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Περίληψη 

 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε µας έδειξε ποιοι είναι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν ουσιωδώς την ορθότητα ενός διενεργούµενου ελέγχου και άρα την 

ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων µιας εταιρείας. Όπως είδαµε µερικοί από 

τους παράγοντες αυτούς είναι η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών, το µέγεθος της 

ελεγκτικής εταιρείας, ο βαθµός εξειδίκευσης του ελεγκτή, η αµοιβή του, η φήµη του 

κ.α.  Όπως αποδείχθηκε λοιπόν υπάρχουν διάφορα στοιχεία, προβλέψιµα ή µη, που 

δύναται να παραποιήσουν την εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων υπονοµεύοντας 

τον ποιοτικό έλεγχό τους και άρα την ίδια την ποιότητα των καταστάσεων ως σύνολο. 

Προχωρώντας γίνεται µία περιληπτική καταγραφή του υπάρχοντος θεσµικού 

πλαισίου (∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου – International Standards on Audit) µε σκοπό την 

παρουσίαση του ορθού και ποιοτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων.  Η 

κείµενη νοµοθεσία λοιπόν αναφέρεται στη διάρκεια του ελέγχου, στο ελεγκτικό 

ιστορικό, στην πληρότητα του ελέγχου, στα φύλλα ελέγχου κ.α., βοηθώντας στην 

καταγραφή µιας ποιοτικής ελεγκτικής  µαρτυρίας και µιας έκθεσης ελέγχου που θα 

διασφαλίζει, στο βαθµό του δυνατού, την ακέραιη και ορθή εικόνα των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

Στο δεύτερο σκέλος της εργασίας έχουµε την ανάπτυξη δύο µοντέλων µε σκοπό την 

καταγραφή των στοιχείων εκείνων που επηρεάζουν σε πολύ µεγάλο βαθµό τη γνώµη 

του ελεγκτή. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν όπως αποδείχτηκε, είναι η µόχλευση και τα 

δεδουλευµένα στοιχεία µιας επιχείρησης για το ελεγχόµενο έτος, που επηρεάζουν 

αρνητικά τη γνώµη του ελεγκτή και η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στην αγορά που 

επηρεάζει τη γνώµη του θετικά.  Επικουρικά χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που µας 

έδωσε η πρώτη παλινδρόµηση, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους 

ελεγκτές στην εξέταση της διαφοράς των εσόδων καθώς και στον δείκτη απόδοσης 

του ενεργητικού καθώς οι τιµές των δεικτών αυτών µας δείχνουν ότι ο ελεγκτής 

πιθανώς να έρθει αντιµέτωπος µε παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.   

 

  



iv 
 

Περιεχόμενα 

 

Περίληψη ..................................................................................................................... iii 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο ........................................................................................................... vii 

1. Εισαγωγή ............................................................................................................. vii 

1.1 Σκοπός της εργασίας ..................................................................................... vii 

1.2    Ερευνητικά ερωτήµατα ................................................................................. viii 

1.3 ∆οµή της εργασίας ......................................................................................... ix 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ............................................................................................................. 1 

2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας ................................................................................. 1 

2.1 Ο ορισµός της ποιότητας του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 1 

2.2 Η σηµασία της ποιότητας του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

.................................................................................................................................... 7 

2.3 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελέγχου των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ........................................................................ 10 

2.3.1 Η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ..................................... 11 

2.3.2 Η παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόµενη επιχείρηση ........... 12 

2.3.3 Η θητεία και η συχνότητα εναλλαγής των ελεγκτών .................................. 14 

2.3.4 Η ύπαρξη και η σύνθεση επιτροπών ελέγχου ............................................. 15 

2.3.5 Το µέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας .......................................................... 15 

2.3.6 Ο βαθµός εξειδίκευσης του ελεγκτή ........................................................... 17 

2.3.7 Η αµοιβή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .................................................... 19 



v 
 

2.3.8 Ο εσωτερικός έλεγχος ................................................................................. 20 

2.3.9 Η φήµη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ....................................................... 20 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο ........................................................................................................... 22 

3. Θεσµικό Πλαίσιο ..................................................................................................... 22 

3.1 Ο εξωτερικός έλεγχος σύµφωνα µε τον νόµο 2190/1920 περί ΑΕ .................... 22 

3.1.1 ∆ιάρκεια Ελέγχου ....................................................................................... 22 

3.1.2 Εκτίµηση του Εσωτερικού Ελέγχου ........................................................... 22 

3.1.3 Ελεγκτικό Ιστορικό ..................................................................................... 23 

3.1.4 Χρόνος τέλεσης του ελέγχου ................................................................. 24 

3.1.5 Στάση του ελεγκτή ................................................................................. 24 

3.1.6 Πληρότητα του ελέγχου .............................................................................. 25 

3.1.7 Φύλλα ελέγχου ............................................................................................ 27 

3.1.8 Πιστοποιήσεις του ελεγκτή από τον ελεγχόµενο ........................................ 28 

3.1.9 Πίνακες και Καταστάσεις ........................................................................... 30 

3.2 ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (International Standards on Audit – I.S.A.) ............. 31 

3.2.1 Η ελεγκτική διαδικασία κατά τα I.S.A. ...................................................... 31 

3.2.2 ∆ιασφάλιση ποιότητας ................................................................................ 33 

3.2.3 Συµφωνία µε τα ISA ................................................................................... 38 

3.2.4 Έλεγχος υπό καθεστώς κινδύνου ................................................................ 39 

3.2.5 Πραγµατοποίηση του ελέγχου υπό καθεστώς κινδύνου ............................. 42 

3.2.6 Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου ............................................................... 43 



vi 
 

3.2.7  Θέση της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων .......................... 46 

3.2.8 Η θέση της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων  ως εργαλείο 

ελέγχου ................................................................................................................. 47 

3.2.9 Το ουσιώδες βάρος των λογαριασµών και ο ελεγκτικός κίνδυνος ............. 47 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ........................................................................................................... 49 

4.  Εµπειρική ανάλυση ................................................................................................. 49 

4.1 Ερευνητικό υπόδειγµα ....................................................................................... 49 

4.2 Ερευνητικό υπόδειγµα ....................................................................................... 50 

4.3 Ανάλυση δείγµατος ............................................................................................ 52 

4.4 Εµπειρικά αποτελέσµατα ................................................................................... 52 

4.5 Συµπεράσµατα πρακτικής προσέγγισης ............................................................ 58 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ........................................................................................................... 60 

5. Επίλογος ............................................................................................................... 60 

5.1 Συµπεράσµατα ................................................................................................... 60 

5.2 Περιορισµοί ....................................................................................................... 61 

5.3 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα ..................................................................... 61 

Βιβλιογραφία ............................................................................................................... 62 

 

 

 



vii 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

1. Εισαγωγή 

 

  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην καταγραφή και παρουσίαση των παραγόντων 

που συµβάλλουν στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων µέσω της ελεγκτικής 

διαδικασίας µε τον βέλτιστο τρόπο και στην διαπίστωση εάν ο αρχικός στόχος της 

εξασφάλισης ποιοτικής καταγραφής επιτυγχάνεται. Η στοιχειοθέτηση της άποψης 

περί ύπαρξης ή µη ποιότητας επιτυγχάνεται τόσο µέσω της ανασκόπησης στην 

βιβλιογραφία µε πυλώνες τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, όσο και µε αναφορά σε 

ερευνητικά δεδοµένα, στα οποία εξετάζεται η αποδοτικότητα του εν λόγω θεσµικού 

πλαισίου στην πραγµατικότητα. Έχοντας σαν άξονες τα παραπάνω επιχειρείται έπειτα 

η σύνταξη ενός εµπειρικού µοντέλου, στο οποίο θα ελεγχθεί εάν οι οικονοµικές 

καταστάσεις που δηµοσιεύονται και αποτελούν το µέσο πληροφόρησης επενδυτών 

και κράτους ανταποκρίνονται στα αναµενόµενα και ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που 

υπονοµεύουν την ποιότητα τους.  

 

 

1.1 Σκοπός της εργασίας 

 

 

Ο κύριος σκοπός της εργασίας επιµερίζεται σε δύο άξονες. Κατά πρώτον, κύριο 

στόχο αποτελεί η παράθεση του θεσµικού πλαισίου στο οποίο στηρίζεται η ελεγκτική 

διαδικασία και για τον λόγο αυτό πραγµατοποιείται µία αναδροµή στη νοµολογία 

περί ελέγχου και ειδικότερα στα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Κατά δεύτερον, µε 

γνώµονα τα στοιχεία που παρατίθεται στο βιβλιογραφικό µέρος, επιχειρείται να 

αποσαφηνιστεί σε τι βαθµό είναι αληθές το ιδεατό, δηλαδή η σύνταξη καταστάσεων 

που δεν εµπεριέχουν λάθη, ηθεληµένα ή µη και η πληροφόρηση των αναγνωστών 

των καταστάσεων για την πραγµατική οικονοµική κατάσταση και 
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χρηµατοοικονοµική θέση της εργασίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

χρησιµοποιούνται µοντέλα και µέθοδοι που τυγχάνουν της αναγνώρισης από την 

επιστηµονική κοινότητα µε τρόπο τέτοιο ώστε να συνταχθεί ένα νέο µοντέλο, ικανό 

να εφαρµοστεί στην ελληνική πραγµατικότητα, σύµφωνα πάντα µε τους 

αναπόφευκτους περιορισµούς που τίθενται στην άντληση δεδοµένων από το 

εσωτερικό των επιχειρήσεων.  

 

 

1.2    Ερευνητικά ερωτήµατα 

 

 

Με βάση τα παραπάνω, τα ερευνητικά ερωτήµατα που τίθενται είναι προφανή: 

1. Ποια στοιχεία είναι καθοριστικοί παράγοντες για την εξασφάλιση της ποιοτικής 

οικονοµικής καταγραφής και ποια στοιχεία την υπονοµεύουν, βάσει της 

βιβλιογραφίας; 

2. Πως πρέπει να συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις ώστε να 

χαρακτηρίζονται από την υψηλότερη δυνατή ποιότητα; 

3. Ποια τα στοιχεία που είναι πιθανό να υπονοµεύσουν το επίπεδο ποιότητας των 

ελληνικών οικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύονται για τις επιχειρήσεις 

που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών; 

   Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα, ανατρέξαµε στην πηγή της 

ποιότητας αναφορικά µε τα οικονοµικά στοιχεία, που δεν είναι άλλη από την 

ελεγκτική διαδικασία. Ακρογωνιαίος λίθος για την εξασφάλισης της ποιότητας είναι 

φυσικά ο επόπτης της, που δεν είναι άλλος από τον εξωτερικό ελεγκτή. Η 

επιστηµονική αρθρογραφία είναι σηµαντικό εργαλείο στην απόπειρα µας να 

εντοπίσουµε τους παράγοντες ενίσχυσης της ποιότητας και τις ευνοϊκές συνθήκες για 

αλλοίωση τους, καθώς συνδέουν την θεωρεία της νοµοθεσίας µε την πράξη που 

επικρατεί στην αγορά. Αναγνωρίζοντας την αξία της, η αρθρογραφία βοηθά στην 

απάντηση του πρώτου ερευνητικού ερωτήµατος. 
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  Στην επόµενη ενότητα αναπτύσσεται η σχετική νοµολογία και τα υιοθετηµένα 

πρότυπα ελέγχου, µε στόχο να απαντηθεί το επόµενο ερευνητικό ερώτηµα. Έτσι, 

παρατίθεται η σχετική ανάλυση, που προκύπτει µέσα από τις οδηγίες των προτύπων, 

για τον ρόλο και την συνεισφορά του ελεγκτή κατά την ελεγκτική διαδικασία.  

  

 Καταληκτικά, για να αποκτήσει και η καταγραφή των δύο προηγούµενων 

ερωτηµάτων ουσιώδη εφαρµογή, επιδιώχθηκε να εφαρµοστούν οι πιο 

αναγνωρισµένες αρχές ποσοτικού ελέγχου στην ποιότητα των οικονοµικών 

καταστάσεων στις ελληνικές οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται από τις 

εισηγµένες επιχειρήσεις στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Αυτό συνθέτει και το επόµενο 

µέρος της εργασίας και φυσικά απαντά στο τελευταίο ερευνητικό ερώτηµα.   

 

 

1.3   ∆οµή της εργασίας 

 

 

Η εργασία εκκινεί µε την εισαγωγή στην οποία καταγράφονται ο σκοπός της 

σύνταξης της, τα ερευνητικά ερωτήµατα και η δοµή της. Το επόµενο κεφάλαιο 

αποτελεί µία αναδροµή στην βιβλιογραφία. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά το θεσµικό 

πλαίσιο το οποίο ισχύει, και περιλαµβάνει την κείµενη νοµοθεσία, και κυρίως τα 

διεθνή πρότυπα ελέγχου. Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί το ερευνητικό µέρος της 

εργασίας, στο οποίο αναλύονται το ερευνητικό υπόδειγµα, το δείγµα πάνω στο οποίο 

στηρίζεται η έρευνα, τα αποτελέσµατα της, και φυσικά τα συµπεράσµατα που 

µπορούν να εξαχθούν από αυτήν. Η εργασία ολοκληρώνεται µε τα συµπεράσµατα επί 

της συνολικής εργασίας, του περιορισµούς που τέθηκαν κατά την υλοποίηση της και 

τις προτάσεις για µελλοντική επέκταση της παρούσας ανάλυσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

 

2.1 Ο ορισµός της ποιότητας του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων 

 

 

Στο παρελθόν υπήρξε µια σειρά προσπαθειών για να οριστεί η έννοια της ποιότητας 

του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, ωστόσο, καµία δεν κατάφερε 

να οδηγήσει στον καθορισµό της έννοιας αυτής που να αποδέχεται καθολική 

αναγνώριση και αποδοχή. Αυτό διότι, όπως υποστηρίζει και ο Herrbach (2001), η 

ποιότητα του ελέγχου είναι δύσκολο να οριστεί µιας και πρόκειται για µία έννοια 

σύνθετη και πολυδιάστατη.  

Εξ’ ορισµού ο σκοπός της ελεγκτικής είναι να εξασφαλίσει την ποιότητα των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που συντάσσουν οι εκάστοτε επιχειρήσεις έτσι 

ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία των πληροφοριών που αυτές παρέχουν (Hayes et al., 

2005). Εποµένως, ένας έλεγχος που αυξάνει την ποιότητα και την αξιοπιστία της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που παρέχεται µέσω των χρηµατοοικονοµικών 

αυτών καταστάσεων, είναι ένας έλεγχος που µπορεί να χαρακτηριστεί ως έλεγχος 

υψηλής ποιότητας (Persson, 2011).  

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τους Becker et al. (1998), ως έλεγχος υψηλής 

ποιότητας χαρακτηρίζεται ο έλεγχος κατά τον οποίο όχι µόνο εντοπίζονται 

προβληµατικές ή αµφισβητούµενες λογιστικές πρακτικές  αλλά και αυτές 

αποκαλύπτονται στην έκθεση ελέγχου, ενώ αντίθετα, ως έλεγχος χαµηλής ποιότητας 

χαρακτηρίζεται ο έλεγχος κατά τον οποίο είτε εντοπίζονται αλλά δεν αποκαλύπτονται 

τυχόν παρατυπίες και σφάλµατα, είτε δεν εντοπίζονται και εποµένως δεν 

αποκαλύπτονται τυχόν παρατυπίες και σφάλµατα. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

παρατίθεται στη συνέχεια οι βασικότεροι ορισµοί σχετικά µε την έννοια της 

ποιότητας του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
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Αρχικά, σύµφωνα µε τον Wallace (1980), η ποιότητα του ελέγχου µπορεί να 

οριστεί ως η ικανότητα του ελεγκτή να περιορίσει στο ελάχιστο την τυχόν µεροληψία 

που πιθανόν να τον διακατέχει έτσι ώστε να οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται 

µέσω των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εκάστοτε 

ελεγχόµενης επιχείρησης να αντικατοπτρίζουν σαφώς την πραγµατική εικόνα της εν 

λόγω επιχείρησης µε τρόπο ακριβοδίκαιο. (Watkins et al., 2004) 

Από την άλλη µεριά οι Titman και Truman (1986) έκαναν µια προσπάθεια να 

προσδιορίσουν την έννοια της ποιότητας του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, προσεγγίζοντάς την από την οπτική γωνία της χρηµατοπιστωτικής 

αγοράς. Έτσι, όρισαν την ποιότητα του ελέγχου ως το επίπεδο της ακρίβειας που 

θέλει να µεταφέρει ο ελεγκτής στους επενδυτές µέσα από τις δηµοσιευµένες 

οικονοµικές καταστάσεις των ελεγχόµενων επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι τελευταίοι να 

µπορέσουν να εκτιµήσουν την αγοραία αξία της εκάστοτε επιχείρησης µε µεγαλύτερη 

ακρίβεια και τελικά να λάβουν κατά το δυνατό την ορθολογικότερη απόφαση που 

σχετίζεται µε αυτή.  

Επιπλέον,  σύµφωνα µε τους DeAngelo (1981), Palmrose (1988) και 

Hussainey (2009), η ποιότητα του ελέγχου ορίζεται ως η συνδυασµένη πιθανότητα 

τόσο του εντοπισµού όσο και της αποκάλυψης και αναφοράς ουσιαστικών λαθών, 

παραλείψεων και ανακριβειών που πιθανό να εµφανίζονται στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο εν λόγω ορισµός είναι ο πιο αποδεκτός και 

αντιπροσωπευτικός, και για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται στην πλειοψηφία των 

µελετών που έχουν ως αντικείµενο την ποιότητα του ελέγχου των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.    

Έπειτα, ο DeAngelo (1981) επέκτεινε την έννοια της ποιότητας του ελέγχου 

εξηγώντας ότι η πιθανότητα οι ελεγκτές να εντοπίσουν ένα ουσιώδες λάθος, 

παράλειψη ή ανακρίβεια, εξαρτάται από τις τεχνικές τους ικανότητες, το σχεδιασµό 

και προγραµµατισµό της διαδικασίας του ελέγχου, τη δειγµατοληπτική µέθοδο που 

θα χρησιµοποιήσει κτλ. ∆ηλαδή, µε ποιο τρόπο η διαδικασία του ελέγχου έχει 

σχεδιαστεί και ποιες µεθόδους και τεχνικές χρησιµοποιεί ο ελεγκτής. Το δεύτερο 

µέρος του ορισµού της ποιότητας του ελέγχου αφορά στην ανεξαρτησία του ελεγκτή, 

δηλαδή πόσο ανεξάρτητος είναι ο ελεγκτής σε σχέση µε τον πελάτη του-την 

ελεγχόµενη επιχείρηση, και αν η ανεξαρτησία του είναι επαρκής έτσι ώστε να 
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αναφέρει τελικά τα λάθη, τις παραλήψεις και τις ανακρίβειες που πιθανό να 

εντοπίσει. Με άλλα λόγια, η πιθανότητα του εντοπισµού και της αποκάλυψης 

ουσιαστικών λαθών, παραλείψεων και ανακριβειών εξαρτάται τόσο από τις γνώσεις 

και τις ικανότητες που κατέχει ο ελεγκτής, όσο και από το βαθµό ανεξαρτησίας του, 

δηλαδή την ικανότητά του να εκφέρει οποιαδήποτε γνώµη χωρίς να υποκύπτει σε 

προσωπικά συµφέροντα και σε πιθανές πιέσεις από την ελεγχόµενη επιχείρηση-

πελάτη.  

Αντίστοιχα, όπως υποστηρίζουν οι Myers et al. (2003) η ποιότητα του 

ελέγχου δεν εξαρτάται µόνο στην τήρηση ή µη του γενικά αποδεκτού κανονιστικού 

πλαισίου που διέπει τη λογιστική και την ελεγκτική, αλλά κατά ένα µεγάλο βαθµό 

εξαρτάται και από την ίδια την προσωπικότητα του ελεγκτή που διενεργεί τον έλεγχο, 

την αντικειµενικότητά του, την αµεροληψία του και τον σκεπτικισµό του. 

  Στη συνέχεια, σε µία προσπάθεια να γίνει περισσότερο κατανοητή η 

εννοιολογική οριοθέτηση της ποιότητας του ελέγχου, παρατίθενται δύο προσεγγίσεις, 

οι οποίες παρουσιάζουν αναλυτικότερα τις διαστάσεις και τις πτυχές της έννοιας που 

µελετάται. 

 Η πρώτη προσέγγιση, την οποία ανέπτυξαν οι Watkins et al. (2004), αφορά τις 

διάφορες διαστάσεις της ποιότητας του ελέγχου καθώς και τη σχέση που υφίσταται 

µεταξύ αυτών (Εικόνα 1). Πιο συγκεκριµένα, οι διαστάσεις αυτές αναφέρονται στα 

στοιχεία που συνθέτουν την ποιότητα του ελέγχου, τα προϊόντα ή τις εκροές της 

ποιότητα του ελέγχου και την επίδραση όλων αυτών στη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση. 

 Από την ακόλουθη εικόνα λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι, τα συστατικά µέρη 

της ποιότητας του ελέγχου αντικατοπτρίζονται από τη φήµη του ελεγκτή και από την 

ένταση του ελέγχου. Ειδικότερα, η φήµη του ελεγκτή, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, 

διαµορφώνεται τόσο από την αντιλαµβανόµενη από τους χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επάρκειά του, η οποία αναφέρεται στις γνώσεις, 

την ικανότητά του, τη µεθοδικότητά του κτλ, όσο και από την αντιλαµβανόµενη από 

τους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ανεξαρτησία του ως προς την 

ελεγχόµενη επιχείρηση. Ως προϊόν, λοιπόν, ή εκροή αυτού του συστατικού µέρους 

της ποιότητας του ελέγχου αναφέρεται η αξιοπιστία της πληροφόρησης που 

παρέχεται µέσω των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης 



 

επιχείρησης. Σηµειώνεται

εµπιστοσύνης που δείχνουν

πληροφορίες που λαµβάνουν

χρηστών των χρηµατοοικονοµικών

ποιότητας που χαρακτηρίζει

 

Εικόνα 1: Δομή της ποιότητας ελέγχου

 

 Από την άλλη µεριά

όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως

Ειδικότερα, η ένταση του ελέγχου

του ελεγκτή, όπως αυτή

ανεξαρτησίας του. Αξίζει σε

αντιλαµβανόµενη επάρκεια

πραγµατική επάρκεια και η

µετρηθούν. Ως προϊόν, λοιπόν

του ελέγχου αναφέρεται η

4 

Σηµειώνεται ότι, η αξιοπιστία αυτή αναφέρεται

δείχνουν οι χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

λαµβάνουν. Με άλλα λόγια πρόκειται για τις αντιλήψεις

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σχετικά µε το

χαρακτηρίζει το ελεγκτικό έργο που εκτέλεσε ο εκάστοτε

Δομή της ποιότητας ελέγχου 

µεριά, το δεύτερο συστατικό µέρος της ποιότητας

και προηγουµένως, αντικατοπτρίζεται από την ένταση

του ελέγχου είναι αποτέλεσµα τόσο της πραγµατικής

αυτή περιγράφηκε παραπάνω, όσο και της

Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί ότι, σε αντίθεση

επάρκεια και την αντιλαµβανόµενη ανεξαρτησία του

και η πραγµατική ανεξαρτησία αυτού είναι πολύ

προϊόν λοιπόν, ή εκροή αυτού του συστατικού µέρους

αναφέρεται η ποιότητα της πληροφόρησης που παρέχεται

αναφέρεται στο βαθµό 

καταστάσεων στις 

τις αντιλήψεις των 

µε το επίπεδο της 

εκάστοτε ελεγκτής. 

 

ποιότητας του ελέγχου, 

ένταση του ελέγχου. 

πραγµατικής επάρκειας 

και της πραγµατικής 

σε αντίθεση µε την 

ανεξαρτησία του ελεγκτή, η 

είναι πολύ δύσκολο να 

µέρους της ποιότητας 

παρέχεται µέσω των 
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δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης. Με τον όρο 

ποιότητα της πληροφόρησης νοείται ο βαθµός στον οποίο η πληροφόρηση που 

παρέχεται στους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αντανακλά  µε 

ακριβοδίκαιο τρόπο την πραγµατική εικόνα της ελεγχόµενης επιχείρησης.  

 Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω, σύµφωνα µε 

την εννοιολογική προσέγγιση των Watkins et al. (2004), η ποιότητα του ελέγχου 

αποτελείται τόσο από την αντιλαµβανόµενη ποιότητα του ελέγχου, όσο και από την 

πραγµατική ποιότητα του ελέγχου, και εποµένως ένας έλεγχος υψηλής ποιότητας 

προϋποθέτει απαραιτήτως τόσο υψηλή αντιλαµβανόµενη από τους χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ποιότητα όσο και υψηλή πραγµατική ποιότητα.   

Όσο αφορά στη δεύτερη προσέγγιση, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Προτύπων Ελέγχου και ∆ιασφάλισης (International Auditing and Assurance 

Standards Board - IAASB), σε γενικά πλαίσια, η έννοια της ποιότητα του ελέγχου 

αποτελείται από τρεις θεµελιώδεις πτυχές: τις εισροές, τις εκροές και τους 

παράγοντες που τη διαµορφώνουν (Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2: Θεµελιώδεις πτυχές της ποιότητας του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (IAASB, 

2011)  

Πιο συγκεκριµένα, όσο αφορά στις εισροές, ως µία από τις θεµελιώδεις 

πτυχές της ποιότητας του ελέγχου, σε αυτές συµπεριλαµβάνονται τα ελεγκτικά 

Ποιότητα 
Ελέγχου

Παράγοντες που  

επιδρούν  στην 
ποιότητα του 

ελέγχου

Εκροές (π.χ. 

έκθεση ελέγχου)

Εισροές (π.χ. 

ελεγκτικά 
πρότυπα, 
ελεγκτικές 

διαδιαδικασίες)



6 
 

πρότυπα, η ελεγκτική διαδικασία που ακολουθείται από τον εκάστοτε ελεγκτή, καθώς 

και η ικανότητα αυτού, η εµπειρία του, οι γνώσεις του, οι ηθικές αξίες και αρχές και η 

νοοτροπία ως χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ελεγκτή. Ειδικότερα, 

αναφορικά µε τη διαδικασία ελέγχου, αυτή αφορά σε θέµατα που αφορούν την 

ορθότητα τη µεθοδολογίας του ελέγχου, την αποτελεσµατικότητα και την 

αποδοτικότητα των εργαλείων και των τεχνικών που κάνει χρήση ο ελεγκτής, καθώς 

και το εάν ο τελευταίος έχει στη διάθεσή του επαρκή τεχνική υποστήριξη για την 

ορθή ολοκλήρωση του ελεγκτικού του έργου. 

Στη συνέχεια, σχετικά µε τις εκροές, ως µία από τις θεµελιώδεις πτυχές της 

ποιότητας του ελέγχου, γίνεται αναφορά στην έκθεση ελέγχου που συντάσσεται από 

τον ελεγκτή, ως απόρροια του ελεγκτικού του έργου. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, ότι 

για να χαρακτηριστεί από υψηλή ποιότητα ένας έλεγχος προϋποθέτει και η έκθεση 

έλεγχου, στην οποία συµπεριλαµβάνονται όλα τα πορίσµατα, οι παρατηρήσεις καθώς 

και η γνώµη του ελεγκτή, να χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα. Αυτό διότι οι 

εκθέσεις ελέγχου είναι αυτές οι οποίες τελικά αξιολογούνται από τους χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και καθορίζουν τη διαµόρφωση της γνώµης τους 

σχετικά µε το εάν ο έλεγχος που διεξήχθη ήταν ποιοτικός ή όχι. 

Σύµφωνα µε τον Verdi (2006), η ποιότητα των εκθέσεων ελέγχου ορίζεται ως 

η ακρίβεια µε την οποία αυτές παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες αναφορικά µε τις 

λειτουργίες της ελεγχόµενης επιχείρησης, µε απώτερο σκοπό την ορθή ενηµέρωση 

των διαφόρων χρηστών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οι οποίοι είθισται να 

κάνουν χρήση των πληροφοριών αυτών για τη λήψη των αποφάσεών που σχετίζονται 

άµεσα µε την εκάστοτε ελεγχόµενη εταιρεία. Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Tang, Chen 

και Zhijun (2008), η ποιότητα της έκθεσης ελέγχου ορίζεται ως ο βαθµός στον οποίο 

οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρέχουν αξιόπιστες, αληθείς και ακριβείς 

πληροφορίες αναφορικά µε την αποδοτικότητα και γενικότερα την οικονοµική θέση 

της ελεγχόµενης επιχείρησης.   

Τέλος, οι λοιποί παράγοντες που επιδρούν και διαµορφώνουν την ποιότητα 

του ελέγχου, στους οποίους οι ερευνητές έχουν εστιάζουν την προσοχή τους ολοένα 

και περισσότερο αναφέρονται στη διάρκεια της θητείας των ελεγκτών, την 

ανεξαρτησία αυτών ως προς την ελεγχόµενη επιχείρηση, την παροχή από µέρους τους 

µη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόµενη επιχείρηση, το µέγεθος της ελεγκτικής 
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εταιρείας καθώς και το µέγεθος της ελεγχόµενης επιχείρησης, το ύψος της αµοιβής 

του ελεγκτή, την ύπαρξη και τη λειτουργία επιτροπών ελέγχου στην ελεγχόµενη 

επιχείρηση, την προηγούµενη εργασιακή σχέση του ελεγκτή µε την ελεγχόµενη 

επιχείρηση, το βαθµό εξειδίκευσης του ελεγκτή και την αυστηρότητα του νοµικού 

πλαισίου που διέπει τον τελευταίο. Οι παράγοντες αυτοί αναλύονται εκτενέστερα σε 

επόµενη ενότητα της παρούσας µελέτης.           

 

 

2.2 Η σηµασία της ποιότητας του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων 

 

 

Ιστορικά, όλα τα οικονοµικά σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν ανά καιρούς 

προκάλεσαν ιδιαίτερη αναταραχή και αποσταθεροποίηση στον τοµέα της οικονοµίας 

όπου δραστηριοποιούνταν, καθώς και στην εµπιστοσύνη που είχε το επενδυτικό 

κοινό στη γενικότερη δοµή των κεφαλαιαγορών. Όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

πολλές φορές τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων αναπτύσσουν διάφορες 

τεχνικές µε σκοπό να παραποιήσουν την πραγµατική εικόνα της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης των επιχειρήσεων αυτών, για εύλογους λόγους, προκαλώντας όµως µε 

τον τρόπο αυτό εσφαλµένες εντυπώσεις στο επενδυτικό κοινό και γενικότερα στους 

χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι, η 

στρατηγική κατά την οποία τα διοικητικά στελέχη επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές 

προκειµένου να επηρεάσουν τα οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις ή να τα ερµηνεύσουν προς όφελός τους, αφορά στην έννοια 

της χειραγώγησης των λογιστικών µεγεθών (Gul et al., 2003).  

Το φαινόµενο που προαναφέρθηκε αποτελεί το βασικό αντικείµενο του 

ελέγχου, µιας και κύριος στόχος του είναι ο εντοπισµός όλων των πιθανών ουσιωδών 

περιπτώσεων, οι οποίες αλλοιώνουν την πραγµατική χρηµατοοικονοµική κατάσταση 

της επιχείρησης, σύµφωνα πάντα µε τη κρίση και τη γνώµη του ελεγκτή που 

διενεργεί τον έλεγχο αυτό. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο έγκειται και η ύψιστη σηµασία 

της ποιότητας του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που διενεργεί ο 
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εκάστοτε ελεγκτής. Λαµβάνοντας υπόψη την έννοια και τον ορισµό της ποιότητας 

του ελέγχου, σε περίπτωση που το επίπεδο της ποιότητας του ελέγχου είναι χαµηλό 

το πιθανότερο είναι να µην επιτευχθεί ο κύριος στόχος του ελέγχου όπως αυτός 

προαναφέρθηκε, µε αποτέλεσµα οι χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

να αντλήσουν λανθασµένες πληροφορίες από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

των ελεγχόµενων επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, στηριζόµενοι σε αυτές τις 

λανθασµένες και παραπλανητικές πληροφορίες, να λάβουν µη ορθές αποφάσεις, και 

τελικά να δηµιουργηθούν ποικίλα προβλήµατα, το εύρος των οποίων µπορεί να 

εκτείνεται από τη δυσλειτουργία µεµονωµένων συναλλαγών έως και τη διατάραξη 

της οµαλής λειτουργίας και ανάπτυξης των εκάστοτε αγορών.   

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα όσα προαναφέρθηκαν, η σηµασία της ποιότητας του 

ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έγκειται, πρωτίστως, στο γεγονός 

ότι οι τελευταίες αποτελούν την κυριότερη πηγή χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, για την  οποία καθίστανται άµεσα ενδιαφερόµενοι οι υφιστάµενοι και 

δυνητικοί επενδυτές, οι δανειστές, άλλοι πιστωτές, οι χρηµατιστές, οι µέτοχοι, καθώς 

και άλλες οµάδες χρηστών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, προκειµένου να 

λάβουν την ορθότερη και καταλληλότερη απόφαση σχετικά µε την εκάστοτε 

ελεγχόµενη επιχείρηση (IASB, 2008). Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να παραληφθεί ότι,  

η ποιότητα του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αποτελεί ζήτηµα 

ζωτικής σηµασίας, καθώς όχι µόνο παρέχουν στους χρήστες αυτών τις απαραίτητες 

για αυτούς οικονοµικές πληροφορίες, αλλά ταυτόχρονα διευκολύνουν στην 

αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των αγορών (IASB, 2006). Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι, η σηµασία της υψηλής ποιότητας του ελέγχου των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων καθίσταται ακόµα µεγαλύτερη εάν αναλογιστεί 

κανείς την παγκοσµιοποίηση και την απελευθέρωση τόσο των αγορών, όσο και των 

ιδιωτικών συναλλαγών. 

Εντούτοις, τα οφέλη και τα πλεονεκτήµατα από έναν υψηλής ποιότητας 

έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν περιορίζονται µόνο στην επίτευξη 

του εξ’ ορισµού σκοπού του εξωτερικού ελέγχου και στην υποστήριξη των χρηστών 

αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αναφορικά µε τις σχετικές αποφάσεις 

που έχουν να λάβουν ή τη χάραξη της αποτελεσµατικότερης και αποδοτικότερης 

στρατηγικής ή πολιτικής την οποία και πρέπει να επιλέξουν. Αντίθετα, ποικίλα οφέλη 

από τη διενέργεια ενός ποιοτικού ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
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αποκοµίζει και η ίδια η ελεγχόµενη επιχείρηση. Αυτό διότι µε τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση του λογιστικού συστήµατος, µιας και 

αξιολογείται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο από έναν εξωτερικό ελεγκτή, 

βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της 

ελεγχόµενης επιχείρησης, και τέλος διευκολύνεται η άντληση κεφαλαίων από µέρους 

της ελεγχόµενης επιχείρησης, µιας και ένας ποιοτικός έλεγχος εξασφαλίζει στο 

µέγιστο τη νοµιµότητα, την εγκυρότητα, την πληρότητα και την αξιοπιστία των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.       

Ακολούθως, δεν είναι αµελητέα και τα οφέλη που αποκοµίζει ο ίδιος ο 

ελεγκτής που διενεργεί υψηλής ποιότητας έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, σχετικά µε τον ελεγκτή που 

εστιάζει στην ποιότητα του ελεγκτικού του έργου, τείνει να µεγιστοποιείται η φήµη 

του και το καλό του όνοµα, µε άµεσο επακόλουθο να αυξάνεται σταδιακά και η 

ζήτηση των ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχει, κάτι που σαφώς έχει θετικό 

αντίκτυπο στο οικονοµικό του συµφέρον. Παράλληλα, µέσω της εκτέλεσης ενός 

ποιοτικού ελέγχου, ο ελεγκτής περιορίζει στο ελάχιστο πιθανούς κινδύνους που 

µπορεί να προκύπτουν στην περίπτωση ενός ελέγχου χαµηλής ποιότητας, όπως 

πειθαρχικές κυρώσεις και ποινές, δικαστικές διώξεις εις βάρος του από τρίτους κτλ. 

(Persson, 2011)  

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται δόκιµο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη σηµασία 

που έχει η αντιλαµβανόµενη ποιότητα του ελέγχου από πλευράς των χρηστών των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Αυτό διότι, οι τελευταίοι είναι αυτοί που τελικά 

θα κρίνουν την ποιότητα του ελέγχου και την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Πράγµατι, ο ελεγκτής έχει να επιτελέσει ένα πολύ σηµαντικό έργο 

ελέγχοντας την επιχείρηση-πελάτη, όµως το ελεγκτικό αυτό έργο δεν µπορεί να 

θεωρηθεί σηµαντικό σε περίπτωση που οι χρήστες των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων πιστεύουν ότι ο ελεγκτής δεν αναφέρει µέρος ή το σύνολο των λαθών 

παραλείψεων και ανακριβειών που εντοπίζει, δηλαδή µε άλλα λόγια σε περίπτωση 

που αυτοί πιστεύουν ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή 

ποιότητα (Watts and Zimmerman, 1986).  
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2.3 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελέγχου των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

 

 

Κατανοώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις σχετικά µε την 

ποιότητα του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µπορεί κανείς όχι µόνο 

να καθορίσει ποιοι είναι οι πιο σηµαντικοί από αυτούς και να αξιολογήσει την 

ποιότητα του εκάστοτε ελέγχου που διενεργείται, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και 

στοιχείο το οποίο µπορεί να βοηθήσει τις ρυθµιστικές αρχές, και το ελεγκτικό 

επάγγελµα γενικότερα, στη χάραξη στρατηγικών πολιτικών, κανονισµών και 

ρυθµίσεων µε στόχο την εξασφάλιση των όσο το δυνατόν πιο ελεγχόµενα υψηλής 

ποιότητας ελέγχων. Πληθώρα ερευνών έχει ασχοληθεί µε τον εντοπισµό των 

ποιοτικών εκείνων παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα ενός ελέγχου και 

θεωρούνται αξιοσηµείωτα σηµαντικοί για να λαµβάνονται υπόψη κατά την 

αξιολόγηση αυτών. 

Αρχικά, λοιπόν, πριν να παρατεθούν οι παράγοντες οι οποίοι εξετάζονται από 

το σύνολο σχεδόν των σχετικών ερευνών, σηµαντικό κρίνεται να αναφερθεί πως ο 

Wong (2001), διαπίστωσε πως καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της ποιότητας του 

ελέγχου έπαιξε η αντικατάσταση της παραδοσιακής εξόρυξης των δεδοµένων, η 

οποία απαιτούσε χρόνο, κόπο και πολλές φορές αποτελούσε ανατρεπτικό παράγοντα 

στην προσπάθεια για εντοπισµών παραλείψεων, λαθών και ανακριβειών, µε την 

τεχνικά υποβοηθούµενη διενέργεια ελέγχων. Η χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, λοιπόν, των ηλεκτρονικών προγραµµάτων, των ηλεκτρονικών βάσεων 

δεδοµένων, καθώς και η δυνατότητα διενέργειας υπολογισµών, συγκρίσεων, 

ταξινόµησης κ.τ.λ. ηλεκτρονικά, έφεραν την επανάσταση και στο ελεγκτικό 

επάγγελµα, αυξάνοντας σηµαντικά τη δυνατότητα των ελεγκτών να διενεργήσουν 

ελέγχους υψηλής ποιότητας.  

Σύµφωνα µε τον Hameed (1995), οι πιο σηµαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την ποιότητα του ελέγχου είναι η εµπειρία του ελεγκτή στην άσκηση του 

ελεγκτικού επαγγέλµατος, η ακεραιότητα και η γνώση των λογιστικών και 

ελεγκτικών προτύπων. Παρόλα αυτά, όπως ειπώθηκε και προηγουµένως, πληθώρα 
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ερευνών έχει ασχοληθεί µε τον εντοπισµό των παραγόντων που επηρεάζουν την 

ποιότητα των ελέγχων, όπως είναι η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, η 

παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόµενη επιχείρηση, η θητεία του 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή, η συχνότητα εναλλαγής αυτού, η ύπαρξη και η σύνθεση 

επιτροπών ελέγχου, η προηγούµενη εργασιακή σχέση µε την ελεγχόµενη επιχείρηση, 

το µέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας, το µέγεθος της ελεγχόµενης επιχείρησης, ο 

βαθµός εξειδίκευσης του ελεγκτή, η αµοιβή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ο 

εσωτερικός έλεγχος, η φήµη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

 

 

2.3.1 Η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

 

 

Η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ενισχύεται από µια ανεξάρτητη 

επιτροπή ελέγχου, η οποία διασφαλίζει ότι ο ελεγκτής δεν επηρεάζεται µε κανέναν 

τρόπο από την ελεγχόµενη επιχείρηση-πελάτη. Η επιτροπή µπορεί να διεξάγει άτυπες 

και ιδιωτικές συναντήσεις, χωρίς την παρουσία της διοίκησης της εταιρείας ώστε να 

ενθαρρύνει τον εξωτερικό ελεγκτή να είναι διαφανής για υλικά θέµατα σε πρώιµο 

στάδιο. Ο πιο διαδεδοµένος και κοινά αποδεκτός ορισµός της ανεξαρτησίας στην 

ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία είναι αυτός του DeAngelo (1981), σύµφωνα µε τον οποίο, 

ανεξαρτησία είναι η υπό όρους πιθανότητα ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής να αναφέρει 

τις παραβιάσεις που ανακαλύπτει. Από την άλλη ο Schuetze (1994) όρισε την 

ανεξαρτησία ως µια στάση-κατάσταση του νου, ενώ οι Magill και Previts (1991) 

θεωρούν ότι αποτελεί µια συνάρτηση του χαρακτήρα µε την ακεραιότητα και την 

αξιοπιστία.  

Οι Ponemon και Gabhart (1990) χρησιµοποιώντας το µοντέλο του Kohlberg 

για το στάδιο της ηθικής ανάπτυξης και της ηθική νόηση ενός ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή διακρίνουν τρία επίπεδα ηθικής νόησης, το προ-συµβατικό, το συµβατικό και 

το µετά-συµβατικό. Εντόπισαν, λοιπόν, ότι υπάρχει µια συστηµατική σχέση µεταξύ 

της µέτρησης της ηθικής νόησης των ελεγκτών και της ανεξαρτησίας τους. 
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∆ιαπίστωσαν, επίσης, ότι οι αποφάσεις που σχετίζονται µε την ανεξαρτησία, 

επηρεάζονται σηµαντικά από παράγοντες που αφορούν σε κυρώσεις και πιθανές 

επιπτώσεις που θα έχουν οι πράξεις µη-ανεξαρτησία τους.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Geiger και Raghunandan (2002), οι ελεγκτές που 

έχουν εµπειρία στην ελεγκτική για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα είναι πιο πιθανό να 

είναι ανεξάρτητοι. Ενώ, οι ελεγκτές που χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη ποιότητα 

στο ελεγκτικό τους έργο είναι πιο πιθανό να αντισταθούν σε πιέσεις για µείωση της 

ποιότητας αυτής, κάτι που ενισχύει την ανεξαρτησία τους (Craswell et al, 1995; 

Myers et al., 2003; Krishnan, 2003). ∆ηλαδή, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που 

χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία είναι και αυτοί που διενεργούν υψηλής ποιότητας 

ελέγχους. 

Οι Wright και Wright (1997) υποστήριξαν ότι η ανεξαρτησία των ελεγκτών 

είναι στην καρδιά της ακεραιότητας της διαδικασίας ελέγχου. Όταν οι ελεγκτές και οι 

πελάτες διαπραγµατεύονται θέµατα σχετικά µε την χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση, η διατήρηση της ακεραιότητας της λειτουργίας ενός ανεξάρτητου 

ελέγχου είναι υποχρεωτική για τους ελεγκτές και απαιτείται από τα πρότυπα του 

λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλµατος. Σηµαντικό είναι να τονιστεί πως 

οικονοµικά σκάνδαλα, κυρίως σε διεθνούς φήµης εταιρείες, είναι ικανές να 

διαβρώσουν την εµπιστοσύνη του κοινού τόσο απέναντι στην ανεξαρτησία του 

λογιστικού και του ελεγκτικού επαγγέλµατος όσο και απέναντι στην ποιότητα των 

υπηρεσιών ελέγχου. 

 

 

2.3.2 Η παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόµενη επιχείρηση 

 

 

Συχνό φαινόµενο για τις ελεγκτικές εταιρείες είναι να παρέχουν εκτός των 

ελεγκτικών υπηρεσιών που αποτελούν και την κύρια δραστηριότητά τους, και µη 

ελεγκτικές υπηρεσίες προς τις ελεγχόµενες επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες αυτές µπορεί 

να αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασµό που αναπτύσσει η επιχείρηση, τη 
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χρηµατοδότηση επενδύσεων, την εγκατάσταση προγραµµάτων και υπηρεσιών 

ανάθεσης εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η παροχή µη 

ελεγκτικών υπηρεσιών από τις ελεγκτικές εταιρείες έρχεται σε σύγκρουση µε τον 

Κώδικα ∆εοντολογίας που πρέπει αυτές να εφαρµόζουν, µιας και µπορεί να πληγεί η 

ανεξαρτησία, η αντικειµενικότητα και η αµεροληψία του ελεγκτή κατά τη διενέργεια 

του ελεγκτικού του έργου. 

 Πληθώρα ερευνών έχει αποδείξει ότι επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται µη 

ελεγκτικές υπηρεσίες από ελεγκτικές εταιρείες εµφανίζουν υψηλότερο ποσοστό 

κερδών, το οποίο µάλιστα αποκλίνει του αναµενόµενου, και αυτό δικαιολογείται µε 

την υπόθεση ότι οι ελεγκτές σε αυτές τις περιπτώσεις δείχνουν επιείκεια κατά τη 

διενέργεια του ελέγχου, καθώς δηµιουργούνται δεσµοί µεταξύ αυτών και των 

ελεγχόµενων επιχειρήσεων (Schockley, 1981; Simunic, 1984; Devis et al., 1993; 

Parkash and Venable, 1993; Gore et al., 2001; Frankel et al., 2002).  

 Επιπλέον, σύµφωνα µε την έρευνα των Cahan et al. (2008), διαπιστώθηκε ότι 

η χειραγώγηση των κερδών είναι εντονότερη όταν οι αµοιβές των ελεγκτών για µη 

ελεγκτικές υπηρεσίες είναι υψηλότερες από τις αµοιβές τους για την παροχή 

ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και όταν είναι µεγαλύτερη η χρονική περίοδος κατά 

την οποία παρέχονται µη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

 Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι έρευνες που υποστηρίζουν ότι σε περίπτωση 

παροχής µη ελεγκτικών υπηρεσιών από πλευράς του ελεγκτή στην ελεγχόµενη 

επιχείρηση, όχι µόνο δεν µειώνεται η ανεξαρτησία του και άρα η ποιότητα του 

ελέγχου, αλλά αντίθετα αυτό συµβάλει θετικά στην ποιότητα του ελέγχου, µιας και 

αυξάνονται οι γνώσεις του ελεγκτή σχετικά µε τις διαδικασίες και τις λειτουργίες στο 

εσωτερικό της ελεγχόµενης επιχείρησης, αυξάνοντας ως αποτέλεσµα την 

αντικειµενικότητα και την ανεξαρτησία του ελεγκτή (Gramling, 1999; DeFonde et al., 

2002; DeFond and Francis, 2005; Krishnan and Yu, 2011).  

 Από την άλλη πλευρά, ορισµένοι ερευνητές αποκλίνουν κι των δύο παραπάνω 

απόψεων. Έτσι, ο Law (2010) διαχωρίζει τις µη ελεγκτικές υπηρεσίες σε αυτές που 

επιδρούν θετικά στην ποιότητα του ελέγχου και σε αυτές που επιδρούν θετικά στην 

ποιότητα του ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη κατηγορία εντάσσει την 

παροχή φορολογικών υπηρεσιών, ενώ στη δεύτερη κατηγορία εντάσσει την παροχή 
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λογιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών.    

        

 

2.3.3 Η θητεία και η συχνότητα εναλλαγής των ελεγκτών  

 

  

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, ως ένας ακόµα παράγοντας που επηρεάζει την 

ποιότητα του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων φαίνεται να είναι η 

διάρκεια της θητείας των ελεγκτών στην ελεγχόµενη επιχείρηση καθώς και η 

συχνότητα εναλλαγής τους.  

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η µακροχρόνια θητεία των ελεγκτών 

επηρεάζει αρνητικά την αντικειµενικότητα και την ανεξαρτησία τους, και εποµένως 

και την ποιότητα του ελέγχου, µιας και αυτοί τείνουν να προστατεύουν την 

ελεγχόµενη επιχείρηση αποκρύπτοντας ουσιώδη λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες 

που εντοπίζουν κατά τη διενέργεια του ελεγκτικού τους έργου (Davis et al., 2002; 

Chung, 2004). Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι οι µακροχρόνιες σχέσεις µεταξύ του 

ελεγκτή και της ελεγχόµενης επιχείρησης µειώνουν την προθυµία του πρώτου για 

έκδοση αρνητικής γνώµης (Vanstraelen, 2000). Ενώ, σύµφωνα µε τους Booker και 

Daniels (2008), η πολιτική εναλλαγής που ακολουθούν οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις 

επηρεάζει θετικά την ανεξαρτησία του ελεγκτή και κατά επέκταση την ποιότητα του 

ελέγχου.    

Εντούτοις, πολλοί είναι και αυτοί που υποστηρίζουν πως όσο µεγαλύτερη 

διάρκεια έχει η θητεία των ελεγκτών τόσο βελτιώνεται και η ποιότητα του ελέγχου, 

ως απόρροια της εξοικείωσης που αποκτά ο ελεγκτής µε το περιβάλλον της 

ελεγχόµενης επιχείρησης, καθιστώντας τον ικανότερο να κατανοεί ζητήµατα σχετικά 

µε τη λειτουργία της και γενικότερα να αυξάνει τις γνώσεις του περί αυτής (Ebrahim, 

2001; Myers et al., 2003; Ghosh and Moon, 2004). Εποµένως, σύµφωνα µε όσα 

προαναφέρθηκαν, οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις θεωρούνται πιο 
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αξιόπιστες για επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον ίδιο ελεγκτή για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα.     

 

 

2.3.4 Η ύπαρξη και η σύνθεση επιτροπών ελέγχου 

 

 

Η ύπαρξη επιτροπής ελέγχου στην ελεγχόµενη επιχείρηση όχι µόνο παίζει ένα 

σηµαντικό ρόλο παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ποιότητας της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και της εταιρικής υπευθυνότητας.  Σύµφωνα µε 

τους Carcello και Neal (2000), καθώς και τους Abbott et al. (2001) οι ενεργές και 

ανεξάρτητες επιτροπές ελέγχου απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο στην ποιότητα του 

ελέγχου, εξαιτίας της προσπάθειας τους να διατηρήσουν τη φήµη τους και να 

αποφύγουν εµπλοκή σε ζητήµατα σχετικά µε οικονοµικές ανακρίβειες και σκάνδαλα. 

Ως εκ τούτου, η ύπαρξη επιτροπών ελέγχου στην ελεγχόµενη επιχείρηση στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων λειτουργεί ενισχυτικά της ποιότητας του ελέγχου των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, µε την προϋπόθεση οι επιτροπές αυτές να είναι 

ανεξάρτητες από την ∆ιοίκηση.  

 

 

2.3.5 Το µέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας 

 

 

Εξαιτίας της δυσκολίας που υπάρχει στην µέτρηση της ποιότητας του ελέγχου, 

πολλοί ερευνητές θεωρούν πως το µέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας µπορεί να 

λειτουργήσει ως υποκατάστατο στην αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων 

ελεγκτικών εργασιών, µε την έννοια ότι το µέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας µπορεί 

κατά προσέγγιση να διασφαλίσει ή όχι την ποιότητα στον έλεγχο. Από έρευνες έχει 
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αποδειχθεί πως η σχέση µεταξύ του µεγέθους της ελεγκτικής εταιρείας και της 

ποιότητας του ελέγχου που διενεργείται, είναι ισχυρή και θετική. 

Η εξέταση της σχέσης µεταξύ του µεγέθους της ελεγκτικής εταιρείας και της 

ποιότητας του ελέγχου είναι σηµαντική για ποικίλους λόγους. Καταρχήν, αν το 

µέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας αποτελεί χρήσιµο και αξιόπιστο υποκατάστατο για 

την ποιότητα του ελέγχου, οι χρήστες της έκθεσης ελέγχου και των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων διαθέτουν ένα δείκτη ποιότητας άµεσα 

παρατηρήσιµο. Αυτό µπορεί να είναι αρκετά χρήσιµο, δεδοµένου ότι η ποιότητα του 

ελέγχου, καθώς και άλλων λογιστικών υπηρεσιών, είναι δύσκολο να καθοριστεί, 

ακόµη και µετά την ολοκλήρωση τους. Επίσης, η δοµή της ασφάλισης αστικής 

ευθύνης, καθώς και τα ασφάλιστρα, θα µπορούσαν να επηρεαστούν, εάν η ποιότητα 

του ελέγχου αποδεικνύεται ότι σχετίζεται µε το µέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας. 

Υποθέτοντας, λοιπόν, πως οι µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες έχουν διενεργήσει 

περισσότερες και µεγαλύτερης δυσκολίας ελέγχους, είναι πιο πιθανό να σχετίζονται 

µε πιο ακριβής πληροφορίες και να έχουν αναπτύξει ισχυρότερους µηχανισµούς 

εντοπισµού σφαλµάτων, παραλείψεων και λαθών, από ότι οι µικρότερες, και άρα 

λιγότερο έµπειρες, ελεγκτικές εταιρείες (Beatty, 1989? Titman και Trueman, 1986).  

Επιπλέον, ο DeAngeio (1981) ισχυρίζεται πως οι µεγαλύτερες ελεγκτικές 

εταιρείες παρέχουν υψηλότερης ποιότητας ελέγχους, επειδή έχουν λιγότερα κίνητρα 

για να θέσουν σε κίνδυνο τα πρότυπα τους, ενώ παράλληλα, ενδιαφέρονται 

περισσότερο να εξασφαλίσουν τη διατήρηση των πελατών, διατηρώντας τη καλή 

φήµη τους, σε σχέση µε τις µικρότερες επιχειρήσεις. Οµοίως, οι Dopuch και Simunic 

(1982) υποστήριξαν πως η ποιότητα του ελέγχου είναι συνάρτηση του αριθµού και 

της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελούνται από τον ελεγκτή και ότι οι 

µεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες έχουν περισσότερους πόρους για να διεξάγουν 

δοκιµές, και τελικά να διασφαλίσουν υψηλής ποιότητας ελέγχους. Σε έρευνα τους, οι 

Moore και Scott (1989), αποδεικνύουν πως το µέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας και η 

έκταση των ελεγκτικών εργασιών είναι θετικά συνδεδεµένα µεγέθη, αποδεικνύοντας 

επακόλουθα πως, µιας και η έκταση των ελεγκτικών εργασιών σηµαίνει και 

ποιοτικότερο έλεγχο, και το µέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας συνδέεται θετικά µε 

την ποιότητα του ελέγχου.  
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Λαµβάνοντας υπόψη την δυσκολία που υπάρχει στην αξιολόγηση της 

ποιότητας του ελέγχου, ο προφανής λόγος για να χαρακτηριστεί η σχέση που 

υφίσταται µεταξύ του µεγέθους της ελεγκτικής εταιρείας και της ποιότητας ελέγχου 

σηµαντική, είναι πως παρέχει στους χρήστες της έκθεσης ελέγχου και των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ένα είδος υποκατάστατου για την ποιότητα του 

ελέγχου. Ακόµη, αν οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις αντιληφθούν και αποδεχτούν πως 

όντως η ποιότητα σχετίζεται µε το µέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας, τότε το 

τελευταίο να επηρεάσει την αποδοτικότητα τους στην αγορά.  

Από την άλλη, σύµφωνα µε τους Krishnan και Schauer (2000), οι ρυθµιστικές 

αρχές υποστηρίζουν πως δεν υφίσταται σχέση µεταξύ του µεγέθους της ελεγκτικής 

εταιρείας και της ποιότητας του ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, είναι κοινώς αποδεκτό 

πως οι µεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες µε διεθνή φήµη σχετίζονται µε υψηλότερης 

του µέσου όρου ποιότητα ελέγχου.  

 

 

2.3.6 Ο βαθµός εξειδίκευσης του ελεγκτή 

 

 

Ο κύριος σκοπός του ελέγχου είναι να διαβεβαιώσει τους χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ότι αυτές είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 

σφάλµατα, παραλείψεις και ανακρίβειες. Σε πληθώρα ερευνών διαπιστώνεται πως 

υπάρχει µια θετική συσχέτιση µεταξύ της ποιότητας του ελέγχου και των προσόντων 

και της επάρκειας του ελεγκτή. Επίσης, η τεχνική ικανότητα και τα αυξηµένα 

ελεγκτικά προσόντα πιστεύεται πως αυξάνουν τις αποδοχές και την αµοιβή του 

ελεγκτή. Τα προσόντα αυτά αφορούν στο επίπεδο της εκπαίδευσης του, την εργασία 

που επιτελεί, την εµπειρία και τον τύπο πιστοποίησης του. Για να γίνει ένας ελεγκτής 

αποδοτικός, απαιτούνται ορισµένα προσόντα, όπως για παράδειγµα να είναι καλά 

εκπαιδευµένος στις κοινωνικές επιστήµες και στις επιστηµονικές µεθόδους 

διερεύνησης και αξιολόγησης. Ενώ, ειδικές γνώσεις στον έλεγχο των διαφόρων 

λειτουργικών τοµέων θα µπορούσαν, επίσης, να αποδειχθούν απαραίτητες. 

Αντιθέτως, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τοµέα της λογιστικής και του 
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δηµοσιονοµικού ελέγχου δεν θεωρείται πάντα απαραίτητη (Hasam, Rana and 

Abdulhadi, 2013).  

Με σκοπό να διασφαλιστεί η επάρκεια στις γνώσεις και τα προσόντα των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών, απαιτείται η διαρκής εκπαίδευση, η οποία εξασφαλίζει 

ότι οι ελεγκτές υποβάλλονται τακτικά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως 

σεµινάρια, για τη συνεχή διατήρηση και την ενίσχυση των επαγγελµατικών τους 

ικανοτήτων. Από την άλλη πλευρά, η συνεχής εκπαίδευση και η κατάρτιση µπορούν 

να περιλαµβάνουν θέµατα όπως οι τρέχουσες εξελίξεις στη µεθοδολογία του ελέγχου, 

στη διαχείριση ή εποπτεία, σε ποιοτικές µεθόδους έρευνας, η ανάλυση µελετών 

περίπτωσης, η στατιστική δειγµατοληψία, οι ποσοτικές τεχνικές συλλογής 

δεδοµένων, ο σχεδιασµός της αξιολόγησης, η ανάλυση των δεδοµένων.  

Επιπρόσθετα, είναι σαφές πως υπάρχει διαφορά στην ποιότητα του ελέγχου 

που διενεργείται από µη ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από αυτήν που διενεργείται από 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, δηλαδή εξειδικευµένους ελεγκτές. Ο Sundgren (1998), 

σε έρευνα του διαπίστωσε ότι οι µη ορκωτοί ελεγκτές λογιστές είναι λιγότερο πιθανό 

να δώσουν διαφοροποιηµένη γνώµη στην έκθεση ελέγχου, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι οι µη πιστοποιηµένοι ελεγκτές παρέχουν µικρότερη διαβεβαίωση από ορκωτούς 

ελεγκτές.  

Συµπεραίνεται, λοιπόν, πως ο βαθµός εξειδίκευσης του ελεγκτή επηρεάζει, 

και µάλιστα σηµαντικά, την ποιότητα του ελέγχου. Ενώ, για να διατηρήσει κανείς το 

χαρακτηριστικό της εξειδίκευσης και της επάρκειας στις γνώσεις και δεξιότητες του, 

θα πρέπει να συµµετέχει σε µια δια βίου µάθηση και να αναπτύσσει συνεχώς τις 

δεξιότητες και τα προσόντα του. 
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2.3.7 Η αµοιβή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή 

 

 

Ο όρος αµοιβή, σε αυτή την περίπτωση, συµπεριλαµβάνει όλα τα κόστη που 

πληρώνουν οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις στους εξωτερικούς ελεγκτές ως αντίτιµο για 

την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών καθώς και µη-ελεγκτικών υπηρεσιών, όπως 

φορολογικές και συµβουλευτικές. Οι αµοιβές των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

αποτελούνται κυρίως από τους µισθούς και τα οφέλη που τους παρέχονται µέσω του 

γραφείου και του τεχνικού προσωπικού, τα έξοδα ταξιδιού, που είναι απαραίτητα για 

τη διενέργεια του ελέγχου, καθώς και άλλες δαπάνες που είναι απαραίτητες για τον 

έλεγχο και των συναφών δραστηριοτήτων υποστήριξης αυτού. 

Οι αµοιβές των ελεγκτών προσδιορίζεται µε βάση το εκτιµώµενο κόστος του 

χρόνου του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί ώστε να ολοκληρωθούν οι 

ελεγκτικές διαδικασίες και το πραγµατικό κόστος του ταξιδιού για την επιτέλεση των 

διαδικασιών αυτών, καθώς και το επιθυµητό περιθώριο κέρδους από την ελεγκτική 

εταιρεία. Σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Kinney και Libby (2002), υποστηρίζουν ότι η 

απειλή κατά της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή µπορεί να είναι αρκετά 

ισχυρή όταν η αµοιβή του ελέγχου είναι µεγάλη. ∆ιάφορες µελέτες που έχουν 

εξετάσει εµπειρικά τη σχέση µεταξύ της ποιότητας του ελέγχου και της αµοιβής του 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή, καταλήγουν σε παρόµοια συµπεράσµατα µε τους Francis 

και Simon (1987), σύµφωνα µε τους οποίους σε µια ανταγωνιστική αγορά, όπως η 

σηµερινή, οι ποιοτικές διαφορές µεταξύ των ελέγχων αντανακλώνται στις αµοιβές 

των ορκωτών λογιστών ελεγκτών.  

Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν, έπειτα από εµπειρικές µελέτες, πως 

οι αµοιβές των ορκωτών λογιστών ελεγκτών συνδέονται θετικά µε την ποιότητα του 

ελέγχου. ∆ηλαδή, µια υψηλότερη αµοιβή συνεπάγεται και υψηλότερη ποιότητα στον 

διενεργηθέν έλεγχο Francis (2004). Ενώ, αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως 

οι διευθυντές και οι επιχειρηµατίες είναι πρόθυµοι να πληρώσουν υψηλότερες 

αµοιβές ελέγχου για να λάβουν αυτό που θεωρείται ότι είναι η υψηλότερη ποιότητα 

ελέγχου. 
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2.3.8 Ο εσωτερικός έλεγχος 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως µια διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µιας οικονοµικής οντότητας, τα διευθυντικά στελέχη και το 

υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης, και έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να παρέχει 

εύλογη διασφάλιση όσο αφορά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης 

(INTOSAI, 1998).  

Σύµφωνα µε τον Krishnan (2005), ο εσωτερικός έλεγχος και οι διαδικασίες 

που ακολουθεί συνδέονται άµεσα και είναι υπό την εποπτεία της επιτροπής 

λογιστικού ελέγχου. Εποµένως, µε στόχο το τµήµα του εσωτερικού ελέγχου να 

επιτελεί τη βέλτιστη δυνατή εργασία, και επακόλουθα να βοηθά καθοριστικά στην 

µετέπειτα ποιότητα του ελέγχου που επιτελεί ο εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής 

λογιστής, επιβάλλεται να εξετάζονται οι αδυναµίες που χαρακτηρίζουν τον εσωτερικό 

έλεγχο, καθώς και η σχέση που υπάρχει µεταξύ του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου 

και της επιτροπής ελέγχου, µιας και αυτό που αναµένεται είναι οι επιχειρήσεις µε 

υψηλής ποιότητας επιτροπές ελέγχου να έχουν λιγότερες αδυναµίες στο τµήµα 

εσωτερικού ελέγχου, σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από χαµηλής 

ποιότητας επιτροπές ελέγχου. 

 

 

2.3.9 Η φήµη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή 

 

 

Η φήµη ενός ελεγκτή είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την αντιλαµβανόµενη ποιότητα 

και το πραγµατικό επίπεδο ποιότητας που αντανακλάται από την έκθεση του ελεγκτή. 

Σε έρευνα τους οι Choi και Jeter (1992) απέδειξαν πως οι χρηµατιστηριακές αγορές 

και οι επενδυτές αντιδρούν ανάλογα και λαµβάνουν αποφάσεις στηριζόµενες σε 

µεγάλο βαθµό στην γνωµοδότηση που εκδίδεται από τους ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως εάν αµφισβητηθεί η 

αξιοπιστία και η ποιότητα ενός ελεγκτή, αυτό έχει αντίκτυπο και στην 
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αντιλαµβανόµενη ποιότητα των εκθέσεων ελέγχου που έχει εκδώσει, αυξάνοντας την 

καχυποψία απέναντι σε αυτές και µειώνοντας, τελικά, την αντιλαµβανόµενη, 

τουλάχιστον, ποιότητα των ελέγχων που έχουν διενεργήσει.  

Η φήµη µιας ελεγκτικής εταιρείας για σταθερά υψηλής ποιότητας έργο, βοηθά 

ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φορείς λήψης αποφάσεων πιο εύκολα και πιο σίγουρα θα 

αποδέχονται τα πορίσµατα και θα εφαρµόζουν τις συστάσεις που γίνονται από αυτήν. 

Η φήµη χτίζεται µε την πάροδο του χρόνου, µε συνέπεια στην αποδοτικότητα και 

παραγωγικότητα και µε διαχρονικά υψηλής ποιότητας εργασία. Για να µπορέσει, 

όµως, να διατηρηθεί µία καλή φήµη, ακόµη και εάν αυτή είναι αποτέλεσµα σκληρής 

προσπάθειας, θα πρέπει να υπάρχει συνολική δέσµευση από το σύνολο των µελών 

µιας ελεγκτικής εταιρείας.  

Εξαιτίας της αδυναµίας των χρηστών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

να ελέγξουν άµεσα αν είναι ποιοτικές, αξιόπιστες, αντικειµενικές και παρουσιάζουν 

την πραγµατική εικόνα µιας επιχείρησης, η φήµη που συνοδεύει τον ορκωτό ελεγκτή 

λογιστή ο οποίος εκδίδει άποψη σχετικά µε την ορθότητα και ακρίβεια των 

πληροφοριών και στοιχείων που παρέχονται µέσα από αυτές, θεωρείται ιδιαίτερα 

σηµαντική µιας και αποτελεί ένδειξη της ποιότητας και της ακρίβειας των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης (DeAngelo, 1981).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

3. Θεσµικό Πλαίσιο 

 

3.1 Ο εξωτερικός έλεγχος σύµφωνα µε τον νόµο 2190/1920 περί ΑΕ 

 

Ο νόµος 2190/1920 ορίζει κάθε πτυχή της λειτουργίας των Ανωνύµων Εταιρειών. 

Μέσα στις διατάξεις περιλαµβάνεται και η µεθόδευση του εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

3.1.1 ∆ιάρκεια Ελέγχου 

 

Βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, δεν παρέχονται σαφείς χρόνοι και διάρκεια τέλεσης 

του ελέγχου. Ο νόµος όµως προβλέπει πως ο ελεγκτής οφείλει να δαπανά τόσο χρόνο, 

όσο του χρειάζεται ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώσει πως οι λογιστικές αρχές 

είναι παρούσες και τηρούνται απαρέγκλιτα.  

 

3.1.2 Εκτίµηση του Εσωτερικού Ελέγχου 

  

Ο Ελεγκτής οφείλει να χρησιµοποιεί τον εσωτερικό έλεγχο που έχει οργανωθεί και 

τηρείται από την ελεγχόµενη εταιρεία, µε στόχο να κατανοηθεί ποια είναι η ελεγκτική 

διαδικασία που υιοθετείται σε κάθε επίπεδο της εταιρείας. Ο εσωτερικός έλεγχος 

απαιτείται ουσιαστικά για να διαπιστώσει εάν και σε τι ποσοστό κάθε τµήµα της 

επιχείρησης ελέγχεται όπως πρέπει. Η συνηθισµένη πρακτική είναι ο εξωτερικός 

ελεγκτής να υποβάλλει ερωτήµατα µέσω προσωπικών ερωτήσεων ή/και ερωτηµάτων 

στους σχετικούς εργαζόµενους αλλά και στους εσωτερικούς ελεγκτές. 
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3.1.3 Ελεγκτικό Ιστορικό 

  

Είναι κοινή πρακτική ο ελεγκτής να µην αλλάζει σε µία εταιρεία σε χρόνο που 

νωρίτερο από αυτόν που ορίζει ο νόµος. Βάσει αυτού, η πλειονότητα των ελεγκτών 

τηρούν εκτενές αρχείο από την ελεγκτική διαδικασία που ολοκλήρωσαν τα 

προηγούµενα έτη και κοινώς καλείται µόνιµος φάκελος. Σε αυτόν περιλαµβάνονται 

τα εξής: 

1. Ερωτηµατολόγιο εκτίµησης του εσωτερικού ελέγχου 

2. Καταστατικό της εταιρείας 

3. Αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων 

4. Κανονισµούς 

5.  Στοιχεία των κύριων µετόχων, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  τις διευθύνσεις 

των υποκαταστηµάτων και δείγµατα υπογραφών 

6. Παραγόµενα προϊόντα και την διαδικασία παραγωγής τους     

7. Σηµειώσεις για την λογιστική και διαχειριστική διαδικασία 

8. Λογιστικό σχέδιο µε τα τηρούµενα βιβλία 

9. ∆ιαδικασίες προµηθειών 

10. ∆ιαδικασίες πωλήσεων 

11. Αντίγραφα ισολογισµών 

12. Αντίγραφα φορολογικών και διαχειριστικών εκθέσεων 

13. Πρόγραµµα ελέγχου 

 Το κλειδί της τήρησης του µόνιµου φακέλου, είναι η άµεση σύνδεση του µε 

τον προκαταρτικό στάδιο του ελέγχου. Έχοντας διαθέσιµο το προκαταρκτικό στάδιο, 

ο ελεγκτής µπορεί να συνεχίσει, έχοντας να διεξάγει ένα απλοποιηµένο και σε µεγάλο 

βαθµό ήδη  προγραµµατισµένο ελεγκτικό έργο, το οποίο µπορεί πολύ πιο εύκολα να 

κατακερµατιστεί και να ανατεθεί στα λοιπά µέλη της ελεγκτικής οµάδας. Ταυτόχρονα 

ο ελεγκτής µε τον τρόπο αυτό µπορεί να αποδείξει ότι όντως προέβη στην τέλεση του 
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καθήκοντος και σε περίπτωση δίκης είναι σε θέση να τεκµηριώσει τον ζήλο και την 

επιµέλεια του αναφορικά µε το προϊόν της εργασίας του.  

 Ο ελεγκτής µε την λήξη κάθε ελέγχου τροποποιεί και συµπληρώνει τον 

µόνιµο φάκελο. Σηµαντικό σηµείο αποτελεί το σύνολο των παρατηρήσεων που 

καταγράφει για την επόµενη χρήση και θα αποτελέσουν σηµεία του επόµενου 

ελέγχου. 

 

 

3.1.4 Χρόνος τέλεσης του ελέγχου 

  

 

Ο Ελεγκτής πέρα από τον απαραίτητο χρόνο που πρέπει να αφιερώσει στον έλεγχο, 

οφείλει να επιλέξει και την χρονική περίοδο µέσα στην διαχειριστική χρήση που θα 

µπορέσει να ολοκληρώσει τις αναγκαίες λειτουργίες του. Με τον τρόπο αυτό 

αποφεύγεται η έλλειψη ποιότητας που είναι πολύ πιθανό να σηµειωθεί, εφόσον ο 

έλεγχος ολοκληρωθεί εξ ολοκλήρου στην λήξη της χρήσης, µέσα σε καθεστώς 

πίεσης. 

 

 

3.1.5 Στάση του ελεγκτή 

  

 

Η νοµοθεσία περιλαµβάνει µόνο όχι τα απαραίτητα σηµεία που αφορούν τον έλεγχο 

αυτόν κάθε αυτόν ως διαδικασία, αλλά και την στάση του ελεγκτή συνολικά. Έτσι 

αναλυτικότερα ο ελεγκτής οφείλει να είναι αρχικά αµερόληπτος. ∆εν πρέπει εξ αρχής 

να επιχειρεί να εντοπίσει παραβάτες, αλλά µόνο να γνωµοδοτήσει επί των 

οικονοµικών στοιχείων. 
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 Επίσης οφείλει να υιοθετεί στάση που να κερδίζει την εκτίµηση και τον 

σεβασµό του ελεγχόµενου. Όταν αντιλαµβάνεται ότι µε κάποιον τρόπο παρακωλύεται 

το έργο του, είναι αναγκαίο να τηρεί τις διαδικασίες ελέγχου που έχει 

προγραµµατίσει µένοντας σταθερός και απαράκλητος από την αρχική του θέση. Σε 

κάθε περίπτωση, αν και δεν είναι δεκτό να γίνονται εκπτώσεις στην πληροφόρηση 

που αντλεί, ο ελεγκτής πρέπει να τηρεί µία στάση σεβασµού, χωρίς εντάσεις, όταν 

συνδιαλέγεται µε τον ελεγχόµενο. 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί πως ο ελεγκτής έρχεται σε επαφή µε 

το προσωπικό µόνο για να φέρει εις πέρας την ελεγκτική διαδικασία και για κανένα 

άλλο λόγο. Ειδάλλως είναι πολύ πιθανό να γίνει δέκτης παραπόνων από 

εργαζόµενους για συναδέλφους τους ή µέρος των εργαζοµένων να επιχειρήσει να 

κερδίσει την εύνοια του. Αυτά είναι ζητήµατα που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, 

ένα αντικείµενο µακριά από τους στόχους του ελεγκτή. 

 Στις περιπτώσεις που ο ελεγκτής διαπιστώνει λάθη, είναι ο αρµόδιος για να 

υποδείξει τον ορθό τρόπο τήρησης της λανθασµένης λογιστικής πράξης. Παράλληλα, 

οφείλει να ενηµερώνει τους ελεγχόµενους εκ των προτέρων για την πρόθεση του να 

συµπεριλάβει στην έκθεση του σχετικές παρατηρήσεις. 

 

 

3.1.6 Πληρότητα του ελέγχου 

 

  

Πλήρης θεωρείται ένας έλεγχος όταν πραγµατοποιείται µε επιµέλεια και 

µεθοδικότητα. Στόχος του ελεγκτή είναι να παραχθεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερης 

ακρίβειας οικονοµική έκθεση, και για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να είναι αδιάκοπα 

εστιασµένος στην άντληση της πληροφορίας µέσω της διάχυσης φωτός σε κάθε 

σκοτεινό σηµείο. Αν και είναι µία γενική θεώρηση η πληρότητα, υπάρχουν αρχές που 

όταν υιοθετηθούν συµβάλλουν σηµαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Πέρα από τα 

προγραφέντα, ο ελεγκτής οφείλει τα εξής: 
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1. Να επισκέπτεται κάθε τµήµα του ελεγχόµενου φορέα. Σε κάθε τοµέα που 

επισκέπτεται, ο αρµόδιος προϊστάµενος οφείλει να του µεταφέρει τον 

σκοπό της ύπαρξης του τµήµατος αλλά και την µορφή της λειτουργίας 

του. Ο ελεγκτής ακολούθως µέσω της αυτοψίας σχηµατίζει άποψη για την 

συνέπεια των όσων του περιέγραψε ο προϊστάµενος. Είναι προφανές, πως 

όταν υπάρχουν υποκαταστήµατα, ο ελεγκτής και αυτά τα επισκέπτεται µε 

τον ίδιο σκοπό. 

2. Να συντάσσει οδηγό που θα αναφέρει ποιοι λογαριασµοί θα περιληφθούν 

στον έλεγχο. Όταν ο έλεγχος αφορά τον τελικό έλεγχο της χρήσης, ο 

οδηγός εντοπίζεται στο οριστικό ισοζύγιο της χρήσης αυτής. Αν ο έλεγχος 

δεν είναι ο τακτικός, και η περίοδος ελέγχου εκκινεί πριν την λήξη του 

έτους, ο ελεγκτής χρησιµοποιεί το πιο πρόσφατο ισοζύγιο καθώς και το 

οριστικό της προηγούµενης χρήσης. Αυξηµένη προσοχή πρέπει να δίνεται 

σε όσους λογαριασµούς έκλεισαν, και κυρίως στους λογαριασµούς 

προκαταβολών. 

 Ο έλεγχος των λογαριασµών γίνεται από κάθε άποψη. Οι απόψεις 

περιγράφονται από τους εξής: 

1. Το καταστατικό και τις αποφάσεις της διοίκησης για την γενική 

συνέλευση των µετόχων. 

2. Την λογιστική νοµοθεσία.  

3. Την φορολογική νοµοθεσία. 

4. Από το νόµο 2190/1920 περί ΑΕ. 

5. Από τον νόµο 400/1970 για τις ασφαλιστικές εταιρείες,  

6. Από την λοιπή εξειδικευµένη νοµοθεσία όταν προβλέπεται η χρήση της, 

όπως π.χ. µισθοδοτικά, κοινωνικοασφαλιστικά, αγροτικοσυνεταιριστικά, 

τραπεζικά ζητήµατα, κλπ. 

 Επίσης ένας έλεγχος θεωρείται πλήρης µόνο εφόσον τηρείται πρόγραµµα 

ελέγχου που έχει σαν προαπαιτούµενα µέρη τα εξής: 

• Την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου που αφορά τον εσωτερικό έλεγχο. 

• Την τήρηση και ενηµέρωση του µόνιµου φακέλου. 

• Την µελέτη των προηγούµενων εκθέσεων λογιστικών και φορολογικών. 



27 
 

 Αν και προπαρασκευαστικές, οι διαδικασίες αυτές είναι απαραίτητες. 

Συνήθως το πρόγραµµα συντάσσεται στα γραφεία του ελεγχόµενου φορέα, ώστε να 

απαντώνται άµεσα τα ζητήµατα που προκύπτουν µόλις ανακύψουν. 

 

 

3.1.7 Φύλλα ελέγχου 

  

 

Τα φύλλα ελέγχου είναι οι καταστάσεις πινάκων και αντιγράφων των λογαριασµών 

που ελέγχει ο ελεγκτής και συµπληρώνει κατά την ελεγκτική διαδικασία. Τα φύλλα 

ελέγχου βάσει της νοµοθεσίας απαριθµούνται και ταξινοµούνται στον φάκελο 

ελέγχου χρήσης, βάσει του προγράµµατος ελέγχου. Όποιες παρατηρήσεις έχει να 

σηµειώσει ο ελεγκτής, οφείλει να τις καταγράψει στα σχετικά φύλλα ελέγχου. Οι 

παρατηρήσεις επιπρόσθετα καταγράφονται και σε σηµειωµατάριο εις διπλούν µε 

τρόπο συνοπτικό. Ένα αντίγραφο παραδίδεται στον υπάλληλο της ελεγχόµενης 

εταιρείας που επωµίζεται µε την ευθύνη να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις που 

επιτάσσουν οι παρατηρήσεις του ελεγκτή.    

 Η ολοκλήρωση του ελέγχου γίνεται µε την σύνταξη της έκθεσης του ελεγκτή. 

Ο ελεγκτής σε αυτήν πρέπει να αποδώσει την πραγµατική εικόνα της οικονοµικής 

θέσης της ελεγχόµενης εταιρείας. ∆ιαφορετικά, ο ελεγκτής θεωρείται ανακόλουθος 

του ρόλου του και µάλιστα επικίνδυνος για την κοινωνία συνολικά.  

 Αξίζει να σηµειωθεί πως ο ελεγκτής δεν είναι δικαστής ούτε θα πρέπει να 

προσπαθεί να τον υποκαταστήσει. Ο ρόλος όµως του ελεγκτή είναι να παράσχει την 

πραγµατική εικόνα του ελεγχόµενου, δηλαδή µε απλότητα και σαφήνεια τα 

περιουσιακά στοιχεία τις συναλλαγές και τις λογιστικές ασάφειες που έχει εντοπίσει.      
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3.1.8 Πιστοποιήσεις του ελεγκτή από τον ελεγχόµενο 

 

  

Ο ελεγκτής πέρα από τα στοιχεία που χορηγεί η ελεγχόµενη εταιρεία πρέπει να 

προβαίνει στις επαληθεύσεις που κρίνει αναγκαίες. Η ελεγχόµενη εταιρεία παράσχει 

βιβλία και έγγραφα, αλλά ο ελεγκτής επανεξετάζει λογαριασµούς που κυρίως 

αφορούν απαιτήσεις, υποχρεώσεις και εµπράγµατα δικαιώµατα της ελεγχόµενης επί 

ακινήτων. Η αλληλογραφία µε τους τρίτους που πρέπει να πραγµατοποιηθεί για τον 

σκοπό αυτό, γίνεται µέσω της ελεγχόµενης επιχείρησης αλλά οι απαντήσεις 

αποστέλλονται απευθείας στον ελεγκτή προσωπικά. 

 Οι επιβεβαιώσεις που λαµβάνει είναι οι ακόλουθες: 

1. Επιβεβαίωση Χρεώστη 

  Οι πελάτες και οι λοιποί χρεώστες επιβεβαιώνουν πως τα ποσά που 

καταγράφει η επιχείρηση ως οφειλόµενα αντιστοιχούν στα πραγµατικά. Ο αριθµός 

των λογαριασµών που θα ελεγχθούν εξαρτάται από τον εσωτερικό έλεγχο, και την 

γνώµη του ελεγκτή για αυτόν. 

• Μεγάλα Υπόλοιπα: αυτά τα ποσά ελέγχονται µε βάση την άποψη του 

ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει τα ποσά που αναφέρονται να είναι 

τα ορθά. 

• Υπόλοιπα λογαριασµών µετά από πλήθος συναλλαγών: υπάρχει 

περίπτωση σε υπόλοιπα από λογαριασµούς πελατών να παρέχονται οι 

αποδείξεις είσπραξης αλλά σε αυτές να µην αναφέρονται τα τιµολόγια 

µε τα οποία σχετίζονται. Όταν παρατηρηθεί το φαινόµενο αυτό, ο 

ελεγκτής οφείλει να προβεί στις αναγκαίες επαληθεύσεις. Πρέπει να 

σηµειωθεί πως η αιτιολογία «έναντι λογαριασµού» δεν είναι 

ικανοποιητική σε µία απόδειξη είσπραξης, και σε περίπτωση 

δικαστικής αξίωσης απαιτήσεων θα ανακύψουν προβλήµατα. 

• Νέοι λογαριασµοί: είναι οι λογαριασµοί που κινούνται για πρώτη φορά 

εντός της τρέχουσας χρήσης 

• Τυχαίοι λογαριασµοί: κάποιοι λογαριασµοί ελέγχονται 

δειγµατοληπτικά µε σκοπό την διερεύνηση λαθών και ανακριβειών. 
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 ∆υστυχώς, αν και θα ήταν ιδανική λύση, η επαλήθευση του συνόλου των 

λογαριασµών είναι αδύνατη. Είναι συχνό φαινόµενο οι πελάτες και οι λοιποί 

χρεώστες να µην απαντούν σε όλα τα αιτήµατα του ελεγκτή. Επίσης δεν είναι λίγες οι 

φορές που σηµειώνονται αναντιστοιχίες στα ποσά που καταγράφουν οι δύο 

συναλλασσόµενες πλευρές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ελεγκτής οφείλει να προβεί σε 

ακόµη πιο εκτενείς ελεγκτικές διαδικασίες. 

2. Τραπεζικές Επιβεβαιώσεις 

 Ο ελεγκτής οφείλει να ζητά από τις τράπεζες τα υπόλοιπα των καταθέσεων, 

των δανείων, των επιταγών, και γενικά κάθε εκκρεµούσας συναλλαγής µε αυτές για 

αντιπαραβολή. 

3. Εµπορεύµατα σε τρίτους 

 Επίσης ο ελεγκτής ζητά από τους τρίτους να επιβεβαιώσουν την θέση την 

ελεγχόµενης εταιρείας αναφορικά µε τα εµπορεύµατα που της έχουν δοθεί για 

φύλαξη, πώληση, επίδειξη, έκθεση, ενέχυρο, κλπ. 

4. Επιβεβαίωση πιστωτή 

 Ο ελεγκτής όπως και µε τους χρεώστες, οφείλει να διασταυρώνει µε τους 

πιστωτές της εταιρείας ότι τα ποσά που καταγράφουν και οι δύο συναλλασσόµενες 

πλευρές είναι τα ίδια.  

5. Επιβεβαίωση υποχρεώσεων της ελεγχόµενης εταιρείας 

 Ο διευθύνων σύµβουλος και ο προϊστάµενος του λογιστηρίου οφείλουν, 

καθώς πρέπει να τους ζητείται από τον ελεγκτή, να επιβεβαιώνουν πως όλες οι 

υποχρεώσεις εµφανίζονται όπως προβλέπει η νοµοθεσία στους σχετικούς 

λογαριασµούς. 

6. Επιβεβαιώσεις νοµικού συµβούλου της ελεγχόµενης εταιρείας 

 Κατά αντιστοιχία µε τον διευθύνων σύµβουλο και τον προϊστάµενο του 

λογιστηρίου , ο νοµικός σύµβουλος πρέπει να παράσχει στον ελεγκτή τα εξής: 

1. Τίτλους κυριότητας ακινήτων: ο ελεγκτής πρέπει να είναι βέβαιος πως τα 

εµπράγµατα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία καταγράφονται στον ισολογισµό 
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στις πραγµατικές τους αξίες, και πως η εταιρεία κατέχει τους σχετικούς 

τίτλους κυριότητας. 

2. Εκκρεµείς δίκες: ο ελεγκτής πρέπει να λαµβάνει τις σχετικές διαβεβαιώσεις 

διότι αν η εταιρεία είναι η εναγόµενη στην δίκη, τότε είναι πολύ πιθανό να 

επηρεάζεται η πραγµατική της οικονοµική θέση από αυτές. 

3. Επιταγές – Συν/κές σε δικηγόρους: αφορούν τις σχετικές διαβεβαιώσεις µε τις 

επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας. 

 

 

4. Επιστρεπτέες συσκευασίες     

 Όταν η αξία των επιστροφών είναι σηµαντική τότε απαιτείται επιβεβαιωτική 

επιστολή για την τεκµηρίωση της επιστροφής και κυρίως του µεγέθους της. 

5. Αποθέµατα 

 Η απογραφή του τέλους χρήσης είναι µία διαδικασία που πρέπει να 

αντιµετωπίζεται µε αυξηµένο αίσθηµα ευθύνης, καθώς είναι σηµείο κλειδί για την 

διαχειριστική χρήση που κλείνει. Επίσης αυξηµένη προσοχή απαιτείται και από τον 

ελεγκτή, καθώς αποτελεί σηµείο που συχνά έχουν σηµειωθεί απόπειρες αλλοίωσης 

των οικονοµικών δεδοµένων. Για να µπορέσει να λάβει µία τεκµηριωµένη θέση επί 

της απογραφής, ο ελεγκτής ζητά την ενυπόγραφη πιστοποίηση της ορθότητας της από 

τους υπευθύνους για την τέλεση της. Ουσιαστικά, συντάσσονται δύο πιστοποιητικά 

απογραφής, ένα για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και ένα για το κυκλοφορούν 

ενεργητικό, στα οποία περιγράφεται εκτός των άλλων η µέθοδος απογραφής και ποιοι 

την διενήργησαν. 

 

 

3.1.9 Πίνακες και Καταστάσεις 

  

 

Οι διάφοροι πίνακες και καταστάσεις συντάσσονται από τον ελεγκτή κατά την 

διάρκεια του ελέγχου για να τον βοηθήσουν να έχει µία εποπτική και συνολική 
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εικόνα της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζει ανακρίβειες που αλλιώς θα 

ήταν συγκεκαλυµµένες, παραλείψεις, κλπ. Οι σηµαντικότεροι πίνακες είναι οι εξής; 

1. Πίνακες ενσώµατων πάγιων στοιχείων: σχετίζονται µε τους λογαριασµούς 10 

ως 15 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Αναλυτικά είναι οι 

• 10 Εδαφικές Εγκαταστάσεις 

• 11 Κτίρια, Εγκαταστάσεις – τεχνικά έργα 

• 12 Μηχανήµατα 

• 13 Μεταφορικά Μέσα 

• 14 Έπιπλα και Σκεύη 

• 15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

 

2. Πίνακες αυξήσεων και ελαττώσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 

αυτοί σχετίζονται µε τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις των παγίων. 

 

3. Πίνακες χρεογράφων και συµµετοχών σε άλλες εταιρείες: αφορούν τις 

καταχωρήσεις στον λογαριασµό 18 (Συµµετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσµες 

Απαιτήσεις) του ΕΓΛΣ. Οι καταχωρήσεις αφορούν µόνο το πάγιο ενεργητικό. 

Οι λοιπές επενδύσεις σε χρεόγραφα τηρούνται στον λογαριασµό 34 

(Χρεόγραφα)     

 

   

3.2 ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (International Standards on Audit – I.S.A.) 

 

 

3.2.1 Η ελεγκτική διαδικασία κατά τα I.S.A. 

  

 

Τα διεθνή πρότυπα ελέγχου (International Standards on Audit) δοµούνται σε τρεις 

ευρείς κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τον εντοπισµό του λάθους, η δεύτερη την 



32 
 

ανταπόκριση σε αυτό και η τρίτη την διατύπωση της γνώµης του ελεγκτή. Για να 

έρθει εις πέρας κάθε κατηγορία πρέπει να διεκπεραιωθούν οι σχετικές φάσεις του 

ελέγχου, που περιλαµβάνει σαφείς δραστηριότητες, µε σχετικούς σκοπούς και την 

αναγκαία τεκµηρίωση τους.  

Αναφορικά µε την πρώτη φάση, η αρχική δραστηριότητα αφορά την 

διερεύνηση αποδοχής του ελέγχου, µε σκοπό την ανάληψη ή απόρριψη του. Η 

τεκµηρίωση επιτυγχάνεται µε την καταγραφή του παραγόντων κινδύνου, µε τον 

έλεγχο της τήρησης ανεξαρτησίας του ελέγχου, και την επιστολή ανάληψης του 

ελέγχου. 

Αφού ο έλεγχος αναληφθεί, η ακόλουθη διαδικασία αφορά τον σχεδιασµό 

του, µε σκοπό την ανάπτυξη µίας συνολικής στρατηγικής και σχεδίου ελέγχου. Η 

τεκµηρίωση σχετίζεται µε τον καθορισµό και εντοπισµό των ουσιωδών λογαριασµών 

που τηρούνται. Αυτοί θεωρούνται υψηλής ή µη σηµασίας βάσει των σχετιζόµενων 

χρηµατικών ποσών, των συναλλαγών τις οποίες αφορούν και τις περιπτώσεις 

εντοπισµού αναντιστοιχιών τόσο κατά την µεταφορά τους, όσο και κατά την 

αντιπαραβολή τους µε τα σχετικά παραστατικά. Έπειτα επιτακτική ανάγκη είναι να 

πραγµατοποιηθούν οι συζητήσεις στο εσωτερικό του ελεγκτικού επιτελείου και να 

καθοριστεί µία συνολική στρατηγική. 

Έχοντας ολοκληρώσει τον σχεδιασµό του ελέγχου, η επόµενη διαδικασία 

αφορά την τέλεση των αναγκαίων διαδικασιών που οδηγούν σε µία ολοκληρωµένη 

διαδικασία εκτίµησης των κινδύνων. Αυτή έχει σκοπό την εύρεση και ανάλυση των 

λογαριασµών που εµφανίζονται ως πιο δεκτικοί να περιλάβουν λάθη. Πάντα η 

σχετική ανάλυση διεκπεραιώνεται υπό το πρίσµα της συνολικής εικόνας και φύσης 

της ελεγχόµενης επιχείρησης. Η τεκµηρίωση της γίνεται µέσω της καταγραφής των 

επιχειρηµατικών κινδύνων και των κινδύνων παραποίησης που ανέκυψαν και 

προκύπτουν να είναι υψηλής σηµασίας. Παράλληλα, γίνεται ο σχεδιασµός και η 

εφαρµογή των σχετικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Οι λογαριασµοί που είναι 

πιο δεκτικοί αλλοίωσης ελέγχονται σε επίπεδο δηµοσιευόµενων καταστάσεων και 

διατύπωσης της θέσης του ελεγκτή. 

Η διαδικασία της ανταπόκρισης έχει ως αφετηρία τον σχεδιασµό της 

συλλογικής ανταπόκρισης στα στοιχεία που ανακύπτουν αλλά και επιπρόσθετων 

ελεγκτικών διαδικασιών. Ο σκοπός είναι η ανταπόκριση στα ευρήµατα να είναι 
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στοιχειωµένη στους πιο δεκτικούς παραποίησης λογαριασµών. Η τεκµηρίωση γίνεται 

ορθά µόνο αναθεωρώντας την συνολική στρατηγική ελέγχου και της συνολικής 

ανταπόκρισης που λαµβάνει ο ελεγκτής στα ευρήµατα του. Ο σχεδιασµός του 

ελέγχου πρέπει να συνδέει τους ύποπτους λογαριασµούς µε αναλυτικότερους 

µηχανισµούς ελέγχου.  

Το ακόλουθο βήµα είναι η σύνδεση των ανταποκρίσεων στα ευρήµατα του 

ελέγχου µε τους σχετικούς ύποπτους λογαριασµούς. Στόχος είναι προφανώς η µείωση 

του κινδύνου του ελέγχου σε ένα αποδεκτό, χαµηλό επίπεδο. Για να πραγµατοποιηθεί 

κάτι τέτοιο είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου και να συλλεχθούν τα 

ευρήµατα του ελέγχου. Επίσης το προσωπικό πρέπει να εποπτευθεί και να 

συνταχθούν τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την καταγραφή των ευρηµάτων. 

Η τρίτη φάση που αφορά την γνωµοδότηση εκκινεί από την αξιολόγηση των 

δεδοµένων που συλλέχθηκαν µε σκοπό την διαπίστωση της επιπρόσθετης εργασία 

ελέγχου που ενδεχοµένως απαιτηθεί. Η τεκµηρίωση αφορά τους νέους ή 

αναθεωρηµένους κινδύνους που προκύπτουν, αλλαγές σε λογαριασµούς ουσίας που 

ενδεχοµένως απαιτηθούν και επικοινωνία µε την διοίκηση αναφορικά µε τα ευρήµατα 

του ελέγχου. Φυσικά, έπεται και η διατύπωση των συµπερασµάτων του ελέγχου. Εάν 

διαπιστωθεί από την αξιολόγηση των συλλεγµένων δεδοµένων ότι απαιτείται 

αναθεώρηση  και επιπρόσθετο ελεγκτικό έργο, η διαδικασία ξαναεπιστρέφει στο 

βήµα εκτίµησης των κινδύνων. Όταν όµως πια έχει κριθεί πως δεν υποβόσκουν άλλοι 

κίνδυνοι, που δεν έχουν διερευνηθεί, ελεγχθεί και αξιολογηθεί, ο ελεγκτής συντάσσει 

την έκθεση του, που ουσιαστικά αποτελεί την τυπική διατύπωση της θέσης του 

στηριζόµενη στα ευρήµατα του, και οδηγεί σε καθοριστικές αποφάσεις για την 

αξιολόγηση της επιχείρησης,. Η γνώµη του επισηµοποιείται µε την υπογραφή της 

έκθεσης ελέγχου. 

 

  3.2.2 ∆ιασφάλιση ποιότητας  

 

 

Η ποιότητα συνολικά σε µία επιχείρηση µπορεί να δοµηθεί όταν υπάρχει η ηθική και 

ανεξαρτησία κατά την τήρηση των λογιστικών διαδικασιών. Επίσης πρέπει να 
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υπάρχουν συνολικές ορθά και σαφώς καταγεγραµµένες πολιτικές που περιγράφουν 

την συνεργασία µε νέους πελάτες, αλλά και την συνέχεια της συνεργασίας µε τους 

υπάρχοντες πελάτες. Ακόµη το προσωπικό πρέπει να δρα προς όφελος της 

επιχείρησης κινητοποιηµένο επαρκώς από την διοίκηση, η οποία µε την σειρά της 

οφείλει να ακολουθεί πιστά  και απαρέγκλιτα τον ρόλο της.  

Τα παραπάνω διασφαλίζονται από τις δοµές ελέγχου ποιότητας που έχει 

υιοθετήσει µία επιχείρηση. Αυτές πρέπει να είναι σε συνέχεια µε όσα προβλέπουν τα 

διεθνή πρότυπα ελέγχου και είναι πάντοτε στην διάθεση του ελεγκτή για 

πληροφόρηση, απαντήσεις και διευκρινήσεις ερωτηµάτων που ανακύπτουν καθώς 

όµως και για την υιοθέτηση των συµβουλών της ελεγκτικής οµάδας προς όφελος της 

επιχείρησης.  

Βάσει των ISA η εκάστοτε επιχείρηση οφείλει να ιδρύσει και να διατηρεί ένα 

σύστηµα ποιοτικού ελέγχου που να είναι σε θέση να διασφαλίζει επαρκώς: 

1. Ότι η επιχείρηση και το προσωπικό της δραστηριοποιούνται 

ακολουθώντας τα επαγγελµατικά πρότυπα και τηρούν την νοµοθεσία κατά 

γράµµα. Επίσης πως µένουν πιστοί στις περιοριστικές διατάξεις που 

επιβάλλει η πολιτεία, 

2. Ότι οι καταστάσεις που δηµοσιοποιούνται από την επιχείρηση ή από 

συνεργάτες της για λογαριασµό της είναι ακόλουθες µε τις συνθήκες που 

επικρατούν στην εταιρεία και το περιβάλλον της. 

Ακόµη, τα ISA ορίζουν και τα αντικείµενα του ελεγκτή αναφορικά µε τον 

έλεγχο της ποιότητας. Ο ελεγκτής οφείλει να προβαίνει σε διεργασίες που θα τους 

εξασφαλίσουν τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις πως: 

1. Ο έλεγχος (όπως και η επιχείρηση) πρέπει να τελείται ακολουθώντας τα 

επαγγελµατικά πρότυπα και σύµφωνα µε την νοµοθεσία πιστά, χωρίς να 

παραβιάζονται οι περιοριστικές διατάξεις της πολιτείας.  

2. Η έκθεση του ελεγκτή ανταποκρίνεται και αυτή στις συνθήκες που 

επικρατούν στην εταιρεία και το περιβάλλον της. 

Τα ISA αποσαφηνίζουν πως το προσωπικό της επιχείρησης που επιφορτίζεται 

µε την εγκαθίδρυση και διατήρηση του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου οφείλει να 

γνωρίζει και να εφαρµόζει την σχετική νοµοθεσία στο σύνολο της, περιλαµβανόµενης 

της εφαρµογής της και των λοιπών διευκρινιστικών διατάξεων της. Πρέπει να είναι 
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σε θέση να αντιληφθεί εις ολόκληρο το αντικείµενο της και τις απαιτήσεις που ενέχει 

η ανάληψη της συγκεκριµένης υποχρέωσης για την εταιρεία. 

Η επιχείρηση από την πλευρά της είναι αυτή που είναι υπεύθυνη να υιοθετεί 

πολιτικές και διεργασίες σχεδιασµένες µε απώτερο σκοπό την προώθηση µίας 

κουλτούρας εσωτερικής ποιοτικής λειτουργίας σε κάθε επίπεδο και δραστηριότητα. 

Τέτοιας µορφής πολιτικές καθιστούν αναγκαία την συγκέντρωση στα χέρια του 

διευθυντή, ή της γενικής συνέλευσης την αρµοδιότητα για τον έλεγχο του 

συστήµατος ποιοτικού ελέγχου που εφαρµόζεται.  

Κάθε εργαζόµενος που αναλαµβάνει µετά από υπόδειξη του διευθυντή 

προσωπικά ή της διοίκησης συνολικά, ευθύνες που σχετίζονται µε την διασφάλιση 

της ποιότητας και του ελέγχου της στην επιχείρηση, πρέπει να είναι πλήρως 

καταρτισµένος, υψηλών ικανοτήτων και εµπειρίας ώστε να ανταποκριθεί µε 

βεβαιότητα στο έργο που του αναθέτεται.    

Η επιχείρηση πρέπει να υιοθετεί τις αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες ώστε 

να είναι σε θέση να διασφαλίζει πως το απασχολούµενο προσωπικό είναι 

ανταγωνιστικού επιπέδου, ικανό και παράλληλο χαρακτηρίζεται από ηθική, ώστε να 

είναι σε θέση να: 

1. ∆ιεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µένοντας πιστό στην στα 

σχετικά προβλεπόµενα επαγγελµατικά πρότυπα και στις διατάξεις του 

νόµου αλλά και τις όποιες σχετικές περιοριστικές διατάξεις. 

2. Θέτει την επιχείρηση ή τους σχετικούς της συνεργάτες, σε θέση να 

δηµοσιεύει οικονοµικές καταστάσεις αντιπροσωπευτικές της 

πραγµατικότητας. 

Όπως έχει προλεχθεί, η επιχείρηση πρέπει να υιοθετεί τις αναγκαίες πολιτικές 

και διαδικασίες ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίζει πως όλες οι διαδικασίες στα 

πλαίσια της λειτουργίας της τελούνται µε σύµφωνα µε την νοµοθεσία και τα 

επαγγελµατικά πρότυπα που προβλέπονται, αλλά και τις σχετικές κανονιστικές 

διατάξεις, µε τρόπο τέτοιο ώστε να δηµοσιεύονται χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

που να συµβαδίζουν µε την πραγµατικότητα στον µέγιστο βαθµό. Οι διαδικασίες 

αυτές εντοπίζονται στις εξής κατηγορίες κυρίως: 

1. Ζητήµατα που άπτονται της προώθησης της συνέπειας στην ποιότητα της 

συµµετοχικής υψηλής απόδοσης της επιχείρησης., 
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2. Ζητήµατα που αφορούν την επίβλεψη των ευθυνών 

3. Ζητήµατα ελέγχου των ανωτέρω ευθυνών   

Επιπρόσθετα, βάσει των ISA η επιχείρηση οφείλει να υιοθετήσει ένα σύστηµα 

καταγραφής και παρακολούθησης των διαδικασιών που ακολουθούνται στον 

ποιοτικό έλεγχο, ώστε να διακριβώσει αν οι διαδικασίες είναι αντιπροσωπευτικές, 

επαρκείς και λειτουργούν αποτελεσµατικά. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να: 

1. Περιλαµβάνουν µία συνεχή αναθεώρηση και αξιολόγηση του συστήµατος 

ελέγχου της ποιότητας, περιλαµβανόµενου σε κυκλική βάση, τον 

ολοκληρωµένο έλεγχο των ευθυνών του κάθε συνεργάτη. 

2.  Απαιτούν υψηλό αίσθηµα ευθύνης αναφορικά µε την παρακολούθηση 

των διαδικασιών, και ο συνεργάτης ή υπάλληλος που θα αναλάβει αυτό το 

έργο είναι αναγκαίο να χαρακτηρίζεται από αυξηµένες γνώσεις αλλά και 

εµπειρία σε σχετικό αν όχι το ίδιο αντικείµενο. 

3. Απαιτούν από όσους εµπλέκονται στην διαδικασία τέλεσης του ποιοτικού 

ελέγχου, να µην ταυτίζονται ή σχετίζονται µε τα πρόσωπα που ελέγχουν 

την απόδοση και εφαρµογή των συστηµάτων ελέγχου ποιότητας.      

  

 Πέρα όµως από την εξασφάλιση της ποιότητας σε κάθε πτυχή της λειτουργίας 

των επιχειρήσεων, αυτές βάσει των ISA οφείλουν να έχουν αναπτύξει µηχανισµούς 

και διαδικασίες οι οποίες θα καταγράφουν τα απαραίτητα στοιχεία που προκύπτουν 

από τον ποιοτικό έλεγχο και είναι αναγκαία ως αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου της 

ποιότητας. 

 Ο ελεγκτής οφείλει να τηρεί πάντοτε τις αρχές της ηθικής, και κυρίως της 

ανεξαρτησίας του από την ελεγχόµενη επιχείρηση, αναφορικά µε το έργο του σαν 

αξιολογητής της ποιότητας τους.  

 Ο έλεγχος  πρέπει να είναι σχεδιασµένος και να διεκπεραιώνεται µε µέγιστο 

σκεπτικισµό και  επαγρύπνηση έτσι ώστε σε συνάρτηση µε τις ισχύουσες συνθήκες 

του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και του εσωτερικού της εταιρείας, ο ελεγκτής να 

είναι σε θέση να αντιληφθεί ποιοι λογαριασµοί είναι αυτοί που ενδεχοµένως είναι οι 

πιο δεκτικοί για παραποίηση ή ακόµη και για τυχαίο λάθος. 
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 Ο ελεγκτής οφείλει να ασκεί το έργο του µε περίσσιο επαγγελµατισµό ιδίως 

στους τοµείς του σχεδιασµού και της διεκπεραίωσης του ελέγχου των οικονοµικών 

καταστάσεων της επιχείρησης. 

 Πριν την ηµεροµηνία της κατάθεσης της έκθεσης ελέγχου, ο ελεγκτής θα 

πρέπει να έρθει σε επικοινωνία µε τη λοιπή ελεγκτική οµάδα, στα πλαίσια της οποίας 

θα λάβει την διαβεβαίωση ότι το προϊόν του ελέγχου και επίσης τα στοιχεία που τον 

συνοδεύουν είναι σε θέση να  πιστοποιήσουν την θέση του που θα εκφραστεί µέσα 

από την έκθεση του. 

 Ο ελεγκτής οφείλει τα εξής: 

1. Να αναλαµβάνει την ευθύνη ότι το επιτελείο που ηγείται λαµβάνει την 

αναγκαία επιπρόσθετη συµβουλευτική υποστήριξη του σε θέµατα 

δύσκολα και πεπλεγµένα. 

2. Να λαµβάνει την διαβεβαίωση ότι τα µέλη της οµάδας του έχουν λάβει 

όλη την αναγκαία συµβουλευτική υποστήριξη προερχόµενη τόσο από τον 

ελεγκτή, όσο και από το εσωτερικό της επιχείρησης  

3. Να εξασφαλίζει την διαβεβαίωση πως η φύση και ο σκοπός αλλά και τα 

συµπεράσµατα του ελέγχου είναι ακόλουθα µε την µορφή του ελέγχου 

που συµφωνήθηκε. 

4. Να διασφαλίζει ότι τα συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν από έλεγχο 

υιοθετούνται από τον ελεγχόµενο. 

  

 Ειδικά για τις εισηγµένες επιχειρήσεις, αλλά και όταν αυτό είναι επιθυµητό 

από τον ελεγχόµενο οργανισµό, πραγµατοποιείται ένας επιπρόσθετος έλεγχος 

ποιότητας για τον οποίο ο ελεγκτής οφείλει να: 

1. ∆ιαπιστώνει ότι έχει ανατεθεί σε συγκεκριµένο συνεργάτη το έργο της 

αξιολόγησης των συστηµάτων ελέγχου ποιότητας. 

2. Επικοινωνεί µε τους άµεσα εµπλεκόµενους µε τις δοµές ελέγχου 

ποιότητας και να τους ενηµερώνει για όλα τα θέµατα τα οποία έχει 

αντιληφθεί και χρήζουν αναθεώρησης ή αντιµετώπισης. 

3. Αρνείται να δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα του ελέγχου µέσω της έκθεσης 

του, πριν λάβει πλήρη γνώση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των 

δοµών του ελέγχου ποιότητας. 
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 Τα ISA 315 και 220, αποσαφηνίζουν την σχέση ανάµεσα στις δοµές 

ποιότητας ελέγχου που πρέπει να τηρούνται στον εκάστοτε ελεγχόµενο οργανισµό 

και αυτές που ελέγχει ο ελεγκτής.  

 

 

 3.2.3 Συµφωνία µε τα ISA 

 

  

Ο ελεγκτής οφείλει να τηρεί σε όλη την διαδικασία τα ISA που σχετίζονται µε αυτόν. 

Οι σχετικές παράγραφοι µε τον έλεγχο ορίζονται ως αυτές οι οποίες βρίσκονται σε 

άµεση συνάφεια µε τον διενεργούµενο έλεγχο.  

 Βάσει των ISA όλες οι παράγραφοι των προτύπων κρίνονται ως σχετικές, 

εκτός εάν στις συνθήκες στις οποίες διενεργείται ο έλεγχος διαπιστωθεί πως κάποιο 

πρότυπο είναι άσχετο µε αυτόν ή το πρότυπο ισχύει υπό προϋποθέσεις, που στην 

προκείµενη περίπτωση δεν αποτελούν πραγµατικότητα. 

 Σε εξαιρετικές συνθήκες, ο ελεγκτής είναι σε θέση να αποκλίνει από κάποιο 

πρότυπο. Όταν αυτό συµβαίνει, ο ελεγκτής είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί αρχές 

διενέργειας ελέγχου, έστω και εναλλακτικές, αρκεί όµως να είναι σε θέση να 

καταλήξει στον επιθυµητό στόχο, δηλαδή να ολοκληρώσει τον έλεγχο µε σαφήνειά 

και αξιοπιστία. Η ανάγκη του ελεγκτή να αποκλίνει από τα ISA είναι 

στοιχειοθετηµένη εφόσον ο ελεγκτής είναι βέβαιος πως ακολουθώντας την 

προβλεπόµενο από το πρότυπο διαδικασία δεν είναι σε θέση να ελέγξει 

αποτελεσµατικά για θεληµένες ή µη αλλοιώσεις των οικονοµικών στοιχείων. 

  Σε αυτές τις ειδικές περιστάσεις όπου ο ελεγκτής αποκλίνει από τα πρότυπα, 

πρέπει να διατυπώσει µε σαφήνεια τον λόγο που το σχετικό πρότυπο δεν µπορούσε 

να προσφέρει ουσιωδώς στο προϊόν του ελέγχου, αλλά και να καταγράψει ενδελεχώς 

την ελεγκτική διαδικασία που υιοθετήθηκε. 
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  Τα ISA συνολικά παρέχουν στον ελεγκτή το µέσο και την πρότυπη 

καθοδήγηση ώστε να διεκπεραιώσει το έργο που αναλαµβάνει καλύπτοντας τους 

στόχους που έχουν τεθεί στα πλαίσια του ελέγχου. 

   Συµπερασµατικά,  τα ISA αφορούν τις συνολικές ευθύνες του ελεγκτή, όπως 

και την υποχρέωση που έχει να εισηγηθεί τις αλλαγές που επιτάσσουν τα ευρήµατα 

του, στον ελεγχόµενο οργανισµό, και αφορούν συγκεκριµένα ζητήµατα. Παρόλα 

αυτά µερικά ISA και άρα οι απαιτήσεις που σχετίζονται µε αυτά δεν συνάδουν µε 

όλες τις περιστάσεις. Επίσης µερικά από τα πρότυπα εφαρµόζονται µόνο υπό 

συγκεκριµένες συνθήκες. Προφανώς όταν αυτές δεν περιγράφουν το περιβάλλον της 

επιχείρησης, τα πρότυπα δεν σχετίζονται µε τον έλεγχο. Οι αποκλίσεις από τα ISA 

πρέπει να αποφεύγονται. Όταν όµως αυτές κρίνονται επιβεβληµένες πρέπει να 

στοιχειοθετούνται και να περιγράφονται επαρκώς. Είναι προφανές πως πρέπει να 

αναλύεται και ο λόγος µη υιοθέτησης των ISA.  

 Οι ελεγκτές συχνά είναι επιφορτισµένοι µε το να ακολουθούν τη νοµοθεσία 

που επιβάλλεται στα κράτη στα οποία υιοθετούνται τα ISA. Σε αυτή την περίπτωση, 

η τοπική νοµοθεσία τηρείται παράλληλα και συµπληρωµατικά µε τα ISA προς 

όφελος του ελέγχου. 

 Οι καταληκτικές ηµεροµηνίες βάσει των οποίων πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε 

µέρος της ελεγκτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τα ISA προσδιορίζονται µε σαφήνεια 

σε αυτά. Παράλληλα όµως, επιπρόσθετες καταληκτικές ηµεροµηνίες µπορεί να 

επιβληθούν από τις κατά τόπους αρχές. Ακόµη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο 

σχετικό πρότυπο, είναι δεκτή η εφαρµογή των ISA σε χρόνο συντοµότερο από τον 

καταληκτικό. 

 

 

3.2.4 Έλεγχος υπό καθεστώς κινδύνου 

 

 

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα, η διαχείριση του κινδύνου εκκινεί από τον 

σχεδιασµό του ελέγχου που αποσκοπεί στην πραγµατοποίηση των σχετικών 
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διαδικασιών ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα. Η ανταπόκριση σε αυτόν γίνεται 

σχεδιάζοντας ακόµη αναλυτικότερες διαδικασίες και έπειτα πραγµατοποιώντας τες µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η έκθεση που εν τέλει θα δηµοσιευτεί από τον ελεγκτή, 

υποχρεώνει την πρότερη αξιολόγηση από µέρους του όλων των ευρηµάτων της 

ελεγκτικής διαδικασίας.   

  Κατά την πραγµατοποίηση του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων, οι 

καίριοι στόχοι του ελεγκτή είναι: 

1. Να συλλέξει την αναγκαία εξασφάλιση πως οι οικονοµικές καταστάσεις του 

ελεγχόµενου οργανισµού είναι απαλλαγµένες από αλλοιώσεις των 

λογαριασµών, είτε αυτές είναι αποτέλεσµα άθελου λάθος είτε εσκεµµένης 

παραποίησης, και να γνωµοδοτήσει σχετικά µε το αν οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι πλήρεις και ορθές σε τοµείς ουσιώδους πληροφόρησης, 

πάντα ακολουθώντας τα πρότυπα λογιστικής καταγραφής και καταχώρησης. 

2. Να γνωστοποιήσει τα ευρήµατα του ελέγχου και να επικοινωνήσει µε τους 

σχετιζόµενους µε αυτά ακολουθώντας τις αρχές των ISA. 

  

 Τα ISA ορίζουν σαν σκοπό του ελέγχου να ενισχύει την εµπιστοσύνη των 

χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων σε αυτές. Αυτό επιτυγχάνεται µόνον 

εκφράζοντας µία σαφή άποψη επ’ αυτών από πλευράς του ελεγκτή, που να 

φανερώνει εάν είναι σωστά συνταγµένες, καταγράφοντας χωρίς λάθη κυρίως τους 

λογαριασµούς ουσίας, και αντανακλώντας πιστά την πραγµατική χρηµατοοικονοµική 

εικόνα της ελεγχόµενης επιχείρησης. Εφόσον ο έλεγχος πραγµατοποιείται 

ακολουθώντας πιστά τις αρχές των ISA και µε γνώµονα την ηθική, ο ελεγκτής είναι 

σε θέση να σχηµατίσει την σχετική άποψη.         

 Για να είναι σε θέση ο ελεγκτής να σχηµατίσει άποψη απαιτείται να 

διασφαλίζει µία συνολική θεώρηση για την ακεραιότητα των οικονοµικών 

καταστάσεων. Ο µόνος τρόπος για να καταστεί αυτό εφικτό είναι να ελαχιστοποιηθεί 

στον µέγιστο βαθµό ο παράγοντας του κινδύνου. Ο κίνδυνος αυτός βάσει των ISA 

είναι ουσιαστικά η πιθανότητα να εγκρίνει την ορθότητα των οικονοµικών 

καταστάσεων, ενώ αυτές περιέχουν λάθη ουσίας. Παρόλα αυτά, η διασφάλιση που 

απαιτείται να δοµεί ο ελεγκτής δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Καθώς υπάρχουν 

ενδογενείς περιορισµοί στην διαδικασία του ελέγχου και είναι αυτή η διαδικασία η 
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οποία οδηγεί στην τεκµηρίωση του, ο έλεγχος αποτελεί την αντίληψη του ελεγκτή για 

την πιο πιθανή πραγµατική εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων, παρά απόλυτη 

αξιολόγηση τους.  

 Ο κίνδυνος ουσιώδους αναληθούς καταγραφής των οικονοµικών στοιχείων 

διχοτοµείται στις εξής κατηγορίες: 

1. Σε επίπεδο συνολικών οικονοµικών καταστάσεων 

2. Σε επίπεδο κατηγοριών συναλλαγής, ισοζύγια λογαριασµών, και αποκάλυψης 

συγκεκαλυµµένων διαδικασιών. 

 Στα ISA σε αντίθεση µε άλλες δοµές ελέγχου, δεν γίνεται διαχωρισµός µεταξύ 

ενδογενούς και ελεγκτικού κινδύνου, αλλά συνολικά στον κίνδυνο ύπαρξης 

σηµαντικών ανακριβειών σε λογαριασµούς υψηλής σηµασίας. Παρά το γεγονός αυτό, 

ο ελεγκτής είναι σε θέσει να επιµερίζει τον συνολικό κίνδυνο, µε τρόπο τέτοιο ώστε 

βάσει των τρεχόντων συνθηκών και αντιλήψεων του, να οδηγείται στην πληρέστερη 

ελεγκτική διαδικασία. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι πως ο ελεγκτής έχει 

περισσότερο σηµασία να αναλύσει τον κίνδυνο τον οποίο καλείται να αντιµετωπίσει, 

άσχετα µε την µέθοδο που επιλέγει να τον προσεγγίσει.  

 Είναι αναµενόµενο πως όσο ο κίνδυνος και να περιοριστεί, η πλήρης 

εξάλειψη του είναι αδύνατη. Για τον λόγο αυτό δεν καλείται ο ελεγκτής να βεβαιώσει 

πως οι ελεγχόµενες καταστάσεις είναι απόλυτα απαλλαγµένες από κάθε είδους 

λανθασµένη καταχώρηση ηθεληµένη ή µη. Έχει προλεχθεί πως υπάρχουν παράγοντες 

οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων και δεν µπορούν 

να ελεγχθούν πλήρως. Αυτοί είναι κυρίως οι ακόλουθοι: 

1. Η φύση της διαδικασίας σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

2. Η φύση των ελεγκτικών διαδικασιών. 

3. Η ανάγκη ολοκλήρωσης του ελέγχου µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα 

και µε λογικό κόστος. 
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3.2.5 Πραγµατοποίηση του ελέγχου υπό καθεστώς κινδύνου 

  

 

Για να είναι εφικτός ο έλεγχος υπό καθεστώς κινδύνου, και να αποδίδει αληθή 

αποτελέσµατα, ο ελεγκτής πρέπει να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση και να ανιχνεύει 

τα οικονοµικά στοιχεία για αλλοιώσεις υπό το πρίσµα των συνθηκών που επικρατούν 

στο εσωτερικό της εταιρείας και τις συνθήκες που θα µπορούσαν να υποκινήσουν µία 

παραποίηση. 

 Ο ελεγκτής οφείλει να ασκεί το επάγγελµα του χρησιµοποιώντας την 

επαγγελµατική του κρίση και εµπειρία ιδιαίτερα στους τοµείς του σχεδιασµού και της 

εκτέλεσης του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων.  

 Για να διασφαλίσει την αναγκαία εξασφάλιση που έχει ήδη αναλυθεί εκτενώς 

και αφορά τα στοιχεία που εξασφαλίζουν την ποιότητα του ελέγχου του, ο ελεγκτής 

πρέπει να αναζητά τεκµηρίωση µέσω αδιάσειστων στοιχείων κάθε υποψίας ή 

παρατήρησης µε την οποία έρχεται αντιµέτωπος. Μόνο αυτά στοιχειοθετούν την 

βάση µίας θεµελιωµένης γνωµοδότησης.  

 Σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής είναι αναγκαίο να δοµεί τον έλεγχο και να τον 

πραγµατοποιεί, αναγνωρίζοντας το ενδεχόµενο να απαιτούνται επιπρόσθετες 

ελεγκτικές δραστηριότητες, πέρα από αυτές που επιβάλλουν τα ISA και τελικά να 

διαπιστώνει αν µέσα από αυτές συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που 

απαιτούνται για να γνωµοδοτήσει σχετικά. 

 Η διαδικασία του ελέγχου επιµερίζεται σε τρία κοµβικά σηµεία, όπως ήδη έχει 

αναλυθεί, και αυτά αφορούν τους αναγκαίους σκοπούς του ελέγχου, την ανταπόκριση 

σε αυτόν και την τεκµηρίωση του. Τα ISA σχηµατοποιούν όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήµα, τις κατηγορίες αυτές της ελεγκτικής διαδικασίας σε τρία 

ερωτήµατα: 

 Η πρώτη ερώτηση αφορά το ποια γεγονότα δύναται να προκύψουν και να 

οδηγήσουν στην πρόκληση ουσιώδους αλλοίωσης των οικονοµικών στοιχείων των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η δεύτερη αφορά το κατά πόσο τα γεγονότα 

αυτά που αναγνωρίστηκαν ως αυξηµένου κινδύνου πραγµατοποιήθηκαν και είχαν τα 
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αρνητικά αποτελέσµατα που εκτιµήθηκαν. Η τελευταία ερώτηση σχετίζεται µε την 

διαµορφούµενη άποψη του ελεγκτή επί των οικονοµικών καταστάσεων, βάσει πάντα 

των τεκµηρίων που συλλέχθηκαν.  

 Στο πρώτο επίπεδο, ο ελεγκτής επιβαρύνεται µε το έργο του εντοπισµού των 

λαθών, ασχέτως αν αυτά είναι υποκινούµενα ή όχι. Στην προσπάθεια του αυτή, 

αναγνωρίζει την επιχείρηση ως ένα ζώντα οργανισµό, µε όλα τα επί µέρους 

χαρακτηριστικά του, που περιλαµβάνουν και τον εσωτερικό έλεγχο. Ο εσωτερικός 

έλεγχος πρέπει να αποτελεί την βάση του σχεδιασµού του ελέγχου για υποβόσκοντες 

κινδύνους αλλοιώσεων. 

 Το δεύτερο βήµα είναι η προσπάθεια του ελεγκτή να συγκεντρώσει όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για την εύρεση των πιθανών κινδύνων που πραγµατοποιήθηκαν. 

Στο σηµείο αυτό γίνεται ο σχεδιασµός και η πραγµατοποίηση των αναλυτικών 

διαδικασιών που θα τεκµηριώσουν ή µη τις εικασίες του. 

 Το τελευταίο επίπεδο της γνωµοδότησης στηρίζεται σε δύο πυλώνες: 

1. Στον σχηµατισµό µίας τεκµηριωµένης άποψης επί της ποιότητάς των 

οικονοµικών καταστάσεων, βάσει της αξιολόγησης τους την οποία µπορεί να 

πραγµατοποιήσει στηριζόµενος στα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί. 

2. Στην διατύπωση µίας επίσηµης θέσης επ’ αυτών, στην οποία θα περιγράφεται 

και η συλλογιστική πάνω στην οποία αυτή στηρίζεται. 

 

 

3.2.6 Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου 

   

 

Ο ελεγκτής, αξιολογώντας τις οικονοµικές καταστάσεις αποκλειστικά δεν είναι 

ικανός να συλλέξει όλη την απαιτούµενη πληροφόρηση που θα τον καταστήσει ικανό 

να γνωµοδοτήσει. Μέρος της ελεγκτικής διαδικασίας είναι και η αξιολόγηση και 

χρησιµοποίηση των δοµών εσωτερικού ελέγχου, προς την κατεύθυνση της 

τεκµηριωµένης γνωµοδότησης. 
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 Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται από τα ISA ως η διαδικασία που σχεδιάζεται, 

εφαρµόζεται και διατηρείται από αυτούς που επιβαρύνονται µε το έργο της 

διακυβέρνησης και της διαχείρισης του οργανισµού, όπως και κάθε επιπρόσθετου 

µέλους του προσωπικού, που σχετίζεται µε τον εσωτερικό έλεγχο, και αποσκοπεί 

στην αξιοπιστία, την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών και την τήρηση των 

ισχυόντων νόµων και περιορισµών.  

 Ο ελεγκτής οφείλει να κατανοεί τις σχετικές δοµές του εσωτερικού ελέγχου 

µε τον έλεγχο που πραγµατοποιεί. Παρά το γεγονός ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

µερικώς αποσκοπεί στην ορθή καταγραφή των οικονοµικών στοιχείων, υπάρχουν 

πτυχές του που δεν είναι ιδιαίτερα συναφείς µε τον πραγµατοποιούµενο έλεγχο. Ο 

ελεγκτής είναι αυτός που θα αποφασίσει ποια µέρη του εσωτερικού ελέγχου θα 

χρησιµοποιήσει στο έργο του. 

  Τα πέντε κυριότερα στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου είναι το περιβάλλον του 

ελέγχου, την εκτίµηση του κινδύνου, τα πληροφοριακά συστήµατα, τις 

δραστηριότητες ελέγχου και  την παρακολούθηση που οδηγούν στα αντικείµενα των 

δηµοσιευµένων καταστάσεων. 

 Στα πλαίσια του περιβάλλοντος του ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να 

εξακριβώνει εάν η διοίκηση υιοθετεί την ειλικρίνεια και την ηθική κατά το έργο της. 

Επίσης ο ελεγκτής εξακριβώνει αν το περιβάλλον του ελέγχου υπονοµεύεται από 

ελαττώµατα που εντοπίζονται στην δοµή και τη µορφή της λειτουργίας του. 

Ουσιαστικά στο στάδιο αυτό γίνεται µία αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού της 

επιχείρησης. 

 Αναφορικά µε την εκτίµηση του κινδύνου, ο ελεγκτής οφείλει να εξακριβώνει 

εάν η επιχείρηση τηρεί σαφείς διαδικασίες για: 

1. Να εντοπίζει τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που σχετίζονται µε την 

σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της. 

2. Να εκτιµά την σηµαντικότητα αυτών των κινδύνων. 

3. Να εκτιµά την πιθανότητα εµφάνισης τους. 

4. Να αποφασίζει για τις ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα ώστε να 

αντιµετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι. 

 Εφόσον η ελεγχόµενη επιχείρηση έχει υιοθετήσει αυτές τις διαδικασίες, ο 

ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να τις κατανοήσει και να αντλήσει τις απαραίτητες 
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πληροφορίες από αυτές. Εάν εντοπίσει κινδύνους εµφάνισης παραποιηµένων 

οικονοµικών στοιχείων, που δεν έχουν ήδη εντοπιστεί από τους εσωτερικούς 

ελεγκτικούς µηχανισµούς, οφείλει να εξακριβώσει εάν δεν εντοπίστηκε πιθανώς 

ηθεληµένα. Εάν είναι αυτής της άποψης, στον επόµενο χρόνο ο ελεγκτής είναι 

αναγκαίο να εκτιµήσει τον λόγο που ο συγκεκριµένος κίνδυνος δεν εκτιµήθηκε ήδη 

από τις δοµές του εσωτερικού ελέγχου. Τα πιθανότερα εναλλακτικά σενάρια είναι 

είτε συγκεκριµένες επικρατούσες συνθήκες να απέτρεψαν την περίληψη του κινδύνου 

στους µηχανισµούς του εσωτερικού ελέγχου, είτε η µορφή του εσωτερικού ελέγχου 

να είναι ανεπαρκής για τις ανάγκες της επιχείρησης. 

 Εάν η επιχείρηση δεν έχει υιοθετήσει τις παραπάνω διαδικασίες ή εφαρµόζει 

ένα ανελαστικό µη αντιπροσωπευτικό σχετικό σύστηµα, τότε ο ελεγκτής οφείλει να 

συνδιαλέγεται µε την διοίκηση σχετικά µε τον αν εντοπίζονται οι υποβόσκοντες 

κίνδυνοι και πως ανταποκρίνεται η επιχείρηση σε αυτούς.  

 Τα πληροφοριακά συστήµατα µε την σειρά τους πρέπει να λειτουργούν 

βοηθητικά στο έργο του ελεγκτή, καλύπτοντας τα παρακάτω αντικείµενα: 

1. Σε αυτά πρέπει να περιγράφονται οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται και 

έχουν ενδιαφέρον αναφορικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις.  

2. Τις διαδικασίες που έχουν δοµηθεί για να καταγράφουν τις συναλλαγές αυτές. 

3. Την τήρηση των λογαριασµών που σχετίζονται µε τις παραπάνω συναλλαγές, 

4. Την καταγραφή συµβάντων που ακόµη και αν δεν αφορούν λογιστικά 

γεγονότα, αφορούν καταστάσεις ή συµβάντα υψηλής σηµασίας για την πορεία 

της επιχείρησης. 

5. Την διαδικασία προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων συν τους 

σχετικούς προϋπολογισµούς και εκτιµήσεις. 

6. Τις ελεγκτικές διαδικασίες που απαιτούνται για µη συνήθη γεγονότα και 

σπάνιες λογιστικές καταγραφές. 

Ο ελεγκτής οφείλει επίσης να κατανοεί τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση 

επικοινωνεί µε τις αρµόδιες κρατικές αρχές, πράγµα στον οποίο µπορεί να βοηθηθεί 

σηµαντικά από τα πληροφοριακά συστήµατα.  

Οι δραστηριότητες ελέγχου είναι αυτές που χρησιµοποιεί ο ελεγκτής ώστε να 

εντοπίσει ποιες συναλλαγές και διαδικασίες εµφανιζόσουν την µεγαλύτερη 

πιθανότητα να έχουν υποστεί αλλοιώσεις. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, ο 
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ελεγκτής αποφασίζει ποιες νέες διαδικασίες θα αναπτύξει, µε στόχο να ανταποκριθεί 

στις ξεχωριστές απαιτήσεις του ελέγχου που ανακύπτουν.  

Στα πλαίσια της παρακολούθησης ο ελεγκτής κατανοεί τις κύριες 

δραστηριότητες που εφαρµόζει η επιχείρηση για να εξακριβώνει την απόδοση του 

εσωτερικού ελέγχου αναφορικά µε την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 

Επίσης, ο ελεγκτής παρακολουθεί µε ποιους τρόπους ο ελεγχόµενος οργανισµός 

ανταποκρίνεται στις  αδυναµίες του εσωτερικού ελέγχου που εντοπίζει.  

Επιπρόσθετα, ο ελεγκτής οφείλει να αναγνωρίζει τις πηγές της πληροφόρησης 

της επιχείρησης στο στάδιο της πληροφόρησης, και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις τις 

θεωρεί επαρκείς και αξιόπιστες. 

 

 

3.2.7  Θέση της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων    

  

 

Η διοίκηση οφείλει να καταθέτει τις θέσεις της επί της οικονοµικής κατάστασης που 

επικρατεί στην επιχείρηση. Οι θέσεις αυτές ενσωµατώνονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις, και χρησιµοποιούνται από τον ελεγκτή ώστε να εξακριβώσει τους 

κινδύνους δηµοσίευσης αλλοιωµένων στοιχείων. 

 Πιο αναλυτικά, η διοίκηση δηλώνει µέσω των προαναφερθέντων θέσεων της, 

ότι ισχύουν τα παρακάτω: 

1. Όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εµπεριέχονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

2. Όλες οι συναλλαγές έχουν καταγραφεί στις ορθές οικονοµικές περιόδους. 

3. Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στις ορθές τους αξίες. 

4. Οι λογαριασµοί πληρωτέοι αποτελούν πραγµατικές υποχρεώσεις της 

επιχείρησης. 

5. Όλες οι καταγεγραµµένες συναλλαγές αναφέρονται στην οικονοµική χρήση 

που εξετάζεται. 
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6. Όλα τα ποσά αναφέρονται και καταχωρούνται όπως προβλέπεται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

3.2.8 Η θέση της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων  ως εργαλείο 

ελέγχου 

  

 

Ο ελεγκτής κατά τον σχεδιασµό και τέλεση του ελέγχου µε τον οποίο επωµίζεται, 

οφείλει να ελέγχει για ανακρίβειες όχι µόνο τις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά και 

τις θέσεις της διοίκησης αναφορικά µε τις πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές, ισοζύγια 

πληρωµών, κλπ. 

 Οι θέσεις ή διαβεβαιώσεις της διοίκησης αφορούν τόσο της οικονοµικές 

καταστάσεις αυτές καθ’ εαυτές, όσο και διαβεβαιώσεις µερικές επί συγκεκριµένων 

σηµείων της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης.    

Η επιχείρηση δηλώνει καταρχήν την θέση της επί των συνολικών 

καταστάσεων. Αρχικά, παίρνει θέση σε σχέση µε τα αποθέµατα, τα χρηµατικά 

διαθέσιµα και τους λογαριασµούς πληρωτέους. Επίσης, επί των διαφορετικών 

κατηγοριών συναλλαγών, που αφορούν πρακτικά τους λογαριασµούς εσόδων και 

εξόδων, όπως και επί των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει και των σχετιζόµενων 

δοµών. 

 

 

3.2.9 Το ουσιώδες βάρος των λογαριασµών και ο ελεγκτικός κίνδυνος 

  

 

Ο ελεγκτής οφείλει να αντιλαµβάνεται ποιοι λογαριασµοί και συναλλαγές είναι αυτοί 

οι οποίοι έχουν αυξηµένο ειδικό βάρος τόσο ποσοτικά όσο και λόγω φύσης, και να 
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δοµεί τις αναγκαίες ελεγκτικές διαδικασίες ώστε να διεκπεραιώνει την ελεγκτική 

διαδικασία αποτελεσµατικά. 

 Σύµφωνα µε τα ISA ο ελεγκτής οφείλει να ελέγχει αν οι λογαριασµοί που 

είναι βάσει της γνώµης του οι πιο ουσιώδεις, ακόµη κι αν σε επίπεδο µεµονωµένων 

εγγραφών φαντάζουν ποσοτικά άνευ σηµασίας, συνολικά τείνουν να επηρεάζουν και 

να αλλοιώνουν την εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων σε σηµείο που να µην 

αντανακλούν την πραγµατική χρηµατοοικονοµική θέση της επιχείρησης. Εκτός από 

λογαριασµούς, µε την ίδια λογική ο ελεγκτής εξακριβώνει την ποιότητα των 

ουσιωδών συναλλαγών, ισοζυγίων, κλπ. 

 Ο ελεγκτής οφείλει να ελέγχει την ποιότητα την οικονοµικών καταστάσεων 

αναφορικά µε την ορθότητα των ουσιωδών λογαριασµών συνολικά. Αν όµως 

εντοπίσει συγκεκριµένες συνθήκες, που επιβάλλουν και την επί µέρους αξιολόγηση 

των λογαριασµών, λόγου χάρη των λογαριασµών των πωλήσεων, ο ελεγκτής οφείλει 

να εξακριβώσει αν οι αλλοιώσεις συνολικά µπορούν να µεταστρέψουν την εικόνα 

των εν λόγω κατηγοριών στις οποίες αναφέρονται οι λογαριασµοί, π.χ. του ύψους των 

πωλήσεων, και κατ’ επέκταση να οδηγήσουν στον σχηµατισµό λανθασµένης εικόνας 

για την οικονοµική θέση της επιχείρησης. 

 Βάσει των συνολικών και επί µέρους κινδύνων αλλοιώσεων που ενδεχοµένως 

υπάρχουν στους λογαριασµούς ο ελεγκτής πρέπει να συλλέγει όλη την πληροφόρηση 

που µπορεί να αντλήσει από αυτούς, περιλαµβανοµένων του χρόνου τέλεσης, της 

φύσης και του βαθµού της αλλοίωσης που εντοπίζει. 

Εφόσον ο ελεγκτής διαπιστώσει την ύπαρξη των αλλοιωµένων οικονοµικών 

στοιχείων, πρέπει να αποφασίσει βάσει των τεκµηρίων που έχει συλλέξει αν οι 

οικονοµικές καταστάσεις συνολικά παραµένουν ορθή αντανάκλαση της πραγµατικής 

εικόνας της επιχείρησης, ή αυτή έχει παραποιηθεί σε βαθµό που ο αναγνώστης των 

καταστάσεων οδηγείται σε εσφαλµένα συµπεράσµατα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

4.  Εµπειρική ανάλυση 

 

 

4.1 Ερευνητικό υπόδειγµα 

 

 

Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας, θα επιχειρηθεί να γίνει µία εκτίµηση της 

πιθανότητας ο ελεγκτής να έρθει αντιµέτωπος µε  παραποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό δοµήθηκε ένα µοντέλο, βασιζόµενο σε 

προηγούµενες µελέτες και έρευνες. Μία από τις πιο αξιόλογες απόπειρες έγινε από 

την Jones (1991), η οποία πρότεινε ένα µοντέλο βάσει του οποίου µελετήθηκαν οι 

επιπτώσεις του αλλαγών που ενδεχοµένως λαµβάνουν χώρα στους πληρωτέους 

λογαριασµούς µίας επιχείρησης.  

 Η Jones µελέτησε τους πληρωτέους λογαριασµούς, ελέγχοντας κατά πόσο τα 

υπόλοιπα των σχετικών λογαριασµών σε µία χρονική περίοδο, µπορούν να 

ερµηνευτούν από τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται µία σειρά κατηγοριών 

λογαριασµών στην αµέσως προηγούµενη περίοδο. Η πρώτη µεταβλητή που 

εισάχθηκε στο µοντέλο της, είναι αυτή της διαφοράς των εσόδων ανάµεσα στο 

τρέχον και το προηγούµενο έτος. Στη συνέχεια εισάχθηκε µία µεταβλητή ακόµα η 

οποία είναι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Η συνάρτηση που περιγράφεται είναι η  

 

 Όλες οι µεταβλητές του υποδείγµατος αποπληθωρίστηκαν µε το σύνολο του 

ενεργητικού στο τέλος του προηγούµενου έτους. 

Αυξηµένη σηµασία έχει και η σηµασία των συντελεστών των µεταβλητών, 

και όχι µόνο ο υπολογισµός τους. Οι τιµές αυτές, είναι ουσιαστικά οι εκτιµήσεις των 

παραµέτρων που περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης. Οι 

εκτιµήσεις αυτές παράγονται µέσω της παρακάτω παλινδρόµησης. 
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 Η εξαρτηµένη µεταβλητή αποτελεί το σύνολο των δεδουλευµένων προς το 

σύνολο των απαιτήσεων υστερηµένο κατά µία χρονική περίοδο. Αναπόφευκτα, η 

παλινδρόµηση γεννά και κατάλοιπα εt. Επίσης είναι αυτονόητο πως NDAt = TAt/At-1. 

 Το µοντέλο της Jones αν και αποδείχθηκε αρκετά επιτυχηµένο ερµηνευτικά, 

µετέπειτα τροποποιήθηκε ώστε να µην γεννά εκτιµήσεις µε υψηλό ποσοστό λάθους 

όταν οι πληρωτέοι λογαριασµοί περιλαµβάνουν bonus υπαλλήλων, και άλλα έκτακτα 

µη υποχρεωτικά µελλοντικά έξοδα, που όµως πρέπει να περιληφθούν στις 

οικονοµικές καταστάσεις.   Το αναθεωρηµένο µοντέλο είναι το ακόλουθο: 

 

 Όπως παρατηρείται, η διαφορά έγκειται στη µεταβλητή, όπου η διαφορά των 

εσόδων δεν λαµβάνεται υπόψη συνολικά, αλλά από αυτήν αφαιρείται η διαφορά των 

εισπρακτέων λογαριασµών του έτους, µείον τους εισπρακτέους λογαριασµούς της 

αµέσως προηγούµενης χρήσης.   

 

 

4.2 Ερευνητικό υπόδειγµα 

 

 

Βάσει του µοντέλου της Jones επιχειρούµε να ελέγξουµε τα χαρακτηριστικά τα οποία 

οδηγούν στην σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων, που περιέχουν στοιχεία τα οποία 

µειώνουν την αξιοπιστία τους, και άρα επιφέρουν την δυσαρέσκεια του ελεγκτή. 

Αυτή εκφράζεται µέσω της έκθεσης του, και καθώς αυτή  αποτελεί το πιο αξιόπιστο 

µέτρο αξιολόγησης της ποιότητας των οικονοµικών καταστάσεων, θα αποτελέσει το 

µέτρο της ανάλυσης που θα ακολουθήσει, καθώς ορίζεται ως η εξαρτηµένη 

µεταβλητή του υποδείγµατος που έπεται. 

 Το µοντέλο που αναπτύσσεται είναι το ακόλουθο: 
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 Η εξαρτηµένη µεταβλητή αποτελεί τον λόγο των συνολικών δεδουλευµένων 

της διαχειριστικής χρήσης, προς το σύνολο του ενεργητικού χρονικά υστερηµένο 

κατά µία περίοδο. Εναλλακτικά, ο λόγος µπορεί να γραφεί ως NDAt (Non-

Discretionary Accruals). 

 Η πρώτη µεταβλητή αφορά τις συνολικές απαιτήσεις της επιχείρησης, όπως 

αυτά καταγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης διαχειριστικής 

χρήσης.  

 Η δεύτερη µεταβλητή αποτελεί τον λόγο της διαφοράς των εσόδων της 

τρέχουσας περιόδου µείον τα έσοδα της αµέσως προηγούµενης, προς τις απαιτήσεις 

της επιχείρησης για το προηγούµενο έτος.  

 Η τρίτη µεταβλητή αφορά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Αυτά µελετώνται 

στο µέγεθος που λαµβάνουν στην τρέχουσα χρονική περίοδο και διαιρούνται µε τις 

απαιτήσεις της χρονικής της επιχείρησης για το προηγούµενο έτος και πάλι. Ως το 

σηµείο αυτό αναπαράγουµε πιστά το µοντέλο της Jones. 

 Στην συνέχεια εισάγουµε µία επιπρόσθετη µεταβλητή, αυτή της απόδοσης του 

ενεργητικού (ROA) προς τις απαιτήσεις της επιχείρησης για το προηγούµενο έτος. Η 

απόδοση του ενεργητικού έχει αποδειχθεί ότι έχει αυξηµένη βαρύτητα σαν µέτρο 

απόδοσης και ποιότητας του ενεργητικού και για αυτό αποφασίζουµε να εξετάσουµε 

την ερµηνευτική του ικανότητα αναφορικά µε την εξαρτηµένη µεταβλητή. Η 

απόδοση του ενεργητικού διαιρείται µε τον λόγο των απαιτήσεων της προηγούµενης 

περιόδου για να ακολουθηθεί µία συνολική τακτική στην προσέγγιση του µοντέλου.  

 Η εκτίµηση του µοντέλου γίνεται και πάλι εφαρµόζοντας την µέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων για περισσότερες µεταβλητές, σε µία γραµµική συνάρτηση.  

 

 

Η παλινδρόµηση είναι η ακόλουθη: 
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 Μέσω αυτής αντλούνται οι τιµές των συντελεστών της συνάρτησης και 

προκύπτουν τα κατάλοιπα et.  

 

 

4.3 Ανάλυση δείγµατος 

  

 

Το µελετώµενο δείγµα αποτελείται από τις εταιρείες που διαπραγµατεύονται στο 

ελληνικό χρηµατιστήριο, εξαιρουµένων  των ασφαλιστικών εταιρειών, των τραπεζών, 

των εταιρειών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των εταιρειών παροχής 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και των εταιρειών κοινής ωφέλειας. Τα δεδοµένα 

αντλήθηκαν από την βάση Compustat  και αφορούν τις οικονοµικές καταστάσεις των 

εταιρειών, αριθµοδείκτες αυτών και την έκθεση του ελεγκτή, που για λόγους 

µοντελοποίησης ταξινοµείται σε θετική ή αρνητική, µε βάση την ύπαρξη σχολίου 

σχετικά µε το going concern.  Το χρονικό διάστηµα για το οποίο πραγµατοποιείται η 

έρευνα εκτείνεται από το 2007 ως το 2013.  

 

 

4.4 Εµπειρικά αποτελέσµατα 

  

 

Στον ακόλουθο πίνακα  καταγράφονται τα αποτελέσµατα της περιγραφικής 

στατιστικής του δείγµατος και έπεται η σχετική ανάλυση του δείγµατος που 

χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση.  
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Descriptive Statistics 

 ACCRUALS INTERCEPT DREVENUES PPEDUM ROA 

 Mean -0,04 0,02 0,01 0,38 -0,01 

 Median -0,04 0,01 -0,01 0,36 0,001 

 Maximum 0,22 0,19 1,27 0,95 0,23 

 Minimum -0,34 0,0001 -0,65 0,01 -0,35 

 Std. Dev. 0,08 0,02 0,19 0,21 0,07 

 Observations 1307 1307 1307 1307 1307 

 

 Παρατηρούµε πως η µέση τιµή για τα TAt είναι διαχρονικά κοντά στο µηδέν. 

Το ίδιο συµβαίνει και µε την διαφορά των εσόδων του έτους από αυτά της 

προηγούµενης περιόδου. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία λαµβάνουν µέση τιµή της 

τάξης του 0,38 και η µέση απόδοση του ενεργητικού είναι αρνητική. 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

ACCRUALS -0,03 0,004 -7,61 0,000 

INTERCEPT -0,11 0,08 -1,35 0,178 

DREVENUES 0,05 0,01 4,26 0,000 

PPEDUM 0,001 0,01 0,11 0,914 

ROA 0,54 0,03 20,069 0,000 

 

Εκτελώντας την παλινδρόµηση προκύπτουν οι παραπάνω συντελεστές. Άρα η 

εκτίµηση του µοντέλου που προκύπτει είναι η εξής: 
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 Όπως παρατηρούµε, η πρώτη µεταβλητή τείνει να επηρεάζει αρνητικά την 

εξαρτηµένη µεταβλητή, αντίθετα µε τις λοιπές που την επηρεάζουν θετικά. Επίσης, η 
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συµβολή στην παλινδρόµηση της µεταβλητής που εµπεριέχει τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, είναι ελάχιστη.  

 Αξίζει να προσέξουµε τις prob. τιµές της κάθε µεταβλητής. Η πρώτη και η 

τρίτη λαµβάνουν τιµές πολύ µεγαλύτερες από 0,05 (0,178 και 0,914 αντίστοιχα) το 

οποίο είναι το επίπεδο εµπιστοσύνης για το οποίο πραγµατοποιείται η ανάλυση. Αυτό 

σηµαίνει πως οι εν λόγω µεταβλητές δεν ερµηνεύουν την εξαρτηµένη µεταβλητή 

ικανοποιητικά. Αντίθετα, οι λοιπές µεταβλητές λαµβάνουν τιµές πολύ κοντά στο 

µηδέν, και άρα πολύ µικρότερες από 0,05. Συνεπώς, η µεταβλητή της διαφοράς των 

εσόδων και η µεταβλητή της απόδοσης του ενεργητικού επηρεάζουν θετικά και σε 

σηµαντικό βαθµό το µοντέλο. Άρα η συµβολή τους στην ερµηνεία της εξαρτηµένης 

µεταβλητής είναι άκρως σηµαντική.  

 Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσµατα των ελέγχων που έγιναν για 

την γραµµική παλινδρόµηση. 

 

R-squared 0,31 

F-statistic 143,67 

Prob(F-statistic) 0 

Durbin-Watson stat 1,48 

 

 

 Η τιµή του R – squared εξετάζει την επιτυχία της παλινδρόµησης να 

προβλέπει την εξαρτηµένη µεταβλητή, µέσω των ανεξαρτήτων.  Η τιµή του δείκτη 

κινείται µεταξύ 0 και 1. Στο µοντέλο που εκτιµήθηκε η τιµή του δείκτη είναι 0,31. 

 Η τιµή του F-statistic χρησιµοποιείται για να ελεγχθεί αν όλοι οι συντελεστές 

των µεταβλητών είναι µηδενικοί. Η αµέσως επόµενη τιµή, η πιθανότητα δηλαδή της 

F-statistic τιµής, φανερώνει ποια είναι η πιθανότητα να λάβουµε την τιµή της 

µεταβλητής ίση µε  143,67. Όπως φαίνεται η πιθανότητα αυτή είναι πρακτικά 

µηδενική.     

 Στο µοντέλο ενδεχοµένως να υπάρχει θέµα αυτοσυσχέτισης, καθώς 

γνωρίζουµε πως στο DW test η τιµή της µεταβλητής πρέπει να είναι ανώτερη από 2, 

και στην προκειµένη περίπτωση είναι µόλις 1,48. 
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 Η ανάλυση µας επεκτείνεται µε µία ακόµη παλινδρόµηση που αποσκοπεί να 

ελέγξει σε τι βαθµό η θέση των ορκωτών ελεγκτών δύναται να προβλεφθεί από µία 

σειρά  µεταβλητών. Η θέση των ορκωτών ελεγκτών όπως έχει προλεχθεί επιµερίζεται 

σε δύο εκδοχές. Η πρώτη, που υποδηλώνεται µε την τιµή 1, αφορά εκθέσεις που 

περιλαµβάνουν σχόλιο σχετικό µε το going concern της εταιρείας. Οι λοιπές 

περιπτώσεις λαµβάνουν την µηδενική τιµή.  

 

 Το µοντέλο είναι το ακόλουθο: 

��� !��"�# = $	 + $��  #%�!�� + $��  #%�!���� + $�&'(� + $�&)�

+ $*+�,�#�-�� 

  

 Στο µοντέλο η γνώµη του ελεγκτή αποτελεί την εξαρτηµένη µεταβλητή. Οι 

επόµενες µεταβλητές που εισάγονται είναι τα δεδουλευµένα στοιχεία της επιχείρησης 

για µία χρονική περίοδο, τα δεδουλευµένα στοιχεία της επιχείρησης χρονικά 

υστερηµένα κατά µία περίοδο, ο λόγος της αγοραίας τιµής της µετοχής της εταιρείας 

προς την λογιστική της αξία για την τρέχουσα περίοδο, η κεφαλαιοποίηση της στην 

αγορά για την περίοδο αυτή και τέλος η µόχλευση της και πάλι για τη τρέχουσα 

χρήση. 

 Τα δεδοµένα για τον λόγο της αγοραίας αξίας προς την λογιστική αξία, την 

κεφαλαιοποίηση στην αγορά και την µόχλευση, αντλήθηκαν και πάλι από την βάση 

Compustat. Για τα υπόλοιπα στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν τα κατάλοιπα της 

προηγούµενής παλινδρόµησης. 

 Η εξαρτηµένη µεταβλητή όπως παρατηρούµε είναι ποιοτική. Ως εκ τούτου 

µία γραµµική παλινδρόµηση δεν θα είχε ιδιαίτερη ερµηνευτική αξία. Σε αυτή την 

περίπτωση, όπου η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ποιοτική, η ενδεικνυόµενη µορφή 

παλινδρόµησης είναι η Logit. 

 Τα δεδοµένα που ακολουθούν στον επόµενο πίνακα συνοψίζουν τα ευρήµατα 

της περιγραφικής στατιστικής. Το δείγµα και πάλι αποτελείται από τις ίδιες εταιρείες 

και αναφέρεται στην ίδια χρονική περίοδο.         
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Descriptive Statistics 

 DISCLAIMER DACCRUALS DACCRUALS(-1) MTB MC LEVERAGE 

 

 Mean 0,09 -0,002 0,001 0,74 3,22 0,37 

 

 Median 0 -0,002 0,003 0,49 2,95 0,37 

 

 Maximum 1 0,31 0,29 24,41 7,84 2,03 

 

 Minimum 0 -0,34 -0,35 -40,55 -1,57 0 

 

 Std. Dev. 0,29 0,06 0,07 1,93 1,76 0,22 

 

 Observations 1056 1056 1056 1056 1056 1056 

 

 Η επικρατούσα τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής είναι το 0, και άρα οι 

περισσότερες εκθέσεις των ελεγκτών δεν ανήκουν στην πρώτη κατηγορία (εκθέσεις 

που εµπεριέχουν σχόλιο για going concern). Αναφορικά µε την µέση τιµή των 

δεδουλευµένων αυτή κινείται σταθερά κοντά στο µηδέν. Ο λόγος της αγοραίας αξίας 

προς την λογιστική κινείται στο 0,74 κατά µέσο όρο. Τέλος, η κεφαλαιοποίηση στην 

αγορά λαµβάνει µία µέση τιµή της τάξης του 3,22 περίπου, ενώ η µέση τιµή της 

µόχλευσης είναι στο 0,37. 

 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C -2,23 0,29 -7,69 0 

DACCRUALS 2,88 1,49 1,93 0,05 

DACCRUALS(-1) -2,16 1,39 -1,56 0,12 

MTB -0,02 0,03 -0,65 0,52 

MC -0,18 0,06 -3,01 0,01 

LEVERAGE 1,25 0,44 2,87 0,01 

  

Παρατηρούµε πως η εκτίµηση της συνάρτησης της παλινδρόµησης θα είναι η 

ακόλουθη: 
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+.-�/0��� !��"�#1

= −2,23 + 2,88�  #%�!�� − 2,16�  #%�!���� − 0,02&'(�

− 0,18&)� + 1,25+�,�#�-�� 

 

 Αξίζει να παρατηρήσουµε πως τα δεδουλευµένα στοιχεία της περιόδου 

επηρεάζουν θετικά την εξαρτηµένη µεταβλητή όταν αυτά αναφέρονται στην 

τρέχουσα περίοδο, αλλά αρνητικά όταν αναφέρονται στην αµέσως προηγούµενη. Ο 

λόγος της αγοραίας αξίας προς την λογιστική είναι ένας παράγοντας µε επίσης 

αρνητικό πρόσηµο, όπως και η κεφαλαιοποίηση στην αγορά. Η µόχλευση αντιθέτως 

επηρεάζει θετικά την εξαρτηµένη µεταβλητή. 

 Περνώντας στις τιµές prob. του κάθε συντελεστή βλέπουµε πως η πιθανότητα 

των Accruals (δεδουλευµένων στοιχείων) σχεδόν ταυτίζεται µε το όριο του 0,05 για 

την τρέχουσα χρονική περίοδο, αλλά όταν είναι υστερηµένα κατά µία χρήση, 

ξεπερνούν κατά πολύ το 0,05, όντας 0,12. Στην πρώτη περίπτωση δηλαδή η 

ερµηνευτική ικανότητα του δείκτη είναι υψηλή και έτσι µπορεί να εξηγήσει επαρκώς 

την εξαρτηµένη µεταβλητή.  Στη δεύτερη περίπτωση όµως η ερµηνευτική της 

ικανότητα οριακά απορρίπτεται.  

 Ο λόγος της αγοραίας προς την λογιστική αξία της επιχείρησης παίρνει τιµή 

πιθανότητας που ξεπερνά το 0,5 πράγµα που φανερώνει πως ερµηνευτικά δεν είναι σε 

θέση να ωφελήσει το µοντέλο ουδόλως. 

 Αντίθετα η κεφαλαιοποίηση στην αγορά και η µόχλευση λαµβάνοντας τιµές 

χαµηλότερες από 0,05 αποτελούν ικανούς εκτιµητές της θέσης του ορκωτού ελεγκτή, 

όπως αυτή διαµορφώνεται µέσα από την έκθεση του επί των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

 Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσµατα των ελέγχων που έγιναν για 

την παλινδρόµηση: 
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McFadden R-squared 0,04 

Likelihood Ratio statistic 25,68 

Prob(LR statistic) 0,0001 

  

Obs with Dep=0 956 

Obs with Dep=1 100 

     Total obs 1056 

 

  

 Η τιµή του McFadden R – squared παρά το γεγονός ότι αντιστοιχεί στον 

δείκτη R – squared των γραµµικών παλινδροµήσεων τείνει να παίρνει πολύ 

χαµηλότερες τιµές.   Είναι σύνηθες τιµές κοντά στο 0,2 να θεωρούνται από την 

επιστηµονική κοινότητα ως άριστες. Ως εκ τούτου, η τιµή του δείκτη που είναι 0,04 

δεν είναι τόσο άσχηµη όσο φαινοµενικά φαντάζει. 

 Η εφαρµογή του F-statistic είναι αδύνατη καθώς η παλινδρόµηση δεν γίνεται 

για µεταβλητή µε ποσοτική εξαρτηµένη µεταβλητή. Στην περίπτωση αυτή 

χρησιµοποιείται η Likelihood Ratio. Η πιθανότητα να λάβει τιµή ίση µε 25,68 είναι 

και πάλι πρακτικά µηδενική. 

 

 

4.5 Συµπεράσµατα πρακτικής προσέγγισης 

 

 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω έρευνα, τα δεδουλευµένα στοιχεία µιας εταιρείας 

στο ελεγχόµενο έτος (Accruals), η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στην αγορά (MC), 

καθώς και η µόχλευση (Leverage), είναι τα στοιχεία τα οποία µπορούν να 

επηρεάσουν ουσιωδώς την γνώµη του ελεγκτή όσο αφορά την ποιότητα των 

οικονοµικών καταστάσεων. Τα τρία αυτά στοιχεία όπως αποδείχτηκε λοιπόν 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο αποτέλεσµα της έκθεσης του εκάστοτε ελεγκτή 

και είναι πραγµατικά σε θέση να διαµορφώσουν την έκβαση της γνώµης του για 
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έκθεση ελέγχου µε αρνητική γνώµη ή όχι.  Ακόµη, όπως φάνηκε από την πρώτη 

παλινδρόµηση αυξηµένη προσοχή πρέπει να δίνεται στην εξέταση των DRevenues 

(διαφορά των εσόδων) και ROA (δείκτης απόδοσης ενεργητικού) διότι αυτά 

επηρεάζουν ουσιωδώς τα NDAt και κατ’ επέκταση την εικόνα των οικονοµικών 

καταστάσεων. Οι τιµές των δεικτών αυτών µας έδειξαν ότι ο ελεγκτής είναι πιθανό να 

έρθει αντιµέτωπος µε παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. επηρεάζοντας έτσι 

την ποιότητα των ίδιων των οικονοµικών καταστάσεων. Οι ελεγκτές ορθώς 

καθοδηγούνται από τα ελεγκτικά πρότυπα να εστιάζουν την προσοχή τους στα 

στοιχεία αυτά, αφού αποδεικνύεται πως στην ελληνική αγορά, σε αυτά εντοπίζονται 

ασυνέπειες σε σχέση µε την πραγµατική εικόνα των οικονοµικών δεδοµένων, 

σύµφωνα πάντα µε τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

 

5. Επίλογος 

 

5.1 Συµπεράσµατα  

 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να αναλυθεί το θεσµικό πλαίσιο βάσει του 

οποίου συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις, και να εντοπιστούν τα βήµατα που 

ακολουθεί ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο τους, αποσκοπώντας τόσο στην προετοιµασία 

ποιοτικών καταστάσεων, όσο και στον εντοπισµό των λαθών σε αυτές. Όπως 

φαίνεται µέσα από την ανάλυση των διεθνών προτύπων ελέγχου, οι νοµοθέτες έχουν 

αναπτύξει αναλυτικούς σχεδιασµούς που καθιστούν τους ελεγκτές ικανούς να 

διενεργήσουν ελέγχους που θα είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία ορθές 

απεικονίσεις της πραγµατικότητας.  

 Παρόλα αυτά, όπως αποδείχθηκε και µέσα από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που προηγήθηκε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία προβλέψιµα ή µη, είναι 

ικανά να αλλοιώσουν την ποιότητα ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων.  

Προς τον εντοπισµό τους έχουν κινηθεί πολλοί ερευνητές, µε µία από τις 

σηµαντικότερες προσεγγίσεις να γίνεται από την Jones. Βάσει της δικής της έρευνας, 

δοµήσαµε ένα µοντέλο, το οποίο αποσκοπεί στο να δώσει µία εικόνα της ελληνικής 

πραγµατικότητας. Τα συµπεράσµατα που εξάγονται από αυτό, είναι πως τα 

δεδουλευµένα στοιχεία µιας εταιρείας κατά το ελεγχόµενο έτος, η κεφαλαιοποίηση 

της εταιρείας στην αγορά αλλά και η µόχλευση της εταιρείας, είναι τα στοιχεία τα 

οποία µπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την γνώµη του ελεγκτή όσο αφορά την 

ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων. Αποδείξαµε λοιπόν πως τα τρία αυτά 

στοιχεία τουλάχιστον είναι αυτά που τελικά καθορίζουν την έκβαση του τελικού 

προϊόντος ενός ελέγχου, το οποίο δεν είναι άλλο από την έκθεση του ελέγχου. 

Επιπλέον αυξηµένη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους ελεγκτές στους δείκτες της 

µεταβολής από έτος σε έτος των εσόδων της ελεγχόµενης εταιρείας, καθώς και σε 
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αυτόν της απόδοσης του ενεργητικού (ROA) καθώς αποτελούν δυναµικούς δείκτες 

και µέσω της εξέτασής τους µπορούν να δείξουν ότι ο ελεγκτής είναι πιθανό να έρθει 

αντιµέτωπος µε παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Το συµπέρασµα αυτό 

προήλθε από την πρώτη παλινδρόµηση που έγινε και µας έδειξε πως τα δύο αυτά 

στοιχεία είναι σε θέση να ερµηνεύσουν σε πολύ µεγάλο βαθµό και να επηρεάσουν 

την εξαρτηµένη µας µεταβλητή NDAt. 

 

5.2 Περιορισµοί  

 

∆υστυχώς κατά την έρευνα τέθηκαν κάποιοι αναπόφευκτοι περιορισµοί. Αυτοί είναι 

η έλλειψη στοιχείων από το εσωτερικό των επιχειρήσεων, κυρίως εξωλογιστικών, 

που θα ήταν σε θέση συµπεριλαµβανόµενα να φέρουν στο φως ακόµη µεγαλύτερη 

πληροφόρηση αναφορικά µε τις τάσεις πραγµατοποίησης λαθών. Επίσης, η 

οικονοµική αστάθεια της χώρας τα τελευταία χρόνια, αποτελεί αιτία σηµαντικών 

αυξοµειώσεων στο ύψος των υπολοίπων πολλών λογαριασµών ουσίας, 

υποκρύπτοντας κάποιες φορές αίτια άσχετα µε την οικονοµική κρίση την οποία 

βιώνουν οι επιχειρήσεις. 

 

5.3 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

 

Μελλοντικά, εξαιρετικό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η επανάληψη της έρευνας για 

άλλες χώρες και οικονοµίες, και η άµεση σύγκριση τους, τόσο σε επίπεδο κρατών 

µελών της ευρωπαϊκής ένωσης, όσο και η σύγκριση οικονοµιών διαφορετικών 

δοµικών χαρακτηριστικών. Οι τάσεις ενδεχοµένως να µην είναι οι ίδιες ή αφορούν 

διαφορετικούς λογαριασµούς. 
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