληλες ελεγκτικές 

ενέργειες για να διαπιστώσει τη συχνότητα και τη φύση των παρεκκλίσεων από τις 

εφαρμοστικές δικλίδες.  

Βήμα 7: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου 

Μετά τη διενέργεια του ελέγχου στο δείγμα, ο ελεγκτής πρέπει να συγκεντρώσει, 

αναλύσει και αξιολογήσει τα ευρήματα, με σκοπό να εκτιμήσει την επίπτωσή τους στο επίπεδο 

κινδύνου των δικλίδων που τελικά θα υιοθετήσει. Πιο συγκεκριμένα: 

α) Θα πρέπει να υπολογίσει το ποσοστό παρεκκλίσεων 

β) Θα πρέπει να εξετάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παρεκκλίσεων 

γ) Θα εξάγει το τελικό συμπέρασμα για το επίπεδο κινδύνου των δικλίδων 

Υπολογισμός του ποσοστού παρεκκλίσεων. Το ποσοστό παρεκκλίσεων του δείγματος 

(estimated sample deviation rate) υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των παρεκκλίσεων με 

το μέγεθος του δείγματος. Το μέγεθος αυτό θεωρείται ως η καλύτερη εκτίμηση του ποσοστού 

παρεκκλίσεων στον πληθυσμό. Το ποσοστό παρεκκλίσεων που υπολογίσθηκε χρησιμοποιείται 

από τον ελεγκτή για να λάβει απόφαση για το εάν προβεί σε αναθεώρηση του προσωρινού 

επιπέδου του κινδύνου των δικλίδων. Το κριτήριο είναι η σχέση μεταξύ ανεκτού ποσοστού 

παρεκκλίσεων και του ποσοστού παρεκκλίσεων που εντοπίστηκε. Εάν το ανεκτό ποσοστό 

παρεκκλίσεων υπερβαίνει το ποσοστό παρεκκλίσεων που εντοπίστηκε, τότε ο ελεγκτής 

διατηρεί το προσωρινό επίπεδο κινδύνου των δικλίδων (που προσδιόρισε στο στάδιο του 

σχεδιασμού του ελέγχου για ουσιώδη ποσοτικά σφάλματα (substantive testing). Στην αντίθετη 

περίπτωση, θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση του προσωρινού κινδύνου των δικλίδων. 

Στη μη στατιστική δειγματοληψία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο κίνδυνος 

δειγματοληψίας σε ότι αφορά στην εκτίμηση του ποσοστού παρεκκλίσεων ούτε βέβαια η 
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σχετική προσαύξηση (allowance for sampling risk). Όμως η διαφορά μεταξύ του ανεκτού 

ποσοστού παρεκκλίσεων και του ποσοστού παρεκκλίσεων που εντοπίστηκε δίνει μια ένδειξη 

ασφάλειας για τον κίνδυνο δειγματοληψίας. Η επάρκεια όμως της διαφοράς αυτής κρίνεται 

αποκλειστικά από την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή και όχι με βάση τους νόμους της 

στατιστικής. Εάν η διαφορά μεταξύ του ανεκτού ποσοστού παρεκκλίσεων και του ποσοστού 

παρεκκλίσεων που εντοπίστηκε είναι μεγάλη και θετική, ενδεχομένως ο ελεγκτής να είναι σε 

θέση να προβεί σε μείωση του προσωρινού κινδύνου των δικλίδων. 

Εξέταση ποιοτικών χαρακτηριστικών των παρεκκλίσεων. Η αξιολόγηση των 

πορισμάτων του ελέγχου των δικλίδων εκτός από ποσοτική έχει και ποιοτική διάσταση, την 

οποία πρέπει να προσέξει ο ελεγκτής ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα, ο ελεγκτής πρέπει να 

διακριβώσει τη φύση, τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν οι παρεκκλίσεις. 

Αυτό που πρωτίστως έχει πάντως σημασία, είναι η τυχόν επίπτωση των παρεκκλίσεων στις 

δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις. Παρεκκλίσεις που δεν είναι συστηματικές ή 

σκόπιμες συνήθως δε δημιουργούν πρόβλημα. Αν όμως εντοπισθούν συστηματικές και 

σκόπιμες παρεκκλίσεις από υφιστάμενες διαδικασίες των δικλίδων, αυτό υποδηλώνει σοβαρό 

πρόβλημα στο σύστημα των δικλίδων και ενδεχομένως να υπάρχουν πολλά αθέλητα ποσοτικά 

σφάλματα ή σκόπιμη προσπάθεια για παραποίηση δεδομένων ή για απόκρυψη ατασθαλιών. 

Επίσης, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει τις τυχόν επιπτώσεις των παρεκκλίσεων αυτών σε άλλες 

φάσεις του ελέγχου και κυρίως στον έλεγχο για σφάλματα. 

Συναγωγή τελικού συμπεράσματος για το επίπεδο του κινδύνου των δικλίδων. Από τη 

συνολική εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων του ελέγχου του δείγματος ο ελεγκτής 

θα πρέπει να οριστικοποιήσει το επίπεδο του κινδύνου των δικλίδων. Η αξιολόγηση αυτή 

απαιτεί υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κρίσης και αυτό ισχύει και για τη στατιστική 

δειγματοληψία. Αν το τελικό συμπέρασμα είναι ότι το προσωρινό επίπεδο κινδύνου των 

δικλίδων, όπως αυτό προσδιορίστηκε στην προσωρινή στρατηγική ελέγχου στο στάδιο του 

σχεδιασμού, είναι χαμηλότερο από το πραγματικό, ο ελεγκτής πρέπει να αναθεωρήσει προς τα 

επάνω τον κίνδυνο των δικλίδων. Αυτό σημαίνει ότι, ακολουθώντας τη φόρμουλα του 

μοντέλου του ελεγκτικού κινδύνου, ο ελεγκτής θα πρέπει να μειώσει τον κίνδυνο εντοπισμού 

(detection risk) και να αυξήσει την έκταση και την ποιότητα του ελέγχου για ποσοτικά 

σφάλματα. 

Στην καθημερινή ελεγκτική πράξη οι ελεγκτές συχνά δεν ακολουθούν επακριβώς το 

δομημένο πρόγραμμα (μη στατιστικής) δειγματοληψίας. Η διαφοροποίηση παρουσιάζεται 
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κυρίως σε ότι αφορά στον τρόπο προσδιορισμού του μεγέθους του δείγματος. Ενώ και οι 

τέσσερις σχετικές παράμετροι (αποδεκτός κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων, 

ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων, αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων και μέγεθος πληθυσμού) 

σαφώς επηρεάζουν το μέγεθος του δείγματος, οι ελεγκτές μπορεί να μην εκτιμούν ποσοτικά 

και να μην τεκμηριώνουν τις παραμέτρους αυτές σε φύλλα εργασίας. Ένα δεύτερο σημείο που 

πρέπει να αναφερθεί σχετίζεται με τη συνηθέστατη επιλογή κοινού δείγματος, τόσο για τον 

έλεγχο των δικλίδων όσο και για τον έλεγχο για ποσοτικά σφάλματα (dual purpose tests). 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΙΚΛΙΔΩΝ 

 

Στο προηγούμενο μέρος της εργασίας αναλύθηκε η διαδικασία της δειγματοληψίας στον 

έλεγχο δικλίδων χωρίς τη χρήση στατιστικών μεθόδων. Κατωτέρω παρουσιάζεται η στατιστική 

δειγματοληψία για τον έλεγχο των δικλίδων.  

Στην επαγωγική στατιστική, η εξαγωγή συμπεράσματος για το δείγμα και η αναγωγή 

του στον πληθυσμό στηρίζεται στη δειγματική κατανομή (sampling distribution). Η δειγματική 

κατανομή είναι απλά η κατανομή πυκνότητας (frequency distribution) όλων των δυνατών 

δειγμάτων συγκεκριμένου μεγέθους ενός πληθυσμού. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε έναν 

πληθυσμό μεγέθους Ν για τον οποίο μας ενδιαφέρει η μελέτη της μέσης τιμής (μέσος όρος) ή 

της διακύμανσης. Αυτά τα δύο στατιστικά χαρακτηριστικά μπορούν να μελετηθούν από τις 

αντίστοιχες δειγματικές κατανομές του μέσου και της διακύμανσης όλων των δυνατών 

δειγμάτων μεγέθους ή που μπορούν να αντληθούν από τον εν λόγω πληθυσμό. 

Η στατιστική δειγματοληψία για τον έλεγχο των δικλίδων στηρίζεται στη διωνυμική 

κατανομή (άσπρο – μαύρο, κορόνα – γράμματα) και είναι διεθνώς γνωστή με τον όρο 

«δειγματοληψία του χαρακτηριστικού (attribute sampling)». Η μέθοδος αυτή αποσκοπεί στον 
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υπολογισμό του ποσοστού παρεκκλίσεων από την εφαρμογή μιας διαδικασίας του συστήματος 

δικλίδων. 

Η λογική που διέπει τη χρήση της διωνυμικής κατανομής στη δειγματοληψία του 

χαρακτηριστικού μπορεί να γίνει κατανοητή με το εξής παράδειγμα: Έστω ότι σ’ έναν 

πληθυσμό 200 πιστωτικών τιμολογίων επιστροφών πωλήσεων υπάρχει πιθανότητα 5% να μην 

έχει επισυναφθεί δελτίο αποστολής – το οποίο «αποδεικνύει» τη διακίνηση των αγαθών προς 

επιστροφή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επαλήθευσης – όπως προβλέπεται από 

τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Εάν ο ελεγκτής λάβει ένα δείγμα 50 πιστωτικών τιμολογίων, 

σε πόσα δε θα βρει συνημμένο το δελτίο αποστολής; Με βάση τα δεδομένα, στο συγκεκριμένο 

δείγμα μπορεί να βρεθούν από μηδέν έως και 10 πιστωτικά τιμολόγια χωρίς δελτίο αποστολής. 

Η αξία της στατιστικής κα στη συγκεκριμένη περίπτωση της διωνυμικής κατανομής, έγκειται 

στο γεγονός ότι επιτρέπει την εκτίμηση της πιθανότητας, σ’ ένα τυχαίο δείγμα ορισμένου 

μεγέθους να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός παρεκκλίσεων (στην περίπτωσή μας έλλειψη 

δελτίου αποστολής). Φυσικά, υπάρχει ξεχωριστή κατανομή για διαφορετικές πιθανότητες 

παρέκκλισης στον πληθυσμό και διαφορετικά μεγέθη δείγματος. 

Στην πράξη, η λογική που ακολουθούν οι ελεγκτές είναι η εξής: 

α) Επιλέγεται ένα δείγμα συγκεκριμένου μεγέθους και σε αυτό βρίσκεται μετά από 

έλεγχο το υπάρχον ποσοστό παρεκκλίσεων. 

β) Υπολογίζεται το ποσοστό ύπαρξης παρεκκλίσεων στον πληθυσμό με βάση 

ειδικούς στατιστικούς πίνακες που χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές εταιρίες (που στηρίζονται στη 

διωνυμική κατανομή) και για επιλεγμένο κίνδυνο σφάλματος (που συνήθως τίθεται στο 5%, 

δηλαδή διάστημα εμπιστοσύνης 95%). 

γ) Το εκτιμηθέν ποσοστό παρεκκλίσεων του πληθυσμού αξιολογείται για να 

εκτιμηθεί το πραγματικό επίπεδο κινδύνου των δικλίδων (το control risk). 

 

 

3.1 Βήματα στατιστικής δειγματοληψίας στον έλεγχο δικλίδων  

Στη στατιστική δειγματοληψία η φιλοσοφία, η λογική αλλά και τα προβλήματα παραμένουν 

τα ίδια, όπως και στη μη στατιστική δειγματοληψία. Για παράδειγμα, όπως είναι φυσικό, οι 

ίδιοι παράγοντες πρέπει να εξετασθούν στον καθορισμό του μεγέθους του δείγματος και στην 
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αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Η διαφορά όμως στη στατιστική δειγματοληψία 

είναι ότι μερικοί παράγοντες είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθούν με τη βοήθεια της στατιστικής 

και να διατυπωθούν πανηγυρικά από τον ελεγκτή. Τα σημεία διαφοροποίησης της στατιστικής 

δειγματοληψίας παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η όλη παρουσίαση στηρίζεται και οι σχετικοί 

πίνακες αναφέρονται, σε σχέδιο δειγματοληψίας με σταθερό μέγεθος δείγματος (fixed sample-

size attribute sampling). 

Η παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής της στατιστικής δειγματοληψίας για τον έλεγχο 

δικλίδων περιορίζεται στα σημεία (βήματα) που αυτή διαφοροποιείται από τη μη στατιστική, 

με βάση την παρουσίαση της τελευταίας στο προηγούμενο τμήμα της παρούσης εργασίας. 

Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος (Βήμα 4) 

Όπως εξηγήθηκε στο Βήμα 4, το μέγεθος του δείγματος επηρεάζεται από: 

α) Τον αποδεκτό κίνδυνο υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων (acceptable 

risk of assessing control risk too low). 

β) Το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων (tolerable deviation rate). 

γ) Το αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό (expected population 

deviation rate). 

δ) Το μέγεθος του πληθυσμού. 

Στη στατιστική δειγματοληψία των δικλίδων, η επίδραση καθενός από αυτούς τους 

παράγοντες έχει ποσοτικοποιηθεί σε ειδικούς πίνακες που είναι σε σχετικά ευρεία χρήση στο 

ελεγκτικό επάγγελμα διεθνώς. Η ποσοτικοποίηση είναι ευχερέστερη με τη χρήση ειδικού 

ελεγκτικού λογισμικού (audit software). 

Αποδεκτός κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων. Όπως έχει εξηγηθεί, ο 

κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων εκτιμάται με βάση την επαγγελματική 

κρίση του ελεγκτή. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου 

των δικλίδων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 5 

Σχεδιαζόμενο επίπεδο κινδύνου των 

δικλίδων * (planned control risk) 

Αποδεκτός κίνδυνος υποεκτίμησης του 

κινδύνου των δικλίδων 

Χαμηλό 5% 

Μέτριο 10% 

Υψηλό 15% 

* Στη στατιστική δειγματοληψία το επίπεδο αυτό μπορεί να λαμβάνει και 

αριθμητικές τιμές 

 

Ο κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων έχει αρνητική συσχέτιση με το 

μέγεθος του δείγματος. Με τη βοήθεια της στατιστικής θεωρίας έχει υπολογισθεί η επίπτωση 

του κινδύνου αυτού στο μέγεθος του δείγματος, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας. 

Πίνακας 6 

Κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων Μέγεθος δείγματος 

10% 77 

5% 93 

1% 165 

Υποθέσεις:  

α) Ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό 5% 

β) Αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό 1% 

γ) Μέγεθος πληθυσμού (μεγάλο) >5.000 

Πηγή: AICPA  

 

Ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων. Όπως έχει εξηγηθεί, το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων 

προσδιορίζεται με βάση την επαγγελματική γνώμη του ελεγκτή και επηρεάζεται ευθέως από 

το επίπεδο κινδύνου των δικλίδων, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας. 
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Πίνακας 7 

Προσωρινό επίπεδο κινδύνου των 

δικλίδων 

Ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων (εύρος 

σε %) 

Χαμηλό 2-7 

Μέτριο 6-12 

Υψηλό 11-20 

Μέγιστο Δεν διενεργούνται δοκιμασίες 

Υπόθεση:  

Το μέγεθος του πληθυσμού είναι μεγαλύτερο των 5.000 

Πηγή: AICPA 

 

Το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων έχει ισχυρή θετική συσχέτιση με το μέγεθος του 

δείγματος, όπως δείχνει ο επόμενος πίνακας. 

Πίνακας 8 

Ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων % Μέγεθος δείγματος 

2 149 

4 74 

6 49 

8 36 

10 29 

20 14 

Υποθέσεις:  

α) Κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου των 

δικλίδων 
5% 
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β) Αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον 

πληθυσμό 
0% 

γ) Μέγεθος πληθυσμού >5.000 

Πηγή: AICPA  

 

Αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων. Το αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον 

πληθυσμό συναρτάται θετικά με το μέγεθος του δείγματος, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας. 

Σημειώνεται ότι καθώς το αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό προσεγγίζει 

το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων, είναι απαραίτητο ο ελεγκτής να έχει αξιόπιστα στοιχεία από 

το δείγμα. Συνεπώς, για ένα συγκεκριμένο ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων, το μέγεθος του 

δείγματος αυξάνει καθώς αυξάνει το αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων. 

Πίνακας 9 

Αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων (%) Μέγεθος δείγματος 

0,0 59 

1,0 93 

1,5 124 

2,0 181 

2,5 234 

Υποθέσεις:  

α) Κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου των 

δικλίδων 
5% 

β) Ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων 5% 

γ) Μέγεθος πληθυσμού >5.000 

Πηγή: AICPA  
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Μέγεθος πληθυσμού. Το μέγεθος του πληθυσμού έχει θετική αλλά όχι ισχυρή 

συσχέτιση με το μέγεθος του δείγματος. Για μεγάλους πληθυσμούς (άνω των 5.000), η 

επίπτωση στο μέγεθος του δείγματος είναι μηδενική, όπως δείχνει ο επόμενος πίνακας. 

Πίνακας 10 

Μέγεθος πληθυσμού Μέγεθος δείγματος 

50 45 

100 64 

500 87 

1.000 90 

2.000 92 

5.000 93 

10.000 93 

Υποθέσεις:  

α) Κίνδυνος υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων 5% 

β) Αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων στο πληθυσμό 1% 

γ) Ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων 5% 

Πηγή: AICPA  

 

Τη σημαντικότερη επίπτωση στο μέγεθος του δείγματος την έχει ο συνδυασμός δύο 

παραγόντων και πιο συγκεκριμένα η διαφορά τους: το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων μείον το 

αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό. Η διαφορά αυτή ονομάζεται ακρίβεια 

δείγματος. Μικρότερη ακρίβεια απαιτεί ένα μεγαλύτερο δείγμα. Εάν το αναμενόμενο ποσοστό 

παρεκκλίσεων υπερβαίνει το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων, το προσωρινό επίπεδο του 

κινδύνου των δικλίδων (που έχει τεθεί σε επίπεδο χαμηλότερο του μεγίστου) δεν είναι 

ρεαλιστικό. Συνεπώς, ο ελεγκτής πρέπει να αναθεωρήσει το επίπεδο του κινδύνου των δικλίδων 

ενδεχομένως και στο μέγιστο. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να γίνει καμία δοκιμασία 

(ούτε φυσικά δειγματοληψία) για την αξιοπιστία των δικλίδων. 
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Όταν όλες οι παράμετροι που προσδιορίζουν το μέγεθος του δείγματος 

ποσοτικοποιηθούν, είναι πλέον δυνατόν να προσδιοριστεί το μέγεθος του δείγματος με τη 

χρήση, είτε κατάλληλου ελεγκτικού λογισμικού ή με τη χρήση ειδικών στατιστικών πινάκων, 

όπως οι επόμενοι δύο πίνακες. Για τη χρήση των πινάκων αυτών, ο ελεγκτής πρέπει: 

α) Να επιλέξει τον πίνακα με το κατάλληλο επίπεδο κινδύνου υποεκτίμησης του 

κινδύνου των δικλίδων (5% ή 10%). 

β) Να εντοπίσει τη στήλη του πίνακα με το κατάλληλο επίπεδο ανεκτού ποσοστού 

παρεκκλίσεων που έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει. 

γ) Να εντοπίσει τη γραμμή που περιέχει το επίπεδο αναμενόμενου ποσοστού 

παρεκκλίσεων στον πληθυσμό που έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει. 

Πίνακας 11 

Καθορισμός μεγέθους δείγματος ελέγχου δικλίδων για επίπεδο εμπιστοσύνης 90% 

(Κίνδυνος υποεκτίμησης κινδύνου δικλίδων 10%) 

(Αναμενόμενος αριθμός παρεκκλίσεων σε παρένθεση) 

Αναμενόμενο 

ποσοστό 

παρεκκλίσεων 

στον πληθυσμό 

Ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων 

2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 15% 20% 

0,00% 114(0) 76(0) 57(0) 45(0) 38(0) 32(0) 28(0) 25(0) 22(0) 15(0) 11(0) 

0,25% 194(1) 129(1) 96(1) 77(1) 64(1) 55(1) 48(1) 42(1) 38(1) 25(1) 18(1) 

0,50% 194(1) 129(1) 96(1) 77(1) 64(1) 55(1) 48(1) 42(1) 38(1) 25(1) 18(1) 

0,75% 265(2) 129(1) 96(1) 77(1) 64(1) 55(1) 48(1) 42(1) 38(1) 25(1) 18(1) 

1,00% * 176(2) 96(1) 77(1) 64(1) 55(1) 48(1) 42(1) 38(1) 25(1) 18(1) 

1,25% * 221(3) 132(2) 77(1) 64(1) 55(1) 48(1) 42(1) 38(1) 25(1) 18(1) 

1,50% * * 132(2) 105(2) 64(1) 55(1) 48(1) 42(1) 38(1) 25(1) 18(1) 

1,75% * * 166(3) 105(2) 88(2) 55(1) 48(1) 42(1) 38(1) 25(1) 18(1) 

2,00% * * 198(4) 132(3) 88(2) 75(2) 48(1) 42(1) 38(1) 25(1) 18(1) 
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2,25% * * * 132(3) 88(2) 75(2) 65(2) 42(1) 38(1) 25(1) 18(1) 

2,50% * * * 158(4) 110(3) 75(2) 65(2) 58(2) 38(1) 25(1) 18(1) 

2,75% * * * 209(6) 132(4) 94(3) 65(2) 58(2) 52(2) 25(1) 18(1) 

3,00% * * * * 132(4) 94(3) 65(2) 58(2) 52(2) 25(1) 18(1) 

3,25% * * * * 153(5) 113(4) 82(3) 58(2) 52(2) 25(1) 18(1) 

3,50% * * * * 194(7) 113(4) 82(3) 73(3) 52(2) 25(1) 18(1) 

3,75% * * * * * 131(5) 98(4) 73(3) 52(2) 25(1) 18(1) 

4,00% * * * * * 149(6) 98(4) 73(3) 65(3) 25(1) 18(1) 

5,00% * * * * * * 160(8) 115(6) 78(4) 34(2) 18(1) 

6,00% * * * * * * * 182(11) 116(7) 43(3) 25(2) 

7,00% * * * * * * * * 199(14) 52(4) 25(2) 

Σημείωση: Ο παρών πίνακας προϋποθέτει μεγάλο πληθυσμό 

*το μέγεθος του δείγματος είναι πολύ μεγάλο για να είναι αποδοτική η δειγματοληψία 

Πηγή: AICPA, Auditing Procedure Study, Audit Sampling (1997) 

 

 

Πίνακας 12 

Καθορισμός μεγέθους δείγματος ελέγχου δικλίδων για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 

(Κίνδυνος υποεκτίμησης κινδύνου δικλίδων 5%) 

(Αναμενόμενος αριθμός παρεκκλίσεων σε παρένθεση) 

Αναμενόμενο 

ποσοστό 

παρεκκλίσεων 

στον πληθυσμό 

Ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων 

2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 15% 20% 

0,00% 149(0) 99(0) 74(0) 59(0) 49(0) 42(0) 36(0) 32(0) 29(0) 19(0) 14(0) 

0,25% 236(1) 157(1) 117(1) 93(1) 78(1) 66(1) 58(1) 51(1) 46(1) 30(1) 22(1) 
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0,50% * 157(1) 117(1) 93(1) 78(1) 66(1) 58(1) 51(1) 46(1) 30(1) 22(1) 

0,75% * 208(2) 117(1) 93(1) 78(1) 66(1) 58(1) 51(1) 46(1) 30(1) 22(1) 

1,00% * * 156(2) 93(1) 78(1) 66(1) 58(1) 51(1) 46(1) 30(1) 22(1) 

1,25% * * 156(2) 124(2) 78(1) 66(1) 58(1) 51(1) 46(1) 30(1) 22(1) 

1,50% * * 192(3) 124(2) 103(2) 66(1) 58(1) 51(1) 46(1) 30(1) 22(1) 

1,75% * * 227(4) 153(3) 103 (2) 88(2) 77(2) 51(1) 46(1) 30(1) 22(1) 

2,00% * * * 181(4) 127(3) 88(2) 77(2) 68(2) 46(1) 30(1) 22(1) 

2,25% * * * 208(5) 127(3) 88(2) 77(2) 68(2) 61(2) 30(1) 22(1) 

2,50% * * * * 150(4) 109(3) 77(2) 68(2) 61(2) 30(1) 22(1) 

2,75% * * * * 173(5) 109(3) 95(3) 68(2) 61(2) 30(1) 22(1) 

3,00% * * * * 195(6) 129(4) 95(3) 84(3) 61(2) 30(1) 22(1) 

3,25% * * * * * 148(5) 112(4) 84(3) 61(2) 30(1) 22(1) 

3,50% * * * * * 167(6) 112(4) 84(3) 76(3) 40(2) 22(1) 

3,75% * * * * * 185(7) 129(5) 100(4) 76(3) 40(2) 22(1) 

4,00% * * * * * * 146(6) 100(4) 89(4)) 40(2) 22(1) 

5,00% * * * * * * * 158(8) 116(6) 40(2) 30(2) 

6,00% * * * * * * * * 179(11) 50(3) 30(2) 

7,00% * * * * * * * * * 68(5) 37(3) 

Σημείωση: Ο παρών πίνακας προϋποθέτει μεγάλο πληθυσμό 

*το μέγεθος του δείγματος είναι πολύ μεγάλο για να είναι αποδοτική η δειγματοληψία 

Πηγή: AICPA, Auditing Procedure Study, Audit Sampling (1997) 

 

Προσδιορισμός της μεθόδου επιλογής δείγματος (Βήμα 5) 

Στη στατιστική δειγματοληψία το επιλεγόμενο δείγμα πρέπει να είναι είτε απλό τυχαίο 

δείγμα ή συστηματικά τυχαίο δείγμα. Η επιλογή γίνεται με τη χρήση λογισμικού παραγωγής 

τυχαίων αριθμών (πχ EXCEL ή εξειδικευμένο ελεγκτικό λογισμικό). 
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Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου (Βήμα 7) 

Στη στατιστική δειγματοληψία, εκτός από το ποσοστό παρεκκλίσεων στο δείγμα 

(estimated sample deviation rate) υπολογίζεται και το μέγιστο ποσοστό παρεκκλίσεων στον 

πληθυσμό. Ο υπολογισμός του μέγιστου ποσοστού παρεκκλίσεων στον πληθυσμό (upper 

deviation limit ή achieved upper deviation limit ή maximum population deviation rate) γίνεται 

με βάση το ποσοστό παρεκκλίσεων του δείγματος και τη χρήση στατιστικής θεωρίας περί 

δειγματοληψίας. Το ποσοστό παρεκκλίσεων του δείγματος προβάλλεται στον πληθυσμό και 

στη συνέχεια προσαυξάνεται ώστε να καλυφθεί ο κίνδυνος δειγματοληψίας (allowance for 

sampling risk). Στην πράξη, για την αναγωγή του ποσοστού παρεκκλίσεων του δείγματος στον 

πληθυσμό οι ελεγκτές χρησιμοποιούν, είτε ειδικό ελεγκτικό λογισμικό ή ειδικούς στατιστικούς 

πίνακες (όπως οι πίνακες 13 και 14). 

Το μέγιστο ποσοστό παρεκκλίσεων που υπολογίσθηκε θα χρησιμοποιηθεί στη λήψη 

απόφασης για το εάν το προσωρινό επίπεδο κινδύνου των δικλίδων είναι ρεαλιστικό ή εάν 

πρέπει να γίνει αναθεώρησή του. Εάν το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων υπερβαίνει το 

υπολογισμένο μέγιστο ποσοστό παρεκκλίσεων, τότε ο ελεγκτής διατηρεί το προσωρινό επίπεδο 

κινδύνου των δικλίδων (που προσδιόρισε στο στάδιο του σχεδιασμού του ελέγχου) για το 

σχεδιασμό του ελέγχου για ουσιώδη σφάλματα (substantive testing). Στην αντίθετη περίπτωση, 

πρέπει να γίνει αναθεώρηση του προσωρινού κινδύνου των δικλίδων. 

Για την αξιολόγηση των ευρημάτων του δείγματος ελέγχου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, εκτός από το λογισμικό, και οι πίνακες 13 και 14. Η χρήση των πινάκων 

αυτών γίνεται ως εξής. Ο αριθμός εντός της παρένθεσης δίπλα στο μέγεθος του δείγματος στους 

πίνακες αυτούς εκφράζει τον αναμενόμενο αριθμό παρεκκλίσεων στο δείγμα και προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας το αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό με το μέγεθος 

του δείγματος. Εάν ο ελεγκτής εντοπίσει λιγότερες παρεκκλίσεις στο δείγμα από τον αριθμό 

αυτό, μπορεί να συμπεράνει ότι, για το επιθυμητό επίπεδο υποεκτίμησης του κινδύνου των 

δικλίδων, το αναμενόμενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό, πλέον η προσαύξηση του 

κινδύνου δειγματοληψίας, δεν υπερβαίνει το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων. 

Εάν στο δείγμα βρεθούν περισσότερες παρεκκλίσεις από αυτές που δίνουν οι πίνακες 

12 και 13, ο ελεγκτής δεν μπορεί να συμπεράνει ότι το ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό 

είναι μικρότερο από το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων για το επιθυμητό επίπεδο κινδύνου 

υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα του δείγματος δεν 

μπορούν να υποστηρίξουν του προσωρινό επίπεδο. Ωστόσο, είναι δυνατόν τα αποτελέσματά 
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του αυτά να μπορούν να δώσουν εκτίμηση για ένα υψηλότερο επίπεδο κινδύνου των δικλίδων. 

Αυτό μπορεί να γίνει και πάλι με τη βοήθεια των πινάκων 13 και 14, για το επίπεδο κινδύνου 

υποεκτίμησης του κινδύνου των δικλίδων 5% και 10% αντίστοιχα. Στον κατάλληλο πίνακα ο 

ελεγκτής εντοπίζει στην πρώτη στήλη το μέγεθος δείγματος που έχει χρησιμοποιήσει και με 

βάση τη στήλη με τον αριθμό παρεκκλίσεων που παρατηρήθηκαν, εντοπίζει το μέγιστο 

ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό. Ο αριθμός αυτός είναι η προβολή του ποσοστού 

παρεκκλίσεων του δείγματος στον πληθυσμό, πλέον η σχετική προσαύξηση για τον κίνδυνο 

δειγματοληψίας. Εάν αυτό το μέγιστο ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσμό είναι μικρότερο 

από το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων, τα αποτελέσματα του ελέγχου υποστηρίζουν το τελικό 

σχεδιαζόμενο επίπεδο κινδύνου των δικλίδων. 

Πίνακας 13 

Μέγιστα ποσοστά (%) παρεκκλίσεων δοκιμασιών δικλίδων για επίπεδο εμπιστοσύνης 90% 

(Κίνδυνος υποεκτίμησης κινδύνου δικλίδων 10%) 

Μέγεθος 

δείγματος 

Αριθμός εντοπισθέντων παρεκκλίσεων στο δείγμα 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 10,9 18,1 * * * * * * * * * 

25 8,8 14,7 19,9 * * * * * * * * 

30 7,4 12,4 16,8 * * * * * * * * 

35 6,4 10,7 14,5 18,1 * * * * * * * 

40 5,6 9,4 12,8 16,0 19,0 * * * * * * 

45 5,0 8,4 11,4 14,3 17,0 19,7 * * * * * 

50 4,6 7,6 10,3 12,9 15,4 17,8 * * * * * 

55 4,1 6,9 9,4 11,8 14,1 16,3 18,4 * * * * 

60 3,8 6,4 8,7 10,8 12,9 15,0 16,9 18,9 * * * 

70 3,3 5,5 7,5 9,3 11,1 12,9 14,6 16,3 17,9 19,6 * 

80 2,9 4,8 6,6 8,2 9,8 11,3 12,8 14,3 15,8 17,2 18,6 
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90 2,6 4,3 5,9 7,3 8,7 10,1 11,5 12,8 14,1 15,4 16,6 

100 2,3 3,9 5,3 6,6 7,9 9,1 10,3 11,5 12,7 13,9 15,0 

120 2,0 3,3 4,4 5,5 6,6 7,6 8,7 9,7 10,7 11,6 12,6 

160 1,5 2,5 3,3 4,2 5,0 5,8 6,5 7,3 8,0 8,8 9,5 

200 1,2 2,0 2,7 3,4 4,0 4,6 5,3 5,9 6,5 7,1 7,6 

*τιμή άνω του 20% 

Πηγή: AICPA, Auditing Procedure Study, Audit Sampling (1997) 

 

 

Πίνακας 14 

Μέγιστα ποσοστά (%) παρεκκλίσεων δοκιμασιών δικλίδων για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 

(Κίνδυνος υποεκτίμησης κινδύνου δικλίδων 5%) 

Μέγεθος 

δείγματος 

Αριθμός εντοπισθέντων παρεκκλίσεων στο δείγμα 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 11,3 17,6 * * * * * * * * * 

30 9,5 14,9 19,6 * * * * * * * * 

35 8,3 12,9 17,0 * * * * * * * * 

40 7,3 11,4 15,0 18,3 * * * * * * * 

45 6,5 10,2 13,4 16,4 19,2 * * * * * * 

50 5,9 9,2 12,1 14,8 17,4 19,9 * * * * * 

55 5,4 8,4 11,1 13,5 15,9 18,2 * * * * * 

60 4,9 7,7 10,2 12,5 14,7 16,8 18,8 * * * * 

65 4,6 7,1 9,4 11,5 13,6 15,5 17,4 19,3 * * * 

70 4,2 6,6 8,8 10,8 12,6 14,5 16,3 18,0 19,7 * * 
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75 4,0 6,2 8,2 10,1 11,8 13,6 15,2 16,9 18,5 20,0 * 

80 3,7 5,8 7,7 9,5 11,1 12,7 14,3 15,9 17,4 18,9 * 

90 3,3 5,2 6,9 8,4 9,9 11,4 12,8 14,2 15,5 16,8 18,2 

100 3,0 4,7 6,2 7,6 9,0 10,3 11,5 12,8 14,0 15,2 16,4 

125 2,4 3,8 5,0 6,1 7,2 8,3 9,3 10,3 11,3 12,3 13,2 

150 2,0 3,2 4,2 5,1 6,0 6,9 7,8 8,6 9,5 10,3 11,1 

200 1,5 2,4 3,2 3,9 4,6 5,2 5,9 6,5 7,2 7,8 8,4 

*τιμή άνω του 20% 

Πηγή: AICPA, Auditing Procedure Study, Audit Sampling (1997) 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Στον έλεγχο για σφάλματα σε συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών (substantive tests of 

details of transactions and balances) ο ελεγκτής θέλει να ελέγξει την τυχόν ύπαρξη ουσιωδών 

ποσοτικών σφαλμάτων στα ποσά των διαφόρων λογαριασμών που συνθέτουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι σχετικές ελεγκτικές ενέργειες συνδέονται με τον κίνδυνο 

εντοπισμού (detection risk) στο μοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου και περιλαμβάνουν τα τρία 

βασικά είδη δοκιμασιών: τον έλεγχο των συναλλαγών, τον έλεγχο του υπολοίπου λογαριασμών 

και την εφαρμογή αναλυτικών διαδικασιών. 

Στον έλεγχο συναλλαγών ο ελεγκτής έχει σκοπό να διερευνήσει εάν οι συναλλαγές 

αυτές, που έχουν καταχωριστεί σε αντίστοιχους λογαριασμούς, εμπεριέχουν ποσοτικά 

σφάλματα. Αντίθετα, στον έλεγχο του υπολοίπου λογαριασμών ο ελεγκτής εφαρμόζει 

κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες για να διερευνήσει κατευθείαν την ύπαρξη ουσιωδών 
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σφαλμάτων στο υπόλοιπο που παρουσιάζει ένας λογαριασμός σε μια χρονική στιγμή, χωρίς να 

ελέγξει το πως το πως δημιουργήθηκε το σχετικό υπόλοιπο. 

 

 

4.1 Κίνδυνοι δειγματοληψίας για σφάλματα  

Σε ότι αφορά στον κίνδυνο δειγματοληψίας στον έλεγχο για ουσιώδη ποσοτικά σφάλματα, κατ’ 

αναλογία όσων ισχύουν στον έλεγχο του συστήματος εσωτερικών δικλίδων, διακρίνουμε δύο 

συστατικά στοιχεία: τον κίνδυνο εσφαλμένης αποδοχής και τον κίνδυνο εσφαλμένης 

απόρριψης της υπόθεσης ότι ο πληθυσμός δεν εμπεριέχει ουσιώδη σφάλματα. 

Ο κίνδυνος εσφαλμένης αποδοχής είναι ο κίνδυνος να συμπεράνει ο ελεγκτής με βάση 

το σχετικό (δειγματοληπτικό) έλεγχο ότι το ποσό ενός λογαριασμού δεν εμπεριέχει ουσιώδες 

ποσοτικό σφάλμα, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο (the risk incorrect 

acceptance). Δηλαδή, ο κίνδυνος εσφαλμένης αποδοχής είναι η πιθανότητα να μην απορρίψει 

ο ελεγκτής μια εσφαλμένη υπόθεση. Συνεπώς, ο ελεγκτής δεν τροποποιεί την έκθεση ελέγχου 

για την παρουσία ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ θα έπρεπε. Το 

τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ο ελεγκτής διατρέχει κίνδυνο να διωχθεί –πειθαρχικά, αστικά ή 

ποινικά- για ανεπαρκή έλεγχο (πάσχει η αποτελεσματικότητα του ελέγχου). 

Ο κίνδυνος της εσφαλμένης απόρριψης είναι ο κίνδυνος να συμπεράνει ο ελεγκτής με 

βάση το σχετικό έλεγχό του ότι το ποσό ενός λογαριασμού εμπεριέχει ουσιώδες ποσοτικό 

σφάλμα, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δε συμβαίνει (the risk incorrect rejection). Δηλαδή, ο 

κίνδυνος εσφαλμένης απόρριψης είναι η πιθανότητα να απορρίψει ο ελεγκτής την ισχύουσα 

υπόθεση ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν εμπεριέχουν ουσιώδες σφάλμα. 

Η υιοθέτηση ενός υψηλότερου κινδύνου εσφαλμένης απόρριψης από τον ελεγκτή 

οδηγεί, καταρχήν, σε μείωση του δείγματος ελέγχου και βελτιώνει έτσι την αποδοτικότητα του 

ελέγχου. Όμως, η ταυτόχρονη αύξηση της πιθανότητας εσφαλμένου συμπεράσματος οδηγεί 

πολλές φορές σε αύξηση του κόστους ελέγχου λόγω πρόσθετων διαδικασιών που απαιτούνται 

για τη διευθέτηση ενδεχόμενης διαφωνίας με τη διοίκηση για το ύψος του λογαριασμού 

(επέκταση του δείγματος ελέγχου, συζητήσεις με τη διοίκηση της επιχείρησης, σχέσεις με τον 

πελάτη κλπ.) 
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4.2 Βήματα μή στατιστικής δειγματοληψίας στον έλεγχο σφαλμάτων 

Στη διεθνή ελεγκτική πράξη έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι στατιστικής και δομημένης 

μή στατιστικής δειγματοληψίας για τον έλεγχο σφαλμάτων. Ο όρος «δομημένη μή στατιστική 

δειγματοληψία» αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός μοντέλου μή στατιστικής δειγματοληψίας, το 

οποίο με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο αντιμετωπίζει τα συναφή ζητήματα, 

χρησιμοποιώντας ωστόσο το θεωρητικό υπόβαθρο της στατιστικής δειγματοληψίας. Ο σκοπός 

ενός μοντέλου δομημένης μή στατιστικής δειγματοληψίας είναι ο περιορισμός της πιθανότητας 

λάθους με την έγκυρη εφαρμογή των βασικών αρχών της στατιστικής δειγματοληψίας, 

αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις δυσκολίες εφαρμογής της. Τις μεθόδους στατιστικής και 

δομημένης μη στατιστικής δειγματοληψίας, με μερικές παραλλαγές, τις έχουν υιοθετήσει, σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, οι ελεγκτικές εταιρίες. Βέβαια, πολύ συχνά οι ελεγκτές στην 

πράξη δεν ακολουθούν ούτε τη στατιστική αλλά ούτε και τη δομημένη μή στατιστική 

δειγματοληψία καθώς οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται ad hoc. 

Όπως και στον έλεγχο του συστήματος εσωτερικών δικλίδων έτσι και στον έλεγχο για 

σφάλματα η διαφορά στη μή στατιστική δειγματοληψία, έναντι της στατιστικής, είναι ότι η όλη 

διαδικασία στην επιλογή δείγματος και στην αξιολόγηση των πορισμάτων του ελέγχου 

στηρίζεται στην επαγγελματική εμπειρία και κρίση του ελεγκτή. 

Βήμα 1: Προσδιορισμός του στόχου ελεγκτικών δοκιμασιών 

Ο γενικός στόχος είναι η συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων για την εξαγωγή 

συμπεράσματος σχετικά με το εάν ένας λογαριασμός εμπεριέχει ουσιώδες ποσοτικό σφάλμα. 

Οι λεπτομερείς ελεγκτικές διαδικασίες που θα εφαρμοσθούν στο δείγμα που θα επιλεγεί 

προσδιορίζονται από τους ισχυρισμούς της διοίκησης του οποίους ο ελεγκτής θεωρεί 

σημαντικούς στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Βήμα 2: Προσδιορισμός του πληθυσμού και της μονάδας δείγματος 

Το μέγεθος του πληθυσμού είναι ο αριθμός μονάδων του υπό έλεγχο λογαριασμού, για 

παράδειγμα το πλήθος των καταχωρίσεων στο λογαριασμό πωλήσεις ή έξοδα διαφήμισης, οι 

επιμέρους πελάτες ή προμηθευτές που συνθέτουν το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού 

κλπ. Από το σύνολο αυτών των μονάδων αφαιρούνται εκείνες που θα ελεγχθούν 100%, με το 

σκεπτικό ότι για τις μονάδες αυτές δε δικαιολογείται η ανάληψη κινδύνου δειγματοληψίας. 

Τέτοιες μονάδες είναι μονάδες με ιδιαίτερα μεγάλη αξία, ασυνήθιστα υπόλοιπα ή συναλλαγές 
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ή μονάδες με αυξημένο κίνδυνο λάθους. Συνήθως οι ελεγκτές προσδιορίζουν το μέγεθος των 

μονάδων με μεγάλη αξία που θα ελεγχθούν 100% διαιρώντας το ανεκτό ποσό σφάλματος μ’ 

ένα συντελεστή που κυμαίνεται από 1 έως 3. Ο συντελεστής αυτός με τη σειρά του καθορίζεται 

κατά κρίση ανάλογα με τον κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος στο συγκεκριμένο λογαριασμό και 

το βαθμό στον οποίο ο ελεγκτής στηρίζεται στη συγκεκριμένη ελεγκτική δοκιμασία. Ένας 

χαμηλός συντελεστής χρησιμοποιείται όταν ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος (δηλαδή ο 

αθροιστικός κίνδυνος των δικλίδων και του ενδογενούς κινδύνου) είναι χαμηλός ή όταν ο 

ελεγκτής χρησιμοποιεί και άλλες ελεγκτικές διαδικασίες για τον έλεγχο του ίδιου ισχυρισμού 

της διοίκησης σε ένα λογαριασμό (πχ αναλυτικές διαδικασίες). Όσες μονάδες του πληθυσμού 

υπερβαίνουν το πηλίκο της διαίρεσης του ανεκτού ποσού σφάλματος με τον παραπάνω 

συντελεστή, υπόκεινται αυτόματα σε έλεγχο και είναι φυσικά εκτός του πληθυσμού και εκτός 

δειγματοληψίας. 

Μονάδα δείγματος είναι προφανώς κάθε μονάδα του πληθυσμού που θα επιλεγεί στο 

δείγμα (συναλλαγή εσόδου ή εξόδου, ή καθένας από τους επιμέρους πελάτες, προμηθευτές ή 

κωδικούς αποθεμάτων που συνθέτουν το υπόλοιπο του σχετικού λογαριασμού κλπ.). Είναι 

σημαντικό κάθε μονάδα που επιλέγεται να ελέγχεται σύμφωνα με το σχέδιο ελέγχου. Δεν είναι 

ορθό, αν και μπορεί να συμβαίνει συχνά, επιλεγμένες μονάδες να αντικαθίστανται λόγω 

δυσχέρειας που παρουσιάζουν στον έλεγχό τους. Ομοίως, δε νοείται να διενεργείται έλεγχος 

σε μέρος μόνο των παραστατικών αυτών, διότι αυτό ισοδυναμεί με έλεγχο σε δείγμα του 

δείγματος (sampling a sample). 

Βήμα 3: Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος του δείγματος είναι οι παρακάτω: 

α) Το μέγεθος του πληθυσμού 

β) Η διασπορά του πληθυσμού 

γ) Το μέγεθος του προσδοκώμενου σφάλματος 

δ) Το μέγεθος του ανεκτού σφάλματος 

ε) Ο κίνδυνος δειγματοληψίας 

στ) Ο βαθμός διασφάλισης από άλλες ελεγκτικές δοκιμασίες 
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Μέγεθος πληθυσμού. Το μέγεθος του πληθυσμού δεν είναι σημαντική παράμετρος για 

τον προσδιορισμό του μεγέθους του δείγματος και από ένα σημείο και μετά δεν ασκεί 

ουσιαστική επίδραση (πληθυσμός άνω των 5.000 μονάδων). 

Διασπορά πληθυσμού. Υπάρχει γενικά μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στη διασπορά 

ενός πληθυσμού και του μεγέθους του δείγματος. Η στρωματοποίηση  του πληθυσμού μπορεί 

να μειώσει τη διασπορά και συνεπώς και το μέγεθος του δείγματος. Στην πράξη, εάν ένας 

πληθυσμός δεν έχει στρωματοποιηθεί, ενώ θα έπρεπε, το μέγεθος του δείγματος 

προσαυξάνεται κατά 10%. Ένας συνήθης τρόπος στρωματοποίησης του πληθυσμού είναι με 

βάση τη λογιστικής αξία των μονάδων του, οι οποίες κατατάσσονται με αύξουσα σειρά, 

χωρίζονται σε δύο στρώματα ίσης (περίπου) αξίας το καθένα και επιλέγονται δύο ίσου 

μεγέθους δείγματα, ένα από κάθε στρώμα, ώστε να καλύψει ο έλεγχος μεγαλύτερο ποσοστό 

της λογιστικής αξίας του πληθυσμού. 

Προσδοκώμενο σφάλμα. Για την εκτίμηση του προσδοκώμενου σφάλματος ο ελεγκτής 

εξετάζει το μέγεθος, αλλά και τη συχνότητα των ποσοτικών λαθών που αναμένεται να 

εντοπίσει στο λογαριασμό που ελέγχει και σχετίζεται θετικά με το μέγεθος του δείγματος και 

αρνητικά με τον κίνδυνο εσφαλμένης απόρριψης. Αυτό συμβαίνει καθώς, όσο μεγαλύτερο 

είναι το μέγεθος του προσδοκώμενου σφάλματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη προστασίας 

από τον αυξημένο κίνδυνο εσφαλμένης απόρριψης, ορίζοντας μικρότερο επίπεδο για τον 

κίνδυνο αυτό (μικρότερο επίπεδο σημαντικότητας) και συνεπώς μεγαλύτερο δείγμα. 

Ανεκτό σφάλμα. Το ανεκτό ποσό σφάλματος (tolerable misstatement) είναι το μέγεθος 

του σφάλματος προτού αυτό καταστεί ουσιώδες και υπολογίζεται κατά την κρίση του ελεγκτή 

ως υποπολλαπλάσιο του προσωρινού επιπέδου σημαντικότητας, ενώ υπάρχει αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ αυτού και του μεγέθους του δείγματος. 

Κίνδυνος δειγματοληψίας. Όπως έχει εξηγηθεί και αναλυθεί σε προηγούμενο τμήμα 

της παρούσης εργασίας, ο κίνδυνος δειγματοληψίας αποτελείται από τον κίνδυνο εσφαλμένης 

αποδοχής και τον κίνδυνο εσφαλμένης απόρριψης και σχετίζεται αρνητικά με το μέγεθος του 

δείγματος. Ο κίνδυνος δειγματοληψίας θεωρείται ότι κυμαίνεται μεταξύ 5% και 30% και 

διαβαθμίζεται συνήθως σε τρεις κατηγορίες: 
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Πίνακας 15 

Κατηγορία κινδύνου Ποσοστό κινδύνου 

Υψηλός 20%-30% 

Μέτριος 10%-20% 

Χαμηλός 5%-10% 

 

Βαθμός διασφάλισης από άλλες ελεγκτικές δοκιμασίες. Ο βαθμός απαιτούμενης 

διασφάλισης από άλλες ελεγκτικές δοκιμασίες παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με το μέγεθος 

του δείγματος. 

Η διαδικασία υπολογισμού του μεγέθους του δείγματος συνοπτικά είναι η εξής: 

 Προσδιορίζεται ο κίνδυνος επέλευσης σφάλματος (συνδυασμένο επίπεδο 

ενδογενούς κινδύνου και κινδύνου δικλίδων) σε σχέση με τον υπό έλεγχο 

λογαριασμό και τους ισχυρισμούς της διοίκησης σε μία από τις κατωτέρω 4 

κατηγορίες: μέγιστος, ελαφρά κάτω του μεγίστου, μέτριος, χαμηλός 

 Προσδιορίζεται το ποσό του ανεκτού σφάλματος με βάση το επίπεδο 

σημαντικότητας 

 Εκτιμάται ο κίνδυνος ότι οι λοιπές σχεδιασθείσες δοκιμασίες για σφάλματα θα 

είναι αναποτελεσματικές σε:  

o μέγιστο επίπεδο όταν δε σχεδιάσθηκε καμία άλλη δοκιμασία 

o μέτριο επίπεδο όταν οι λοιπές δοκιμασίες είναι μερικώς 

αποτελεσματικές 

o χαμηλό επίπεδο όταν οι λοιπές δοκιμασίες είναι πολύ αποτελεσματικές 

 Υπολογίζεται η λογιστική αξία του λογαριασμού, αφού αφαιρεθεί η αξία όσων 

μονάδων εξεταστούν σε ποσοστό 100% 

 Υπολογίζεται το μέγεθος του δείγματος “n” με βάση το συντελεστή 

διασφάλισης (βλέπε πίνακα κατωτέρω) ακολουθώντας τον τύπο: n= λογιστική 

αξία πληθυσμού x συντελεστής διασφάλισης / ανεκτό ποσό σφάλματος 
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 Γίνεται προσαρμογή του δείγματος προς τα επάνω, δεδομένης της μειωμένης 

αποτελεσματικότητας της μη στατιστικής δειγματοληψίας έναντι της 

στατιστικής. 

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει συντελεστές διασφάλισης (assurance factors) που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος. 

Πίνακας 16 

Συντελεστές διασφάλισης μεγέθους δείγματος στη μη στατιστική δειγματοληψία 

 
Επίπεδο κινδύνου ότι άλλες δοκιμασίες για σφάλματα δε θα 

είναι αποτελεσματικές 

Εκτιμηθέν επίπεδο κινδύνου 

επέλευσης σφάλματος 
Μέγιστο 

Ελαφρά κάτω 

του μεγίστου 
Μέτριο Χαμηλό 

Μέγιστο 3,0 2,7 2,3 2,0 

Ελαφρά κάτω του μεγίστου 2,7 2,4 2,0 1,6 

Μέτριο 2,3 2,1 1,6 1,2 

Χαμηλό 2,0 1,6 1,2 1,0 

Πηγή: AICPA (2001) 

 

Βήμα 4: Επιλογή του δείγματος 

Το δείγμα που θα επιλέξει ο ελεγκτής πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό. Σε περίπτωση 

που η διακύμανση του πληθυσμού είναι σημαντική, ο ελεγκτής μπορεί να χωρίσει τον 

πληθυσμό σε στρώματα, ώστε να επιτύχει μεγαλύτερη διασφάλιση. 

Βήμα 5: Εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών και υπολογισμός του σφάλματος 

Ο ελεγκτής στο συγκεκριμένο βήμα εφαρμόζει τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες 

στις επιλεχθείσες μονάδες δείγματος (π.χ. έλεγχος παραστατικών, αποστολή επιβεβαιωτικών 

επιστολών κλπ.). Κατόπιν, θα προσδιορίσει το ποσό του σφάλματος στο δείγμα (sample error), 

το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας του λογαριασμού με βάση τα βιβλία και αυτής βάσει 

του ελέγχου, ενώ οφείλει να εξετάσει και τη φύση, την προέλευση καθώς και τα αίτια της 

ύπαρξης σφαλμάτων. 
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Βήμα 6: Προβολή και υπολογισμός του σφάλματος στον πληθυσμό 

Ο ελεγκτής με βάση τα εντοπισθέντα σφάλματα στο δείγμα οφείλει να εκτιμήσει το 

συνολικό σφάλμα στον πληθυσμό. Τα σφάλματα των μονάδων εκτός δειγματοληψίας, καθώς 

και τα λεγόμενα «ανώμαλα» σφάλματα, τα οποία είναι αυτά για τα οποία δεν αναμένεται 

επανάληψη στον πληθυσμό, δεν υπόκεινται σε προβολή μέσω αναγωγής. Η προβολή των 

εντοπισθέντων σφαλμάτων πρέπει να γίνεται ανά στρώμα του πληθυσμού. Στην ελεγκτική 

πρακτική έχουν αναπτυχθεί δύο τρόποι προβολής σφαλμάτων στον πληθυσμό: 

α. Υπολογισμός του ποσοστού σφάλματος στη λογιστική αξία του δείγματος και 

εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού στη λογιστικής αξία του πληθυσμού 

β. Υπολογισμός του μέσου σφάλματος ανά μονάδα πληθυσμού, το οποίο 

πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των μονάδων του πληθυσμού 

Και οι δύο τρόποι καταλήγουν συνήθως στην ίδια εκτίμηση σφάλματος στον πληθυσμό. 

Εάν η διαφορά του σφάλματος που προκύπτει μεταξύ των μεθόδων είναι σημαντική, ο ελεγκτής 

θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσά τους με βάση την επαγγελματική του κρίση και ανάλογα με το 

εάν το σφάλμα σχετίζεται με τη λογιστική αξία ή με τον αριθμό των μονάδων. Στην πράξη 

πάντως χρησιμοποιείται συνήθως η μέθοδος του ποσοστού σφάλματος. 

Βήμα 7: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας (π.χ. εάν 

κάποια θέματα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, εάν θα πρέπει να διαφοροποιήσει τη γνώμη 

του επί των οικονομικών καταστάσεων κλπ.) 

 

Με βάση της προτεινόμενη τεχνική του AICPA παρατίθεται το κατωτέρω παράδειγμα 

προς κατανόηση του τρόπου εφαρμογής της μη στατιστικής δειγματοληψίας για ποσοτικά 

σφάλματα: 

Στα πλαίσια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρίας Α ο ελεγκτής 

σχεδιάζει να προβεί σε επιβεβαίωση του υπολοίπου των πελατών με αποστολή σχετικών 

επιστολών. Στην ελεγχόμενη χρήση η εταιρία παρουσίαζε τα κατωτέρω οικονομικά δεδομένα: 
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Κονδύλι οικονομικών καταστάσεων Ποσό κλειόμενης χρήσης 

Πωλήσεις €50.000.000 

Αριθμός πελατών 900 

Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών €7.200.000 

Εύρος υπολοίπων πελατών €20-€200.000 

Για τον έλεγχο των ισχυρισμών της Ύπαρξης και της Επιμέτρησης των πελατών ο 

ελεγκτής έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 

Από τον έλεγχο των εσωτερικών δικλίδων ο κίνδυνος δικλίδων τέθηκε σε επίπεδο 

ελαφρώς χαμηλότερο του μεγίστου 

Δε θα διενεργηθούν άλλες ελεγκτικές διαδικασίες για τον ίδιο σκοπό 

Το προσωρινό επίπεδο σημαντικότητας για το σχεδιασμό του ελέγχου ορίστηκε, κατά 

την κρίση του ελεγκτή, σε €500.000 

Κατόπιν, ο ελεγκτής με τη βοήθεια του excel διαχώρισε τα υπόλοιπα των πελατών σε 2 

στρώματα, ανάλογα με το ύψος τους. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο στρώμα 

συμπεριελήφθησαν 700 πελάτες με υπόλοιπα μικρότερα των €8.000 και συνολική αξία 

€3.800.000, ενώ στο δεύτερο 200 πελάτες με υπόλοιπα μεγαλύτερα των €8.000 και συνολική 

αξία €3.400.000. 

Κατόπιν, προσδιόρισε συντελεστή διασφάλισης 2,7, σύμφωνα με τον πίνακα 16 και 

δεδομένου ότι ο κίνδυνος είναι ελαφρώς χαμηλότερο του μεγίστου και δε θα διενεργηθούν 

άλλες ελεγκτικές διαδικασίες για τους ανωτέρω ισχυρισμούς. 

Το ανεκτό ποσοστό σφάλματος, το οποίο συνήθως (σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική) 

κυμαίνεται σε ποσοστό μεταξύ 50% και 70% επί του επιπέδου σημαντικότητας υπολογίσθηκε 

σε €300.000 (με ποσοστό 60% x €500.000), εκ του οποίου, κατά την κρίση του, ο ελεγκτής 

κατένειμε το ποσό των €120.000 στους πελάτες. 

Κατά πάγια ελεγκτική πρακτική, αποστέλλεται επιστολή επιβεβαίωσης σε πελάτες με 

ιδιαίτερα μεγάλη αξία, λόγω του ειδικού βάρους που έχουν για τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Συνήθως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ελεγκτές προσδιορίζουν το μέγεθος των 

μονάδων με μεγάλη αξία για 100% έλεγχο διαιρώντας το ανεκτό ποσό σφάλματος με ένα 

συντελεστή που κυμαίνεται ανάμεσα σε 1 και 3. Στην περίπτωσή μας ο ελεγκτής όρισε το όριο 
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αυτό στο ποσό των €150.000 (συντελεστής 2). Από την ταξινόμηση των πελατών προέκυψε 

ότι υπήρχαν 8 τέτοιοι πελάτες με συνολική αξία €1.350.000. Επομένως, για τη διαδικασία της 

δειγματοληψίας ο πληθυσμός από τον οποίο θα εξαχθεί το δείγμα αποτελείται από 892 πελάτες 

(900-8) συνολικής αξίας €5.850.000 (7.200.000-1.350.000). 

Με βάση τα ανωτέρω, ο ελεγκτής υπολόγισε το μέγεθος δείγματος (n) ως εξής: 

n= (λογιστική αξία πληθυσμού x συντελεστής διασφάλισης) / ανεκτό ποσό σφάλματος 

= (5.850.000 x 2,7) / 300.000 = 53 

Δηλαδή πρέπει να σταλούν επιστολές σε 53 πελάτες. Ο ελεγκτής αποφάσισε να 

κατανείμει το συνολικό δείγμα μεταξύ των 2 στρωμάτων του πληθυσμού ανάλογα με τη 

λογιστική αξία αυτών. Μετά την αφαίρεση των 8 μεγαλύτερων πελατών, το στρώμα των 

μεγάλων πελατών έχει 192 πελάτες με λογιστική αξία €2.050.000, ενώ με τους μικρούς 700 

πελάτες με αξία €3.800.000. Άρα θα σταλούν συνολικά 61 επιστολές σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα. 

Κατηγορία πελατών Πλήθος Λογιστική αξία Συντελεστής Αριθμός επιστολών 

Μεγαλύτεροι (>150.000) 8 1.350.000 100% 8 

Πελάτες δειγματοληψίας:     

-Μεγάλοι (>8.000) 192 2.050.000 35% 19 

-Μικροί (<8.000) 700 3.800.000 65% 34 

Για την επιλογή των 19+34 πελατών εφαρμόζεται απλή τυχαία δειγματοληψία. 

Εφόσον ο ελεγκτής λαμβάνει π.χ. τελικά 51 απαντητικές επιστολές και για τους 

υπόλοιπους πελάτες εκτελεί εναλλακτικές ισοδύναμες ελεγκτικές διαδικασίες για να 

επιβεβαιώσει το υπόλοιπό τους στο τέλος του έτους/διαχειριστικής χρήσεως.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

 

Στη στατιστική δειγματοληψία για ποσοτικά σφάλματα έχουν δημιουργηθεί δύο βασικές 

οικογένειες μεθόδων. Η πρώτη, η οποία στηρίζεται στη διωνυμική κατανομή, είναι η 

δειγματοληψία της νομισματικής μονάδας (Monetary Unit Sampling – MUS) και η δεύτερη, η 

οποία στηρίζεται στην κανονική κατανομή, είναι η δειγματοληψία των μεταβλητών (Variables 

Sampling). 

Η δειγματοληψία της νομισματικής μονάδας χρησιμοποιείται κυρίως όταν: 

 Είναι άγνωστο το μέγεθος του πληθυσμού 

 Είναι άγνωστη η διασπορά του πληθυσμού 

 Δεν αναμένονται καθόλου ποσοτικά σφάλματα 

 Αναμένονται λίγα θετικά ποσοτικά σφάλματα 

Αντίθετα η δειγματοληψία των μεταβλητών χρησιμοποιείται κυρίως όταν: 

 Είναι άγνωστη η λογιστική αξία των μονάδων του δείγματος 

 Υπάρχουν μηδενικά ή πιστωτικά υπόλοιπα 

 Αναμένονται πολλά ποσοτικά σφάλματα (θετικά ή αρνητικά) 

Γενικά η δειγματοληψία της νομισματικής μονάδας είναι ευρύτερα χρησιμοποιούμενη 

και κυριαρχεί έναντι της δειγματοληψίας των μεταβλητών, καθώς συν τοις άλλοις είναι πιο 

εύχρηστη και ο ελεγκτής δε χρειάζεται να γνωρίζει τη διασπορά του πληθυσμού, και γι’ αυτό 

το λόγο θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με αυτήν. 
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5.1 Δειγματοληψία νομισματικής μονάδας  

Η δειγματοληψία της νομισματικής μονάδας είναι επίσης γνωστή και ως Euro Unit Sampling 

ή Dollar Unit Sampling ανάλογα με το νόμισμα των ελεγχόμενων χρηματοοικονομικών 

στοιχείων και έχει αναπτυχθεί ειδικά για χρήση στην ελεγκτική. Γενικά ενδείκνυται όταν 

τίθενται εν αμφιβόλω οι ισχυρισμοί της διοίκησης «Ύπαρξη» ή «Πραγματοποίηση». Αυτό 

σημαίνει ότι ο ελεγκτής έχει υποψίες ότι κάποιοι λογαριασμοί εμφανίζουν μεγαλύτερο 

υπόλοιπο από αυτό που θα έπρεπε ή εμφανίζουν υπόλοιπο το οποίο δε θα έπρεπε να υπάρχει 

(για παράδειγμα στην περίπτωση που θέλει να εξετάσει εάν είναι ορθό το υπόλοιπο του 

λογαριασμού «Πελάτες»). Αντίθετα η ανωτέρω μέθοδος δεν είναι η ενδεδειγμένη για τον 

έλεγχο του ισχυρισμού «Πληρότητα» (π.χ. δεν είναι κατάλληλη για να ελεγχθεί εάν έχουν 

καταχωρηθεί όλες οι δαπάνες ή υπάρχουν τυχόν ακαταχώρητες συναλλαγές). Επίσης, δε 

λαμβάνει υπ’όψιν το πλήθος των συναλλαγών που έχουν γίνει, αλλά το συνολικό υπόλοιπο 

(την ενδιαφέρει, για παράδειγμα, το σύνολο των εσόδων κι όχι το πλήθος των παραστατικών 

που διαμορφώνουν το συνολικό ποσό). 

Τα 6 βήματα που ακολουθούνται για την εφαρμογή της μεθόδου δειγματοληψίας 

νομισματικής μονάδας αναλύονται κατωτέρω: 

Βήμα 1: Προσδιορισμός του στόχου των ελεγκτικών δοκιμασιών 

Ο γενικός στόχος του ελεγκτή είναι να συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκμήρια ώστε να εξάγει συμπέρασμα σχετικά με την ύπαρξη ουσιώδους ποσοτικού 

σφάλματος σε ένα λογαριασμό. 

Βήμα 2: Προσδιορισμός του πληθυσμού και της μονάδας δείγματος 

Ο πληθυσμός είναι η συνολική αξία ενός λογαριασμού, ενώ η μονάδα δείγματος είναι 

κάθε επιμέρους νομισματική μονάδα (κάθε ευρώ). Η συναλλαγή που θα επιλεγεί προς 

διερεύνηση ονομάζεται λογική μονάδα δείγματος και γίνεται κατά κανόνα με τυχαία 

συστηματική δειγματοληψία.  

Βήμα 3: Προσδιορισμός του μεγέθους του δείγματος 

Το μέγεθος του δείγματος (n) της νομισματικής μονάδας προσδιορίζεται με τον 

ακόλουθο τύπο: 
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n=ΑΒ/ΔΔ, όπου: 

ΑΒ είναι η αξία των βιβλίων (αξία πληθυσμού) 

ΔΔ είναι το διάστημα δειγματοληψίας 

Όταν το προσδοκώμενο ποσό σφάλματος είναι μηδενικό, τότε το διάστημα 

δειγματοληψίας υπολογίζεται: 

ΔΔ=ΑΠΣ/ΣΑ, όπου: 

ΑΠΣ είναι το ανεκτό ποσό σφάλματος 

ΣΑ είναι ο συντελεστής αξιοπιστίας 

Στην αντίθετη περίπτωση στην οποία το προσδοκώμενο ποσό σφάλματος είναι διάφορο 

του μηδενός, τότε το διάστημα δειγματοληψίας υπολογίζεται: 

ΔΔ=[ΑΠΣ-(ΠΠΣ x ΣΕ)]/ΣΑ, όπου: 

ΠΠΣ είναι το προσδοκώμενο ποσό σφάλματος 

ΣΕ είναι ο συντελεστής επέκτασης του προσδοκώμενου ποσού σφάλματος 

Συνοψίζοντας και συνδυάζοντας τα ανωτέρω, ο τύπος του μεγέθους του δείγματος 

μπορεί να διαμορφωθεί και ως εξής: 

ΠΠΣ = 0 n = ΑΒ x ΣΑ / ΑΠΣ 

ΠΠΣ διάφορο του «0» n = ΑΒ x ΣΑ / [ΑΠΣ – (ΠΠΣ x ΣΕ)] 

Επίσης, όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα, ο κίνδυνος εσφαλμένης αποδοχής έχει 

αρνητική συσχέτιση με το μέγεθος του δείγματος. 
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Πίνακας 17 

Συντελεστές αξιοπιστίας για αξιολόγηση δειγμάτων με την MUS 

Αριθμός 

μονάδων με 

αναμενόμενο 

σφάλμα 

υπερτίμησης Αποδεκτός κίνδυνος εσφαλμένης αποδοχής (%) 

 1% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 37% 50% 

0 4,61 3,00 2,31 1,90 1,61 1,39 1,21 1,00 0,70 

1 6,54 4,75 3,89 3,38 3,00 2,70 2,44 2,14 1,68 

2 8,41 6,30 5,33 4,72 4,28 3,93 3,62 3,25 2,68 

3 10,05 7,76 6,69 6,02 5,52 5,11 4,77 4,34 3,68 

4 11,61 9,16 8,00 7,27 6,73 6,28 5,90 5,43 4,68 

5 13,11 10,52 9,28 8,50 7,91 7,43 7,01 6,49 5,68 

6 14,57 11,85 10,54 9,71 9,08 8,56 8,12 7,56 6,67 

7 16,00 13,15 11,78 10,90 10,24 9,69 9,21 8,63 7,67 

8 17,41 14,44 13,00 12,08 11,38 10,81 10,31 9,68 8,67 

9 18,79 15,71 14,21 13,25 12,52 11,92 11,39 10,74 9,67 

10 20,15 16,97 15,41 14,42 13,66 13,02 12,47 11,79 10,67 

11 21,49 18,21 16,60 15,57 14,78 14,13 13,55 12,84 11,67 

12 11,83 19,45 17,79 16,72 15,90 15,22 14,63 13,89 12,67 

13 24,14 20,67 18,96 17,86 17,02 16,32 15,70 14,93 13,67 

14 25,45 21,89 20,13 19,00 18,13 17,40 16,77 15,97 14,67 

15 26,75 23,10 21,30 20,13 29,24 18,49 17,84 17,02 15,67 

16 28,03 24,31 22,46 21,26 20,34 19,58 18,90 18,06 16,67 
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17 29,31 25,50 23,61 22,39 21,44 20,66 19,97 19,10 17,67 

18 30,59 26,70 24,76 23,51 22,54 21,74 21,03 20,14 18,67 

19 31,85 27,88 25,91 24,63 23,64 22,81 22,09 21,18 19,67 

20 33,11 29,07 27,05 25,74 24,73 23,89 23,15 22,22 20,67 

Πηγή: AICPA, Audit Sampling 

 

Στην πράξη οι ελεγκτές θέτουν τον κίνδυνο εσφαλμένης αποδοχής μεταξύ 5% και 30%. 

Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος δικλίδων και οι σχετικές ελεγκτικές διαδικασίες δεν 

παρέχουν εύλογη εγγύηση περί μη ύπαρξης σφάλματος, τόσο χαμηλότερος κίνδυνος αποδοχής 

πρέπει να επιλεγεί από τον ελεγκτή. Σ’ αυτήν την περίπτωση εξάγεται μεγαλύτερο δείγμα 

ελέγχου, το οποίο εύκολα μπορεί να γίνει κατανοητό αν εφαρμοσθούν οι μαθηματικοί τύποι 

που αναλύθηκαν ανωτέρω. 

Ο συντελεστής επέκτασης προσδιορίζεται ποσοτικά με τη βοήθεια στατιστικών 

κατανομών, ενδεικτικές τιμές του οποίου παρουσιάζεται κατωτέρω: 

Πίνακας 18 

Κίνδυνος εσφαλμένης αποδοχής Συντελεστής επέκτασης 

1% 1,90 

5% 1,60 

10% 1,50 

15% 1,40 

20% 1,30 

25% 1,25 

30% 1,20 

37% 1,15 

50% 1,10 

Πηγή: AICPA, Audit Sampling 
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Βήμα 4: Επιλογή του δείγματος 

Αφού επιλεγεί το διάστημα δειγματοληψίας, επιλέγεται τυχαία μία παρατήρηση εντός 

του πρώτου διαστήματος, αντίστοιχα από το δεύτερο κ.ο.κ.  

Μια παρατήρηση (π.χ. παραστατικό) που έχει αξία μεγαλύτερη από το διάστημα 

δειγματοληψίας εύλογα μπορεί να επιλεγεί περισσότερες από μία φορές. Στην περίπτωση αυτή 

το τελικό δείγμα (ποσοτικά) θα είναι μικρότερο από αυτό που προϋπολογίσθηκε. 

Βήμα 5: Εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών 

Στο στάδιο αυτό ο ελεγκτής εφαρμόζει τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες στο 

επιλεχθέν δείγμα. 

Βήμα 6: Αξιολόγηση των ευρημάτων του ελέγχου 

Στο εν λόγω στάδιο αυτό ο ελεγκτής εξάγει το συμπέρασμα βάσει του ελέγχου που 

διεξήγαγε. Υπολογίζει το ποσό του σφάλματος στο δείγμα και τη διαφορά μεταξύ λογιστικής 

και ελεγχθείσης αξίας. Εν συνεχεία υπολογίζεται το Μέγιστο Ποσό Σφάλματος στον πληθυσμό 

(ΜΠΣ) βάσει του κατωτέρω τύπου:  

ΜΠΣ = ΠΣ + ΠΚΔ, όπου: 

ΠΣ είναι το προβληθέν σφάλμα στον πληθυσμό 

ΠΚΔ είναι η προσαύξηση κινδύνου δειγματοληψίας 

Για τον υπολογισμό του προβληθέντος σφάλματος στον πληθυσμό, οι παρατηρήσεις 

που είχαν σφάλματα ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: σε εκείνες στις οποίες η αξία των 

βιβλίων είναι μεγαλύτερη ή ίση μικρότερη από το διάστημα δειγματοληψίας και σε αυτές που 

είναι μικρότερη αυτού. Στην πρώτη κατηγορία το ποσό του σφάλματος που εντοπίστηκε είναι 

εκείνο που θα προβληθεί στον πληθυσμό. Στη δεύτερη κατηγορία η προβολή του σφάλματος 

στον πληθυσμό υπολογίζεται από τον τύπο:  

ΠΣ = Ποσοστό σφάλματος (%) x ΔΔ, όπου: 

Ποσοστό σφάλματος = Ποσό σφάλματος / αξία μονάδας δείγματος 

ΔΔ είναι το διάστημα δειγματοληψίας 
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Τα ανωτέρω αποτυπώνονται χαρακτηριστικά στο κατωτέρω υποθετικό παράδειγμα-

πίνακα με διάστημα δειγματοληψίας 1.000: 

Αξία βιβλίων Αξία ελέγχου 
Ποσό 

σφάλματος 

Ποσοστό 

σφάλματος 

Προβληθέν 

σφάλμα 

800 600 200 25% 250 

1.200 900 300 - 300 

200 0 200 100% 1.000 

Σύνολο ΠΣ    1.550 

 

Όπως βλέπουμε, στην πρώτη και τρίτη περίπτωση πολλαπλασιάζεται το ποσοστό 

σφάλματος με το διάστημα δειγματοληψίας για την εξεύρεση του προβληθέντος σφάλματος, 

ενώ στη δεύτερη περίπτωση, στην οποία η αξία των βιβλίων υπερβαίνει το διάστημα 

δειγματοληψίας, δεν υπολογίζεται ποσοστό σφάλματος και το προβληθέν σφάλμα είναι ίσο με 

το ποσό του υπολογισθέντος σφάλματος. 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η ελεγκτική δειγματοληψία είναι από τα πιο σημαντικά στάδια του ελέγχου μιας επιχείρησης. 

Είναι το στάδιο κατά το οποίο έχει προηγηθεί η μελέτη της ελεγχόμενης επιχείρησης, έχουν 

εντοπισθεί οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη γενική λειτουργία της καθώς και σε επιμέρους 

διαδικασίες αυτής και ο ελεγκτής καλείται να επιλέξει τα κατάλληλα στοιχεία προς έλεγχο, 

ώστε να διαμορφώσει την τελική του γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων. 

Αυτό που προκύπτει από το σύνολο της παρούσης εργασίας είναι ότι, όποια μέθοδος 

δειγματοληψίας κι αν επιλεγεί (εφόσον βέβαια τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες), 

το σημαντικότερο ρόλο παίζει η επαγγελματική κρίση του ελεγκτή, με τη διαφοροποίηση, ίσως 

ότι με τη χρήση κάποιας στατιστικής μεθόδου δειγματοληψίας, η επαγγελματική κρίση 
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συνδυάζεται και με μια επιστημονική μέθοδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη 

ασφάλεια ως προς την καταλληλότητα της τελικής γνώμης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ο 

ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ότι το δείγμα που εξήγαγε είναι επαρκές και 

κατάλληλο για την έκφραση της γνώμης του. 

Σε κάθε περίπτωση, η ελεγκτική δειγματοληψία και οι διάφορες μορφές της, θα 

παραμείνουν στο προσκήνιο για αρκετά χρόνια ακόμη και θα απασχολήσουν πολλούς 

σύγχρονους και μελλοντικούς ερευνητές. 
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