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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επιδίωξη των σύγχρονων manager είναι η μεγιστοποίηση των κερδών. Σε πολλές
περιπτώσεις η επιδίωξη αυτή γίνεται εμμονή, διότι στοχεύουν τόσο στην
επαγγελματική καταξίωση και αναγνώριση, όσο και στη προσωπική οικονομική
επιβράβευση. Πολλές φορές για να εκπληρώσουν ανέφικτους στόχους που θέτουν οι
μέτοχοι των εταιρειών βρίσκουν διέξοδο στην παραποίηση των λογιστικών δεδομένων
με διάφορους τρόπους, τους οποίους ευελπιστούν ότι δεν θα ανακαλύψουν ή θα
δεχτούν να συγκαλύψουν οι ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων.
Οι λογιστικές απάτες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις, πέρα από το εσωτερικό
περιβάλλον της εταιρείες και τους άμεσα εμπλεκόμενους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων. Απάτες που οδήγησαν σε μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα συγκλόνισαν την
παγκόσμια οικονομία με καταστροφικές οικονομικές και μη συνέπειες. Πολλά από τα
σκάνδαλα που ανακαλύφθηκαν αποτέλεσαν την απαρχή για παγκόσμια οικονομική
ύφεση.

Σε όλες σχεδόν τις οικονομικές απάτες που έχουν ανακαλυφθεί

διαπιστώθηκαν

ελλείψεις

και

ατέλειες

στις

ελεγκτικές

διαδικασίες

που

ακολουθήθηκαν κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Οι ποινικές ευθύνες που
αντιμετώπισαν οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρείες αντίστοιχα, ήταν από επώδυνες
οικονομικά έως και καταστροφικές. Το συμπέρασμα που μπορούμε ωστόσο να
εξάγουμε, αποδεικνύει ότι όταν ακολουθούνται τα προβλεπόμενα πρότυπα του
ελέγχου και οι ελεγκτές διέπονται από τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας,
μειώνεται έως και εξαλείφεται η περίπτωση εμφάνισης λάθους στον έλεγχο που
μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση των χρηστών μέσω των παραποιημένων
οικονομικών καταστάσεων. Τα λάθη πολλές φορές δημιουργούν αλυσιδωτές
επιδράσεις και μπορούν να οδηγήσουν σε ανυπολόγιστες ζημίες.
Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθεί ο ρόλος, ο σκοπός και οι στόχοι του
ελεγκτικού έργου μέσω των αρμοδίων οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο και να
γίνει μελέτη και καταγραφή των αρμοδιοτήτων του ελεγκτή σε περιπτώσεις απάτης
καθώς επίσης και η ευθύνη του απέναντι στους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων.

ii

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ........................................ 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ......................... 9
3.1. Γενικές έννοιες Ελεγκτικής .............................................................. 9
3.1.1. Ιστορία και ανάπτυξη της Ελεγκτικής ............................................ 9
3.1.2. Αντικείμενο, υποκείμενο και σκοπός του Ελέγχου ........................ 12
3.1.3. Διακρίσεις στην Ελεγκτική – Είδη Ελεγκτικών Διαδικασιών ......... 15
3.1.4. Νομικό πλαίσιο της Ελεγκτικής στην Ελλάδα ............................... 16
3.1.5. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Ελεγκτών ....................... 21
3.1.6. Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ......................................................... 23

3.2. Εσωτερικός Έλεγχος....................................................................... 26
3.2.1. Εννοιολογικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου ............................ 26
3.2.2. Σκοπός και στόχος του εσωτερικού ελέγχου ................................. 28
3.2.3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου ................................................. 29
3.2.4. Οφέλη από τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ....................... 31

3.3. Εσωτερικός έλεγχος και εταιρική διακυβέρνηση ........................... 31
3.3.1. Ο νόμος Sarbanes – Oxley για τα εταιρικά σκάνδαλα ................... 31

3.4. Εξωτερικός έλεγχος ........................................................................ 33
3.4.1. Εννοιολογικό πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου ............................. 33
3.4.2. Σκοπός και στόχοι του εξωτερικού ελέγχου .................................. 34
3.4.3. Η σημασία και η αναγκαιότητα του εξωτερικού ελέγχου ............... 36
3.4.4. Είδη εξωτερικών ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές ........................ 38
3.4.4.1. Τακτικός έλεγχος ................................................................................. 38

iii

3.4.4.2. Έκτακτος έλεγχος ................................................................................ 39
3.4.4.3. Προσυμφωνημένες διαδικασίες ........................................................... 40

3.4.5. Μεθοδολογία εξωτερικού ελέγχου ................................................... 41
3.4.5.1. Κάθετος έλεγχος .................................................................................. 41
3.4.5.2. Οριζόντιος έλεγχος .............................................................................. 42
3.4.5.3. Συστηματικός και μη συστηματικός έλεγχος ...................................... 42

3.4.6. Η έκθεση ελέγχου ............................................................................. 43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΜΕΣΩ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ................................................................... 49
4.1. Οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα ........................................................................................ 49
4.2. Ο σκοπός και οι χρήστες των ελεγχόμενων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και πληροφοριών ..................................................................... 50
4.3. Η αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων ......................................... 53
4.4. Εννοιολογικό πλαίσιο της λογιστικής απάτης ......................................... 54
4.5. Το τρίγωνο της απάτης ............................................................................ 55
4.6. Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240 ................................................................ 57
4.7. Ενδείξεις και κίνητρα απάτης .................................................................. 58
4.8. Απειλές κατά της ανεξαρτησίας του ελεγκτικού έργου .......................... 61
4.9. Μέτρα διασφάλισης της Ανεξαρτησίας του ελεγκτικού έργου ............... 62
4.10. Η ελεγκτική αμοιβή ως μέσο απάτης .................................................... 63
4.11. Μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου απάτης από τον ελεγκτή ............ 65
4.12. Καθήκοντα ορκωτού ελεγκτή κατά τον εντοπισμό απάτης .................. 66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ............................................ 69
5.1. Γενικά περί ευθύνης των ελεγκτών ......................................................... 69
5.2. Νομική ευθύνη ......................................................................................... 71
5.2.1. Αστική ευθύνη ............................................................................................ 71

iv

5.2.2. Ποινική ευθύνη ........................................................................................... 72
5.2.3. Πειθαρχική ευθύνη ..................................................................................... 72

5.3. Ηθική ευθύνη ........................................................................................... 74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ................................................... 75
6.1. Enron Corporation ................................................................................... 75
6.2. CBI Holding Company Inc. ..................................................................... 80
6.3. Madoff Investment Securities .................................................................. 83
6.4. Lehman Brothers Holdings ...................................................................... 87
6.5. Gowex ...................................................................................................... 91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ..................................................... 96
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................... 100
Ελληνική ....................................................................................................... 100
Ξένη .............................................................................................................. 101
Αρθρογραφία ................................................................................................ 102
Ηλεκτρονικές Πηγές ..................................................................................... 103
Νόμοι – Κανονισμοί ..................................................................................... 103

v

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 3.1:

Εξελικτική διαμόρφωση των στόχων της Ελεγκτικής διαχρονικά

Πίνακας 3.2:

Θεμελιώδης αρχές Κώδικα Δεοντολογίας IFAC

Πίνακας 3.3:

Γενικές Διαδικασίες Ελέγχου

Πίνακας 3.4:

Βάση για έκφραση γνώμης του ελεγκτή επί των οικονομικών
καταστάσεων

Πίνακας 4.1:

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα

Πίνακας 4.2:

Πηγές Χρηματοοικονομικών και άλλων σχετικών Πληροφοριών

Πίνακας 4.3:

Χρήστες ελεγχόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και
πληροφοριών

Πίνακας 4.4:

Το τρίγωνο της απάτης

Πίνακας 4.5.:

Υποχρεώσεις ελεγκτής για τις απάτες

Πίνακας 5.1:

Αποζημιώσεις που δόθηκαν από ελεγκτικές εταιρείες για
διακανονισμό νομικών τους υποθέσεων που αφορούν σκάνδαλα

Πίνακας 6.1:

REVENUE PER EMPLOYEE - Gowex versus Others

Πίνακας 6.2:

Παρεχόμενα σημεία δωρεάν wi-fi σύμφωνα με τα στοιχεία της
εταιρείας Gowex

Πίνακας 6.3:

Audit Fee as a % of Revenues

vi

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί ο όρος και η έννοια της ελεγκτικής
όπως αυτή έχει εξελιχθεί με τη πάροδο των χρόνων. Αναλύεται ο ρόλος της, ο σκοπός της και οι
στόχοι της μέσω των αρμοδίων οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο των επιχειρήσεων με
σκοπό την διαπίστωση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται από τις ελεγχόμενες
οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον τονίζεται η σημασία του ελέγχου για σκοπούς εντοπισμού
απάτης στις οικονομικές καταστάσεις, οι αρμοδιότητες του ελεγκτή σε περιπτώσεις όπου αυτή
εντοπίζεται καθώς επίσης και η ευθύνη των ελεγκτών απέναντι στους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων, στους νόμους και στην κοινωνία.
Η εργασία καλείται να απαντήσει σε καίρια ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με τους
λόγους που οδηγούν στην παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων καθώς και για τον ρόλο
των ελεγκτών σε περιπτώσεις οικονομικής απάτης που είναι αποτέλεσμα παραποίησης. Όταν ο
ελεγκτής πραγματοποιεί τον έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου είναι εφικτό να
παρουσιαστούν παραπλανητικές οι οικονομικές καταστάσεις; Τηρείται στο έπακρο ο Κώδικας
Επαγγελματικής Δεοντολογίας; Πόσο σημαντική είναι η έκθεση του ελεγκτή για τους χρήστες
των οικονομικών καταστάσεων σχετικά με τις επενδυτικές τους αποφάσεις; Ποια η ευθύνη του
ελεγκτή στις περιπτώσεις απάτης που οφείλονται σε ανεπαρκή έλεγχο;
Στο πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται αναφορά και ανάλυση
της έννοιας της ελεγκτικής. Αναφέρονται τα είδη των ελέγχων, η σημασία τους, ο σκοπός τους
και οι στόχοι τους. Γίνεται ανάλυση των Διεθνών Πρότυπών Ελέγχου και της σημασίας του
Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας που διέπουν το ελεγκτικό έργο, τα οποία ορίζουν τον
ορθό και ομοιόμορφο τρόπο άσκησής του.
Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων ως
μέσο απάτης, οι διαδικασίες ελέγχου που στοχεύουν στον εντοπισμό της απάτης και στις
ευθύνες και τις αρμοδιότητες των ελεγκτών κατά τον εντοπισμό της. Αναλύεται ο ρόλος της
ανεξαρτησίας των ελεγκτών κατά τη διενέργεια του ελέγχου και στον τρόπο που σχετίζεται με
τη διενέργεια αλλά και την πρόληψη της οικονομικής απάτης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά
στις ευθύνες που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτές, έναντι των χρηστών των οικονομικών
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καταστάσεων όταν μέσω των ελεγκτικών διαδικασιών που έχουν ακολουθήσει αδυνατούν να
εντοπίσουν τα παραποιημένα οικονομικά στοιχεία που απεικονίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις και αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για αυτούς.
Το τρίτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει ανάλυση οικονομικών σκανδάλων που
προκάλεσαν αίσθηση σε όλο το κόσμο και συγκλόνισαν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.
Πέραν των ιστορικών στοιχείων και την ανάλυση της απάτης που έχει πραγματοποιηθεί, γίνεται
αναφορά στο ρόλο των ορκωτών ελεγκτών σε καθένα από τα σκάνδαλα, καθώς επίσης και στις
κυρώσεις που τους επιβλήθηκαν. Τέτοια σκάνδαλα είναι αυτά της Enron Corporation, της CBI
Holding Company Inc., της Madoff Investment Securities, της Lehman Brothers Holdings και
της Gowex.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σύμφωνα με το Δήμου (2000) η ελεγκτική καθορίζει το σύνολο των αρχών που
αποσκοπούν στο συστηματικό προσδιορισμό του είδους, της έκτασης, του τρόπου
διενέργειας του ελέγχου των ενεργειών και ιδιαίτερα των διαχειριστικών, των
αρμόδιων οργάνων των οικονομικών μονάδων για τη πρόληψη λαθών ή καταχρήσεων
ή για την εξακρίβωση της ορθότητας, της νομιμότητας και της σκοπιμότητας αυτών.
Η ελεγκτική ως επιστήμη ασχολείται με τη διατύπωση αρχών και κανόνων που
αφορούν τη διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην
επαλήθευση της ειλικρίνειας των ισχυρισμών και των διαβεβαιώσεων των τρίτων. Οι
ισχυρισμοί αυτοί αφορούν κατά κανόνα οικονομικά ζητήματα (Παπαστάθης, 2003).
Σύμφωνα με τον Leonard (2000) η ελεγκτική ανιχνεύει τις πιθανές ελλείψεις,
και έτσι εντοπίζει σημεία που προσφέρουν δυνατότητες μελλοντικών εξαπλώσεων, με
αποτέλεσμα να περιορίζονται οι δαπάνες και να εξαλείφονται οι σπατάλες. Με τον
έλεγχο επιβεβαιώνεται αν η επιχειρησιακή μονάδα λειτουργεί στο επιθυμητό επίπεδο
αποδοτικότητας.
Σύμφωνα με τους Νεγκάκη και Ταχυνάκη (2013), η ελεγκτική αποτελεί έναν
από τους πιο σημαντικούς κλάδους της λογιστικής επιστήμης. Ασχολείται με τη
διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή οικονομικών
ελέγχων. Αντικείμενό της συνιστά ο έλεγχος των διαδικασιών και των μεθόδων που
εφαρμόστηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και
διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα προς την οικονομική μονάδα.
Ο Τσακλάγκανος (2004) αναφέρει ορισμένους από τους βασικούς στόχους της
ελεγκτικής οι οποίοι είναι:
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Πρόληψη

ηθελημένων

ή

αθέλητων

λογιστικών

λαθών,

απατών

(προληπτικός έλεγχος).


Αποκάλυψη και η καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων, απατών
(κατασταλτικός έλεγχος).



Η πιστοποίηση της ακρίβειας και της αλήθειας των οικονομικών
καταστάσεων (επιβεβαιωτικός έλεγχος).



Αξιολόγηση της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, των οποίων τα
στοιχεία είναι ενδιαφέροντα διότι δείχνουν την πορεία και τις τάσεις που
επικρατούν στην επιχείρηση (κύκλος εργασιών, κοστολόγια).

Σύμφωνα με την επιτροπή βασικών ελεγκτικών εννοιών του American
Accounting Association, η ελεγκτική ορίζεται ως μια συστηματική διαδικασία
αντικειμενικά αποκτημένων και αξιολογούμενων (αποδεικτικών) στοιχείων σχετικά
με ισχυρισμούς (assertions) για οικονομικές ενέργειες και γεγονότα προκειμένου να
διαπιστωθεί (εξακριβωθεί) ο βαθμός της αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των ισχυρισμών
και καθιερωμένων κριτηρίων και γνωστοποιώντας τα αποτελέσματά της στους
ενδιαφερόμενους χρήστες.
Το AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) ορίζει τον
εσωτερικό έλεγχο σαν το σχέδιο οργάνωσης, τις μεθόδους και τις προσπάθειες της
επιχείρησης με στόχο την προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, τον έλεγχο
ακρίβειας και αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και την επιχειρηματική
πολιτική με αποτελεσματική λειτουργία.
Οι Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013) ορίζουν ως βασική προϋπόθεση για τη
λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου τη σαφή
αποτύπωση και γνώση, από τη πλευρά του εσωτερικού ελεγκτή, του σκοπού και του
τρόπου λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.
Ο Μονογυιός (2002) αναφέρει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν και πρέπει
να βοηθήσουν τις διοικήσεις των εταιρειών όχι μόνο να ανταπεξέλθουν στις νέες
κανονιστικές απαιτήσεις πληροφόρησης αλλά και να κατανοήσουν τα οφέλη ώστε να
εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής Διακυβέρνησης χρησιμοποιώντας
κυρίως τις αναφορές προς τη διοίκηση με τις αντίστοιχες συστάσεις και την
αλληλεπίδραση και επικοινωνία με υπόλοιπους πυλώνες εταιρικής Διακυβέρνησης και
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Ελέγχου. Επισημαίνει επιπρόσθετα ότι οι ελεγκτές έχουν όχι μόνο το καθήκον αλλά
και το προνόμιο και την ευκαιρία να είναι στην πρώτη γραμμή των μηχανισμών που,
όπως έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν, θα συμβάλλουν με τον θεσμικό τους ρόλο
στην βελτίωση της διαφάνειας αλλά και της γενικότερης λειτουργίας των σύγχρονων
ιδιωτικών επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών.
Ο Τσακλαγκάνος (2008) αναφέρει σχετικά με τον εξωτερικό έλεγχο ότι διαθέτει
δύο πλευρές μελέτης, αυτή της ιδιωτικό - οικονομικής σκοπιάς και αυτή της
κοινωνικό – οικονομικής. Ξεκινώντας από την ιδιωτικό – οικονομική άποψη
υποστηρίζεται η μικροοικονομική θεώρηση της επιχείρησης και έτσι λοιπόν για τον
εξωτερικό έλεγχο ενδιαφέρονται όχι μόνο οι εργαζόμενοι της επιχείρησης αλλά και το
υπόλοιπο συναλλακτικό κοινό όπως οι διοικούντες και διευθύνοντες της επιχείρησης,
οι μέτοχοι και όλοι όσοι έχουν επενδύσει κεφάλαια στην επιχείρηση, οι τράπεζες, οι
πιστωτές και κάθε μορφής δανειστές της επιχείρησης . Σύμφωνα με τη κοινωνικό –
οικονομική άποψη η οικονομική δραστηριότητα είναι αυτή που προσδίδει στα μέλη
της κοινωνίας μικρό ή μεγάλο μέρος του πλούτου.
Ο εξωτερικός έλεγχος είναι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τις
καταχρήσεις και τις ιδιοποιήσεις που πραγματοποιούνται στην περιουσία μεγάλης
μάζας μετόχων. Παράλληλα, το κράτος από τη πλευρά του ενισχύει αυτή τη δράση
του εξωτερικού ελέγχου και με αυτό τον τρόπο προστατεύει τα διάφορα συμφέροντά
του από πιθανές αλλοιώσεις των ορθών λογιστικών στοιχείων όπως επίσης και τα
πολύπλευρα συμφέροντα των πολιτών του (Τσακλάγκανος, 2008).
Ο Salehi (2008) έχει στόχο να αναλύσει την ύπαρξη υψηλών προσδοκιών που
έχουν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων από τους εξωτερικούς ελεγκτές
σχετικά με το ελεγκτικό έργο και να προσδιορίσει το εύρος της ευθύνης των ελεγκτών
επί των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Ο Μπάλλας (2004) αναφέρει ότι τα ελεγκτικά πρότυπα (standards) περιγράφουν
το θεσμικό πλαίσιο του ελέγχου και προσδιορίζουν τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να
ικανοποιηθούν για την τελειοποίηση του ελέγχου και τη δημοσιοποίησή του.
Σύμφωνα λοιπόν με τη διεθνή βιβλιογραφία τα ελεγκτικά πρότυπα μπορούν να
καταταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες:
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Γενικές Αρχές (General Standards). Κατά τις γενικές αρχές, οι ελεγκτικές
διαδικασίες πρέπει να εφαρμόζονται με επαγγελματική επάρκεια και από
κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα.



Αρχές Εκτελέσεως της Εργασίας (Standards of Fieldwork). Σύμφωνα με
τις αρχές αυτές απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός της εργασίας και
επιβλέψεως αυτής, σωστή μελέτη και εκτίμηση του εσωτερικού ελέγχου
επίσης επαρκές και κατάλληλο αποδεικτικό υλικό της εργασίας που πρέπει
να συγκεντρωθεί από τον έλεγχο, την έρευνα, την επιθεώρηση και την
παρατήρηση.



Αρχές που αφορούν τις Εκθέσεις Ελέγχου (Standards of Reporting). Κατά
τις αρχές αυτές, στις εκθέσεις ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνεται δήλωση
ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις γενικά
παραδεκτές λογιστικές αρχές. Επίσης είναι απαραίτητο να εκφραστεί
γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις ως προς το σύνολο τους.

Ο William (2002), αναφέρει ότι μέσω των ελεγκτικών διαδικασιών εντοπίζονται
οι ενδεχόμενες επικίνδυνες ελλείψεις, τα σημεία που προσφέρουν δυνατότητες
μελλοντικές επεκτάσεως, εξουδετερώνονται οι σπατάλες και περιορίζεται το ύψος των
δαπανών. Διαπιστώνεται εάν η παραγωγική δραστηριότητα ανταποκρίνεται στα
προκαθορισμένα επίπεδα παραγωγής, αξιολογείται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου,
διασφαλίζεται η προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας και των εργασιακών
μεθόδων προς τον επιδιωκόμενο στόχο, ελέγχονται τα διάφορα προγράμματα
εργασίας και οι στόχοι τους, μελετώνται νέες ιδέες, δυνατότητες περαιτέρω
ανάπτυξης, νέοι τύποι τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Μέσω του ελέγχου
εξακριβώνεται εάν η οντότητα λειτουργεί στο επιθυμητό επίπεδο αποδοτικότητας.
Το φαινόμενο των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων εξετάζεται στη
βιβλιογραφία από το Σπαθή (2002). Προτείνεται μία νέα πρωτότυπη μεθοδολογία,
μέσω της οποίας εντοπίζονται οι παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις των
εταιρειών, μέσω ανάλυσης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών. Οι δείκτες
αυτοί είναι γνωστοί ως red –flags. Τέτοιοι είναι το σύνολο υποχρεώσεων προς το
σύνολο ενεργητικού, τα αποθέματα προς το σύνολο των πωλήσεων, τα καθαρά κέρδη
προς τις πωλήσεις, οι πωλήσεις προς το σύνολο του ενεργητικού και o δείκτης Z –
Score, ο οποίος φανερώνει την οικονομική δυσχέρεια της εταιρείας.
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Ο Κουμανάκος (2005) ορίζει τη δημιουργική λογιστική ως τη διαδικασία όπου
σκοπίμως παραβιάζονται ή παραποιούνται οι Γενικά Αποδεκτές Αρχές της Λογιστικής
(GAAP), με σκοπό να παρουσιαστούν οι οικονομικές καταστάσεις παραποιημένες και
σύμφωνα με τα συμφέροντα ορισμένων. Οι Dechow και Skinner (2000) δείχνουν ότι
οι εταιρείες που εμπλέκονται σε μεθόδους δημιουργικής λογιστικής, το κάνουν για
χρηματιστηριακούς κυρίους λόγους.
Ο Ντζανάτος (2008), αναφέρει σχετικά με τους λογιστές ότι είναι οι στυλίστες,
είναι αυτοί που κατασκευάζουν στη διάρκεια όλου του χρόνου, το ένδυμα με το οποίο
η επιχείρηση εμφανίζεται στον έξω κόσμο. Αν τα ενδύματά τους είναι τα σωστά, σε
κάποιο βαθμό μπορούν να καλύψουν, όχι όμως και να εξαλείψουν, τις αδυναμίες, να
τονίσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επομένως να αυξήσουν την
ελαστικότητά τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Οι Byrnes (2002), Coy, Foresti, Foust (2002), Oppenheimer (2008), Fox,
Holtzman, Venuti, Fonteder, McLean, Elkind, Markham, Beasley,. Buckless, Glover,
Prawitt, Phillips και Ross (2009) αρθρογράφησαν για μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα όπως
αυτά της αυτά της Enron Corporation, Madoff Investment Securities, Lehman
Brothers και CBI Holdings Company Inc.
Αναλυτικότερα με το σκάνδαλο της Enron και της ελεγκτικής εταιρείας Arthur
Andersen ασχολήθηκε ο Thomas (2002). Συγκεκριμένα προσπαθεί να εντοπίσει τα
αρχικά αίτια της κατάρρευσης, καθώς και τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με
απαρχή το συγκεκριμένο σκάνδαλο σχετικά με την αξιοπιστία της παρεχόμενης
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την εταιρική διακυβέρνηση και γενικά με τον
έλεγχο των εξωτερικών ελεγκτών.
Σύμφωνα με τον Kuttner (2002), «η υπόθεση της Enron είναι για τους πιστούς
των αγορών ό,τι ήταν η 11η Σεπτεμβρίου για τους πολιτικούς: μια πολύ δυνατή
κραυγή που τερμάτισε τον βαθύ ύπνο». Όπως προβλέπει ο Paul Krugman, το
σκάνδαλο της Enron μπορεί να αποδειχθεί ιστορικά πολύ χειρότερο χτύπημα από τις
τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο Krugman επεσήμανε ότι σπανίως
στο παρελθόν είχε κλονιστεί τόσο πολύ η εμπιστοσύνη των Αμερικανών στην
οικονομία τους, στις επιχειρήσεις και στις διοικήσεις τους. Όλοι πλέον αμφιβάλλουν
και αναρωτιούνται τι κόλπα σχεδιάζουν τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων για
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την εξαπάτηση των επενδυτών. Μέχρι προ μερικών ετών τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ
αντιμετωπίζονταν ως μηχανισμός διάσωσης των συνταξιοδοτικών ταμείων, σήμερα η
εμπιστοσύνη στον μηχανισμό διάσωσης έχει μειωθεί δραματικά και κυριαρχεί η
επιφύλαξη.
Η απάτη των εταιρικών σκανδάλων εκτιμάται από την ACFE (Association of
Certified Fraud Examiners) ότι ανέρχεται για το έτος 2006 σε 994 δις δολάρια, ενώ το
διεθνές κόστος του ακαθάριστου παγκοσμίου προϊόντος της απάτης είναι 2,9 τρις
δολάρια. Το σκάνδαλο της Lehman Brothers σήμανε την αρχή της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.
Από την επισκόπηση τόσο της ελληνικής όσο και της ξενόγλωσσης
βιβλιογραφίας προκύπτει ότι τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος
αποτελούν σημαντικά κομμάτια για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία μίας
οικονομικής οντότητας. Αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για τον εντοπισμό και την
πρόληψη της απάτης. Σε περιπτώσεις όπου η εφαρμογή τους ήταν απούσα ή ελλιπής
οι εταιρείες αντιμετώπισαν προβλήματα για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.
Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οικονομικής απάτης που σχετίζονται με παγκόσμια
οικονομικά σκάνδαλα οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τους εξωτερικούς
ελεγκτές δεν ήταν εναρμονισμένες με τα πρότυπα του ελέγχου. Η πρόληψη και ο
έγκαιρος της απάτης αποτελεί στοίχημα για την παγκόσμια οικονομία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

3.1. Γενικές έννοιες Ελεγκτικής
3.1.1. Ιστορία και ανάπτυξη της Ελεγκτικής
Ο έλεγχος και η διαφάνεια της διαχείρισης οικονομικών πόρων, από άτομα
διαφορετικά από τους ιδιοκτήτες των πόρων αυτών, καθώς και η αποτελεσματική
οικονομική εκμετάλλευση αυτών, έχει, αλλά και πάντοτε είχε, σημασία στη
διαδικασία λήψεως αποφάσεων που σχετίζονται με τους εν λόγω οικονομικούς
πόρους. Η ανάπτυξη όμως της ελεγκτικής ως ξεχωριστού επαγγελματικού κλάδου στα
πλαίσια της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας, έγινε μόνο όταν και αφού η
λογιστική ανέλαβε σημαντικό ρόλο και ευθύνη στη μεγάλη οικονομική και ευρύτερη
κοινωνική εξέλιξη του ανθρώπου μετά το μεσαίωνα, κυρίως στις Αγγλοσαξονικές
κοινωνίες.
Ο έλεγχος όπως είναι γνωστό σήμερα, εμφανίστηκε με την ανάπτυξη των
βρετανικών κεφαλαιουχικών εταιρειών. Το 1862 αναγνωρίζεται στη Μεγάλη
Βρετανία, με εταιρικό νόμο1, η ανάγκη για ακριβή και αξιόπιστη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση της κοινωνίας μέσα από ένα οργανωμένο και τυποποιημένο λογιστικό
σύστημα, καθώς και ανάγκη για ανεξάρτητο έλεγχο των λογαριασμών μεγάλων και
μικρών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, η ελεγκτική ακολούθησε τη ραγδαία ανάπτυξη
του καπιταλισμού στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική, όπου το 1912 διαβάζουμε
στον R. Montgomery, ότι οι κύριοι στόχοι του ελέγχου είναι:

1



Η ανακάλυψη και η πρόληψη της απάτης,



Η ανακάλυψη και η πρόληψη λαθών,

Κάντζος και Χονδράκη (2006), σελ. 24
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Η εκτίμηση της πραγματικής χρηματοοικονομικής κατάστασης και των
αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης με μικρότερη έμφαση στην ανακάλυψη
απάτης και λαθών διαχείρισης.

Πίνακας 3.1.
Εξελικτική διαμόρφωση των στόχων της Ελεγκτικής διαχρονικά
Αναγνώριση της
σημασίας
Περίοδος
Ελεγκτικοί Στόχοι
Έκταση Ελέγχου
εσωτερικής
οργάνωσης /
ελέγχου
έως 1500
Ανακάλυψη απάτης
Λεπτομερής
Ανύπαρκτη
1500-1850 Ανακάλυψη απάτης
Λεπτομερής
Ανύπαρκτη
1850-1905 Ανακάλυψη απάτης
Κάποιοι έλεγχοι,
Ανύπαρκτη
κυρίως λεπτομερείς
1905-1933

1933-1940

1940-1960

Εκτίμηση της
ορθότητας (fairness)
της παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών
μεγεθών
Ανακάλυψη απάτης
και λαθών
Εκτίμηση ορθότητας
της παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών
μεγεθών
Ανακάλυψη απάτης
και λαθών
Εκτίμηση ορθότητας
της παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών
μεγεθών

Λεπτομερής και
έλεγχοι

Μικρή αναγνώριση

Έλεγχοι

Αυξανόμενη
αναγνώριση

Έλεγχοι

Σημαντική

Πηγή: The Accounting Review, October 1962, pp. 696-703
Στην Ελλάδα το 1920 πραγματοποιήθηκε η πρώτη προσπάθεια νομοθετικής
καθιέρωσης του θεσμού και της ιδιότητας του ελεγκτή ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) 2.
Τα πρώτα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελεγκτικής επιστήμης ήταν:


η απουσία κατάλληλων οργανωτικών δομών για τη σύσταση ελεγκτικού
σώματος ή ειδικής επαγγελματικής οργάνωσης

2

Νόμος 2190/20, άρθρο 36 παρ. 1
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η παράλειψη του νομοθέτη να προσδιορίσει ρητά τα επιστημονικά και
επαγγελματικά προσόντα του ελεγκτή3.

Συνέπεια των ανωτέρων ήταν ο έλεγχος να αποτελεί τυπική διαδικασία για τις
ανώνυμες εταιρείες και να πραγματοποιείται μόνο για σκοπούς συμμόρφωσης με το
νομοθετικό πλαίσιο. Οι ανώνυμες εταιρείες διόριζαν ως ελεγκτές των οικονομικών
τους καταστάσεων άτομα τα οποία δεν κατείχαν ελεγκτικό ή έστω λογιστικό
υπόβαθρο,

έναντι

συμβολικής

αμοιβής,

τα

οποία

υπέγραφαν

απλώς

τις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, χωρίς να διενεργούν ουσιαστικά κανέναν έλεγχο4.
Η πρώτη προσπάθεια για τη σύσταση Σώματος Ορκωτών Λογιστών έγινε το
19315. Ένα χρόνο αργότερα, το 1932, εκδόθηκαν νομοθετικά διατάγματα με τα οποία
ρυθμίστηκε η σύσταση και η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Σώματος.
Εντούτοις, παρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις, οι προσπάθειες για τη δημιουργία του
Σώματος ατόνησαν, κυρίως λόγω της υφιστάμενης ,την περίοδο εκείνη, οικονομικής
κατάστασης στη χώρα. Η πρώτη ωστόσο εμφάνιση του οργανωμένου ελεγκτικού
επαγγέλματος γίνεται το 1956 με τη σύσταση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών
(Σ.Ο.Λ.), (Ν.Δ. 3329/55) με τη βοήθεια Άγγλων ορκωτών λογιστών και υπό έμμεσο
έλεγχο του κράτους. Το Σ.Ο.Λ. είχε την αποκλειστική ευθύνη αλλά και το προνόμιο
εκπλήρωσης των από τον κ.ν.2190/20 επιβαλλόμενων διατάξεων περί ελέγχου στον
ιδιωτικό τομέα μέχρι της αναδιοργάνωσής του το 1992 με το π.δ. 226/92, με το οποίο
δόθηκε η ευχέρεια της ίδρυσης ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα αγγλικά και
αμερικάνικα πρότυπα και κατ’ επιταγή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέσω της 8 ης
Οδηγίας.
Πριν το 1955, ο έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα είχε θεωρηθεί από πολλούς από
ελλιπής μέχρι και προκατασκευασμένη γνωμάτευση, που τελικά υπέγραφε ο ελεγκτής.
Ένας από τους λόγους γι αυτές τις αδυναμίες ήταν ότι οι ελεγκτές ορίζονταν από τη
διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας και μόνο, σε αντίθεση με την πρακτική στις
Αγγλοσαξονικές χώρες, όπου η αντικατάσταση μιας ελεγκτικής εταιρείας αξιολογείται
και θα πρέπει να γίνει δεκτή τόσο από την αντικαταστάτρια ελεγκτική εταιρεία, όσο
και από την επιτροπή του χρηματιστηρίου για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο
εταιρείες στην Αμερική.
3

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 15
Λεβαντής και Γρηγοράκος (1989), σελ. 1017
5 Νόμος 5076/31
4
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Με το π.δ. 286/92 δόθηκε νέα διάσταση στο ελεγκτικό επάγγελμα. Οι έλεγχοι
πλέον μπορεί να γίνονται από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες. Καταργήθηκε το Σ.Ο.Λ.
ως Ν.Π.Δ.Δ. και οι αρμοδιότητές του μεταβιβάστηκαν. Τέθηκαν νέοι κανόνες για το
επάγγελμα του ελεγκτή, θεσπίστηκαν πρότυπα ελέγχου σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό
την ομοιόμορφη διενέργεια του ελέγχου και απεικόνιση των αποτελεσμάτων του και
για την αξιολόγηση και των έλεγχο των ελεγκτικών εταιρειών συστάθηκε Εποπτικό
Συμβούλιο.
Σήμερα, η Ελεγκτική ως θεσμός έχει επεκταθεί σε όλο το φάσμα της διοικητικής
δραστηριότητας και λειτουργίας μιας κοινωνίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο
δημόσιο τομέα. Περισσότερο αξιοσημείωτη είναι όμως η κάθετη οργάνωση της
λειτουργίας του ελέγχου σε μια οικονομία από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και η
οργάνωσή της. Αυτό οφείλεται, προφανώς, στην ανάπτυξη των μεγάλων οικονομικών
φορέων και επιχειρήσεων που τις ανάγκες σε έλεγχο, τόσο αυτών όσο και της
κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούν δεν θα μπορούσε να καλύψει, βεβαίως, ένας
μεμονωμένος ελεγκτής, αλλά ούτε και μικρές ομάδες με ελλιπή οργάνωση και μέσα.
Επίσης το βασικό ενδιαφέρον αλλά και η ευθύνη της Ελεγκτικής έχει μετατοπιστεί
από την ανακάλυψη της απάτης στη διαπίστωση της ορθότητας με την οποία
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την οικονομική θέση και τα
αποτελέσματα δράσεως των ελεγχόμενων μονάδων.

3.1.2. Αντικείμενο, υποκείμενο και σκοπός του Ελέγχου
Ως έλεγχο εννοούμε μια μεθοδολογικά τυποποιημένη, προγραμματισμένη και
τεκμηριωμένη διαδικασία, η οποία συνίσταται των δραστηριοτήτων και λειτουργιών
μιας υπηρεσίας ή οργανισμού και,


διαπιστώνει καταστάσεις



εξετάζει την τήρηση ή μη των νόμων, των κατευθύνσεων, των εντολών
και των οδηγιών που διέπουν τη λειτουργία τους,



παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των ενεργειών, την απόδοση των
διαδικασιών και την εφαρμογή των προγραμμάτων, των στρατηγικών και
των πολιτικών της ελεγχόμενης υπηρεσίας ή οργανισμού,

12

με σκοπό την έγκαιρη διαπίστωση προβλημάτων, προτού αυτά διογκωθούν, και την
εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων6.
Αντικείμενο των ελεγκτικών διαδικασιών είναι ο έλεγχος των επιχειρήσεων με
στόχο την πρόληψη, αποκάλυψη ή καταστολή ακούσιων ή εκούσιων λογιστικών
λαθών και οικονομικών ατασθαλιών και την πιστοποίηση, ύστερα από τη διενέργεια
συστηματικού ελέγχου και ανάλογων δοκιμαστικών επαληθεύσεων, της αξιοπιστίας
των οικονομικών δεδομένων, της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και της ορθής
εφαρμογής των κείμενων φορολογικών διατάξεων7.
Κατά τον Mattingly (1964), αντικείμενο της ελεγκτικής είναι «η εξέταση των
βιβλίων

μιας

οικονομικής

μονάδος,

των

δικαιολογητικών

εγγράφων,

των

αποδεικνυόντων την αλήθεια, ακρίβεια και νομιμότητα των εν αυτοίς εγγραφών, η
ζήτησις των απαιτούμενων πληροφοριών, ως και η διενέργεια δοκιμαστικών
επαληθεύσεων, πασών των εργασιών τούτων διεξαγόμενων εις τοιαύτην ώστε να
πεισθεί ο ελεγκτής περί της ακρίβειας και αληθείας των ως άνω βιβλίων και των βάσει
τούτων συνταχθεισών οικονομικών καταστάσεων»8.
Ως υποκείμενο του ελέγχου μπορούμε να θεωρήσουμε τον ελεγκτή, δηλαδή το
πρόσωπο που καταστρώνει, προγραμματίζει και τελικά διενεργεί την όλη διαδικασία9.
Ο ελεγκτής, με σκοπό τη διεκπεραίωση της ελεγκτικής διαδικασίας και την κατάρτιση
της έκθεσης του ελέγχου απαιτείται να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και την
επαρκή επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του
ν.3693/2008 προβλέπεται ότι «οι νόμιμοι ελεγκτές, προκειμένου να διατηρήσουν την
επαγγελματική τους άδεια, είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε προγράμματα
συνεχούς εκπαίδευσης που παρέχονται από κατάλληλους φορείς του εσωτερικού ή
του εξωτερικού10».
Βασικοί σκοποί του ελέγχου είναι ο εντοπισμός και η πρόληψη ηθελημένων ή
αθέλητων λογιστικών λαθών, η διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή
εκούσιων σφαλμάτων ως προς τις διαδικασίες, η έγκριση, ανάλυση και σχολιασμός
της ακρίβειας και πιστότητας των διαφόρων οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό
τους, η αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιμέρους σημείων
των οικονομικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και
Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου (2007)
Άρθρο 82 παρ. 5 ν.2238/94 όπως προστέθηκε με το άρθρο 21 παρ.10 εδάφ. (β), ν.3943/11
8 Mattingly (1964), σελ. 996-1003
9 Τσακλαγκάνος (2005) , σελ. 15
10 Νόμος 3693/2008, άρθρο 11
6
7
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κατατοπιστικά στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα στην
επιχείρηση, η πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης
των κάθε είδους αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιμων
συμπερασμάτων, η υπογράμμιση των ατελειών και ο καθορισμός των αδυναμιών στο
όλο κύκλωμα της επιχειρηματικής και διαχειριστικής απεικόνισης και τέλος η
στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της
επιχείρησης, προκειμένου να υπολογιστούν οι πιθανές επισφάλειες και να γίνει έτσι
δυνατός ο σχηματισμός των σωστών προβλέψεων11.
Για τον ελεγκτή, σκοπός του ελέγχου είναι η διαμόρφωση γνώμης αναφορικά με
την ορθή ή μη παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων
χρήσεως της ελεγχόμενης μονάδος στις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις, σύμφωνα
με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές που ορίζονται από την εκάστοτε
νομοθεσία. Αλλά και κατά τη γενικώς παραδεκτή αντίληψη, ο έλεγχος έχει στόχο τη
διαπίστωση της ακριβοδίκαιης παρουσίασης της χρηματοοικονομικής θέσης, δηλαδή
την περιουσιακή και κεφαλαιακή διάρθρωση της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδος
στην αναφερόμενη ημερομηνία του ελέγχου, καθώς και τις μεταβολές της σε
σύγκριση με τη προηγούμενη χρήση, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητάς της. Πιο
απλά θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι επαληθεύεται ο απολογισμός των
υπευθύνων να δώσουν αναφορά στους έχοντες έννομο συμφέρον, δηλαδή στους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.
Ο έλεγχος έχει ως στόχο, τη παροχή με τη μορφή προτάσεων, βοήθειας και
συμβουλών προς τον ελεγχόμενο φορέα και σε αυτούς που έχουν την ευθύνη, ώστε να
λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις που θα οδηγήσουν στη λύση των προβλημάτων
και την εξάλειψη των φαινομένων παραβατικότητας που πιθανός εντοπίστηκαν.
Παρά το γεγονός ότι η γνώμη του ελεγκτή ενισχύει την αξιοπιστία των
οικονομικών καταστάσεων, ο χρήστης τους δεν πρέπει να υποθέσει ότι η ελεγκτική
γνώμη είναι μια επιβεβαίωση και της μελλοντικής βιωσιμότητας της εταιρείας, ή της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με τις οποίες έχουν αντιμετωπισθεί οι
υποθέσεις της εταιρείας από την διοίκησή της.

11

Τσακλαγκάνος (2001), σελ. 14-16
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3.1.3. Διακρίσεις στην Ελεγκτική – Είδη Ελεγκτικών Διαδικασιών
Ο έλεγχος δεν έχει την ίδια μορφή για όλες τις οικονομικές μονάδες αλλά διακρίνεται
ανάλογα με το εύρος, την περιοδικότητα, το σκοπό και την ιδιότητα του ελεγκτή.
Συνεπώς ο έλεγχος ανάλογα με την εξάρτηση του προσώπου από την ελεγχόμενη
οντότητα, διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:


Εξωτερικός έλεγχος



Εσωτερικός έλεγχος



Κρατικός έλεγχος

Εξωτερικός έλεγχος καλείται ο διενεργούμενος από πρόσωπο (φυσικό ή νομικό)
που δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρεία, δεν σχετίζεται οικονομικά
με αυτήν, ούτε με τους μετόχους ή τη διοίκηση αυτής, έχει λάβει άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος, στις περιπτώσεις που απαιτείται, και διαθέτει τα προβλεπόμενα
αυξημένα προσόντα.
Εσωτερικός έλεγχος καλείται ο διενεργούμενος από πρόσωπο που διαθέτει
επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα γνώσης και εμπειρίας, αλλά έχει την
ιδιότητα του υπαλλήλου της ελεγχόμενης εταιρείας και ταυτόχρονα σχετίζεται άμεσα
με τα άτομα και τα στελέχη που καθορίζουν την πορεία της. Ο εσωτερικός ελεγκτής
είναι υποχρεωμένος να υπακούει στον εσωτερικό κανονισμό και στις υποδείξεις της
διοίκησης της εταιρείας, οι οποίες μπορεί να αποκλίνουν από τα ελεγκτικά πρότυπα12.
Ο κρατικός έλεγχος περιλαμβάνει όλους τις ελεγκτικές διαδικασίες που
διενεργούν διάφοροι κρατικοί φορείς. Στην Ελληνική επικράτεια σήμερα, υφίσταται
μεγάλος αριθμός ελεγκτικών Σωμάτων και Υπηρεσιών επιθεώρησης, με γενική ή
ειδική αρμοδιότητα ελέγχου επί των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και των επιχειρήσεων τους, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα
το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
Η κατηγοριοποίηση των ελέγχων μπορεί να γίνει και με βάση το στοιχείο στο
οποίο επιλέγει να δώσει έμφαση ο κάθε έλεγχος. Με το διαχωρισμό αυτό γίνεται πιο
ευδιάκριτος ο σκοπός

του ελέγχου και παρέχεται καλύτερη και πιο στοχευμένη

πληροφόρηση

χρήστες

12

στους

των οικονομικών καταστάσεων.

Μία τέτοια

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 6
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κατηγοριοποίηση είναι σε χρηματοοικονομικούς, λειτουργικούς, αποδοτικότητας,
συμμόρφωσης και ειδικούς ελέγχους.
Χρηματοοικονομικός καλείται ο έλεγχος που έχει ως σκοπό την διαπίστωση της
ορθής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Είναι αρμόδιος για τον έλεγχο
της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του λογιστικού συστήματος
ελεγχόμενης μονάδος. Λειτουργικός καλείται ο έλεγχος

της

που σκοπός του είναι η

αξιολόγηση και η συμμόρφωση των λειτουργιών της ελεγχόμενης μονάδος σύμφωνα
με συγκεκριμένα κριτήρια και αρχές. Ο έλεγχος αποδοτικότητας πραγματοποιείται
συνήθως από τους εσωτερικούς ελεγκτές των επιχειρήσεων και επικεντρώνεται στην
επιμέτρηση της απόδοσης των διαφόρων διαδικασιών και λειτουργιών που
διενεργούνται από τα επιμέρους τμήματα. Ο έλεγχος συμμόρφωσης εστιάζει στη
τήρηση προσυμφωνημένων όρων ή διαδικασιών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμμόρφωση των εταιρειών με τους όρους
των δανεικών συμβάσεων που έχουν συνάψει με τραπεζικά ιδρύματα.

Ειδικός

καλείται κάθε έλεγχος που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες, αρκεί να
διενεργείται από ελεγκτές που κατέχουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία.

3.1.4. Νομικό πλαίσιο της Ελεγκτικής στην Ελλάδα
 Νόμος 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών
Το βασικό νομικό πλαίσιο της ελεγκτικής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
περιγράφεται στο νόμο 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών, στα άρθρα 36 και 37, όπως
τροποποιήθηκε για να εμπεριέχει και τις προβλέψεις της 8ης οδηγίας της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας αναφορικά με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κρατών
– μελών, καθώς και άλλες προβλέψεις που αφορούν στις εν λόγω καταστάσεις, σε
συνδυασμό με το άρθρο 3 του π.δ. 226/92. Η οργάνωση της ελεγκτικής ως θεσμός και
επάγγελμα ορίζεται από τα π.δ. 226/92 και π.δ. 233/92.
Το άρθρο 36 του κ.ν.2190/20 ορίζει ότι13 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των
κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών

13

Νόμος 2190/20, άρθρο 36
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ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου
42α εφαρμόζονται αναλόγως. Η παράγραφος 6 του άρθρο 42α του κ.ν.2190/20 ορίζει
ότι14 κάθε εταιρία, η οποία, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του πρώτου μετά την
έναρξη ισχύος αυτού του Νόμου ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια
των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια:


σύνολο ισολογισμού δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000)
ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι Ε του
ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 42γ
και



καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.



μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης,
50 άτομα, μπορεί να δημοσιεύει συνοπτικό ισολογισμό, που να εμφανίζει
μόνο τους λογαριασμούς οι οποίοι, στο υπόδειγμα που παραπέμπει το
άρθρο 42γ, χαρακτηρίζονται με γράμματα και λατινικούς αριθμούς, με το
όρο

ότι

οι

απαιτήσεις

και

υποχρεώσεις

θα

διαχωρίζονται

σε

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, με την έννοια της παραγράφου 6
του άρθρου 42ε.
Οι εταιρείες αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 134, μπορούν να μην εκλέγουν τους ελεγκτές τους από το Σώμα Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών. Σε κάθε περίπτωση, το καταστατικό εταιρείας που ιδρύεται με
κεφάλαιο τουλάχιστον τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ πρέπει να προβλέπει ότι οι
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης ελέγχονται από
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί
προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη
γενική συνέλευση. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική
συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα
με την οικεία νομοθεσία. Το καταστατικό ή έκτακτη γενική συνέλευση, που
συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί να ορίζει ορκωτούς
ελεγκτές - λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών
ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την
14

Νόμος 2190/20, άρθρο 42α παράγραφος 6
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τακτική γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη
γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57. Σε κάθε περίπτωση, ο
διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν
επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν
να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές
χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν
έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με
βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.
Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την
εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό
τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Το άρθρο 37 του κ.ν.2190/20 σε ελεύθερη μετάφραση ορίζει ότι15 οι ελεγκτές
οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και
διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση
οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των
πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται
να προβούν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση
δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στον
Υπουργό του Εμπορίου. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον
Ισολογισμό και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την
τακτική γενική συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου που έχουν
διενεργήσει. Η έκθεση συντάσσεται μετά τον έλεγχο της ακριβείας και νομιμότητας
των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει ορθά την
οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της
ελεγχόμενης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα
κατ' αυτή αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:


εάν τους δόθηκαν οι πληροφορίες, που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση
του έργου τους

15

Νόμος 2190/20, άρθρο 37
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εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των
υποκαταστημάτων, εφόσον υπήρχαν,



εάν

στη

περίπτωση

βιομηχανικής

εταιρείας

τηρείται

κανονικά

λογαριασμός κόστους παραγωγής και


εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την
προηγουμένη χρήση.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, και να παρέχουν
κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει. Ευθύνονται κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν
την εταιρεία. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να
τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά το πέρας της διετίας. Δεν
μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης
προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Τέλος γίνεται αναφορά και στα
απαραίτητα σημεία που πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση του ελέγχου.
 Προεδρικό Διάταγμα 226/92
Το π.δ.226/92 το οποίο αναφέρεται σε θέματα περί συστάσεως οργανώσεως και
λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε
Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή16, ορίζει ότι
το ελεγκτικό έργο συνιστάται στην εξέταση στην εξέταση από ορκωτό ελεγκτή των
τηρούμενων βιβλίων και νόμιμων δικαιολογητικών και παραστατικών και αποβλέπει
στην διακρίβωση του κατά πόσον οι ελεγχθείσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
εμφανίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα των εργασιών
της κατά την ελεγχόμενη περίοδο.
Αν και η 8η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναφέρει ότι οι νόμιμοι
ελεγκτές διενεργούν τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών των εταιρειών, καθώς και
την επαλήθευση της συμφωνίας εκθέσεων διαχειρίσεως με τους ετήσιους
λογαριασμούς. Παρόλο, που η ευθύνη της ελεγκτικής σήμερα, έχει μετατοπιστεί από
την ανακάλυψη της απάτης στη διαπίστωση της ορθότητας με την οποία οι

16

Π.Δ.226/92
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χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την οικονομική θέση και τα
αποτελέσματα της χρήσεως των ελεγχόμενων μονάδων, η ύπαρξη απάτης αλλά και
αμέλειας κατά τη διαχείριση των επιστεφθέντων στη διοίκηση της ελεγχόμενης
μονάδας οικονομικών πόρων δεν μπορεί να μην έχει ενδιαφέρον για τον ορκωτό
ελεγκτή. Το πρώτο, άλλωστε, συνδέεται έμμεσα με την επαλήθευση των στοιχείων
που εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις, αλλά και τους τρόπους παραγωγής του
μετρηθέντος και εμφανιζόμενου θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος17.
Το άρθρο 3 του π.δ.226/92 το οποίο αναφέρεται στην υποχρεωτική
χρησιμοποίηση των νόμιμων ελεγκτών 18 ορίζει ότι οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι
αποκλειστικώς αρμόδιοι, για την άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονομικής
διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεων:


Των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των δήμων και
κοινοτήτων



των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή
κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν
ιδιαιτέρων

προνομίων,

βάσει

ειδικής

διατάξεως

νόμου

ή

κατ'

εξουσιοδότηση τούτου


των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, των εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, των
εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών
οργανώσεων.



των ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των
ετερορρύθμων κατά μετοχές εταιρειών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42α
του κ.ν. 2190/1920, και των κοινοπραξιών αυτών



των ενοποιημένων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) του άρθρου
100 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 των συνδεδεμένων επιχειρήσεων



των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο καθώς και των ανωνύμων εταιρειών των οποίων το
μετοχικό κεφάλαιο εν όλο ή εν μέρει έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή



των εταιρειών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που με βάση
διατάξεις νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών.

17
18

Κάντζος και Χονδράκη (2006), σελ. 37
Π.Δ.226/92 άρθρο 3
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Οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι επίσης αποκλειστικώς αρμόδιοι για τη διενέργεια
πραγματογνωμοσύνης, πάνω σε θέματα οικονομικής διαχειρίσεως ή καταστάσεως
οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές
γνώσεις. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή διατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί πραγματογνωμοσύνης, είτε με δικαστική πράξη
κατά τη διάρκεια δίκης, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, είτε με
δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από
αίτηση οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή υπηρεσίας του κράτους που έχει
αρμοδιότητα προς τούτο και εφόσον επικαλείται και αποδεικνύει ότι συντρέχει προς
τούτο λόγος δημοσίου συμφέροντος. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του Ορκωτού
Ελεγκτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και καταβάλλεται από
τον αιτούντα τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.
Τέλος η παράγραφος 3 ορίζει ότι όπου κατά τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας τα εμπορικά βιβλία συνιστούν μέσα αποδείξεως, το Δικαστήριο, αντί της
εμφανίσεως των βιβλίων, μπορεί να διατάξει, είτε κατ' αίτηση τινός των διαδίκων, είτε
αυτεπαγγέλτως, έλεγχο και θεώρηση των βιβλίων από Ορκωτό Ελεγκτή. Η νομοτύπως
συντασσόμενη έκθεση του τελευταίου συνιστά πλήρη απόδειξη για το αντικείμενο για
το οποίο διετάχθη. Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή καθορίζεται από το Δικαστήριο
και στην μεν πρώτη περίπτωση καταβάλλεται από τον αιτούντα διάδικο, ενώ στη
δεύτερη περίπτωση που διατάσσεται αυτεπαγγέλτως καταβάλλεται κατ' ισομοιρία από
τους διαδίκους.

3.1.5. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Ελεγκτών
Ο όρος ethics «δεοντολογία» προέρχεται από την ελληνική λέξη «ήθος». Το ελεγκτικό
επάγγελμα διέπεται από αρχές και κανόνες ορισμένους από θεσμοθετημένους φορείς,
καθώς και από πρότυπα ηθικής δεοντολογίας. Η αξία του ελεγκτικού επαγγέλματος
αποτιμάται ως προσφορά συγκεκριμένης υπηρεσίας στη κοινωνία που ωφελεί και
βελτιώνει της συνθήκες αυτής. Αυτός άλλωστε είναι και ο απώτερος σκοπός του
επαγγέλματος. Η υλοποίηση αυτού του στόχου επιτυγχάνεται με την ακεραιότητα και
την αντικειμενικότητα στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και με την ύπαρξη
πειθαρχικών ποινών σε μέλη που δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον
Κώδικα

Επαγγελματικής

Δεοντολογίας.

Ο

Κώδικας

διαθέτει
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επιμέρους

χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία διακρίνονται στο «επίσημο» τμήμα που
περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ της ελεγχόμενης οντότητας και του ελεγκτή, αλλά και
στο «ανεπίσημο» τμήμα που καταγράφει τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων19.
Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Λογιστών (International Federation of Accountants) αναφέρεται στις αρχές και στα
χαρακτηριστικά με τα οποία πρέπει να ενεργούν οι επαγγελματίες λογιστές ή ελεγκτές
που είναι μέλη της, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τον έλεγχο αυτόνομα ή
μέσω ελεγκτικών εταιρειών και οι λογιστές ή εσωτερικοί ελεγκτές. Ο σκοπός του
κώδικα είναι να θεσπίσει πρότυπα συμπεριφοράς των επαγγελματιών ελεγκτών με την
καθιέρωση βασικών αρχών και κανόνων λειτουργίας του επαγγέλματός τους διεθνώς.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της IFAC ο επαγγελματίας ελεγκτής
οφείλει να διενεργεί το ελεγκτικό έργο σύμφωνα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Πίνακας 3.2.
Θεμελιώδης αρχές Κώδικα Δεοντολογίας IFAC
Ένας επαγγελματίας ελεγκτής απαιτείται να είναι ευθύς,
Ακεραιότητα
έντιμος και ειλικρινής στην παροχή επαγγελματικών
(Integrity)
υπηρεσιών
Ένας επαγγελματίας ελεγκτής πρέπει να είναι δίκαιος και
Αντικειμενικότητα αμερόληπτος, να μην επιτρέπει σε προκαταλήψεις,
(Objectivity)
συγκρούσεις συμφερόντων ή επιρροή τρίτων να επιδρούν την
επαγγελματική του κρίση
Ένας επαγγελματίας ελεγκτής πρέπει να σέβεται τις
εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτώνται κατά την παροχή
Εμπιστευτικότητα
επαγγελματικών υπηρεσιών και δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ή
(Confidentiality)
να αποκαλύπτει τέτοιου είδους πληροφορίες, εάν δεν υπάρχει
νόμιμο ή επαγγελματικό δικαίωμα ή καθήκον να αποκαλύψει
Επαγγελματική
συμπεριφορά
(Professional
behavior)
Επαγγελματική
επάρκεια και
επιμέλεια
(Professional
competence and
due care)
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Ένας επαγγελματίας ελεγκτής πρέπει να δρα με συνέπεια,
εφαρμόζοντας τους ισχύοντες νόμους , κανονισμούς και
ρυθμίσεις, αλλά και να απέχει από οποιοδήποτε συμπεριφορά
που μπορεί να προκαλέσει δυσφήμιση του επαγγέλματος
Ένας επαγγελματίας ελεγκτής οφείλει να βελτιώνει διαρκώς τις
γνώσεις και τις ικανότητές τους στα γνωστικά αντικείμενα της
δουλειάς του, τη νομοθεσία και τις σύγχρονες τεχνικές, ώστε
να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες, αλλά και να
εξασφαλίζει ότι η ελεγχόμενη οντότητα ή ο εργοδότης
λαμβάνει τα πλεονεκτήματα του σωστού επαγγελματισμού.
Οφείλει επίσης να εφαρμόζει με επιμέλεια τα ισχύοντα
λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και να παρέχει τις ελεγκτικές
του υπηρεσίες με τη δέουσα προσοχή και φροντίδα

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 48-49
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Τεχνικά και
επαγγελματικά
κριτήρια
(Technical and
professional
standards)

Ένας επαγγελματίας ελεγκτής υποχρεούται να εκτελεί τα
καθήκοντά του σύμφωνα με τα ανάλογα τεχνικά και
επαγγελματικά κριτήρια. Οι επαγγελματίες ελεγκτές έχουν
υποχρέωση να εκτελούν με φροντίδα και δεξιότητα τις οδηγίες
της ελεγχόμενης οντότητας μέχρι το σημείο βέβαια που αυτές
είναι συμβατές με τις απαιτήσεις για ακεραιότητα και
ανεξαρτησία. Επιπλέον, πρέπει να συμμορφώνονται με τα
τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια του Σώματος που
υπηρετούν.

Πηγή: Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης (2013), Σύγχρονα θέματα
ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου, σελ. 52
Από τις αρχές του κώδικα προκύπτει ότι βασικό χαρακτηριστικό του
επαγγελματία ελεγκτή είναι άσκηση των καθηκόντων του με τη δέουσα
επαγγελματική ευσυνειδησία, σοβαρότητα και ευθύνη απέναντι στους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων. Η μη συμμόρφωση του ελεγκτή, με τις αρχές του κώδικα
καθώς επίσης και με τα ελεγκτικά και λογιστικά πρότυπα, αποτελεί μη αποδεκτή
επαγγελματική συμπεριφορά.

3.1.6. Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
Τα Ελεγκτικά Πρότυπα (Audit Standards) αποτελούν ένα ελεγκτικό πλαίσιο που
καθορίζει αρχές και διαδικασίες εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου. Τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα εκδίδονται, υπό την εποπτεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Λογιστών «I.F.A.C.», από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και
Διασφάλισης «I.A.A.S.B.». Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ιδρύθηκε το 1977 στο
Μόναχο

της

Γερμανίας

από

63

επαγγελματικές

ομοσπονδίες

ελεγκτών,

συμπεριλαμβανομένου και του Σώματος Ορκωτών Λογιστών Ελλάδος 20 . Βασικός
σκοπός της ομοσπονδίας ήταν η ενδυνάμωση και η προάσπιση του ελεγκτικού
επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή σε παγκόσμιο επίπεδο. Η I.F.A.C. ίδρυσε
συγκεκριμένα συμβούλια και επιτροπές για να επιτύχει το στόχο της. Ένα εξ αυτών
είναι το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης το οποίο και εκδίδει
τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Standards on Auditing «I.S.A.»).
Η πρώτη υιοθέτηση του πλαισίου των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων στην
Ελλάδα έγινε στις 22 Οκτωβρίου του 2004, έπειτα από σχετική απόφαση της
20

Λουμιώτης και Τζίφας (2012), σελ. 13
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Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων «Ε.Λ.Τ.Ε.», με την οποία τέθηκαν
σε υποχρεωτική εφαρμογή τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η οριστική υιοθέτηση
των Δ.Ε.Π. έγινε με το άρθρο 24 του ν.3693/2008, το οποίο ορίζει ότι οι υποχρεωτικοί
έλεγχοι, ανάλογα με τη φύση τους, διενεργούνται σύμφωνα με:


τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Standards on Auditing),



τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης (International Standards on Review
Engagements),



τα Διεθνή Πρότυπα Συναφών Εργασιών (International Standards on
Related Services).

Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν υποχρέωση να εγκαταστήσουν
και να διατηρούν εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών, που
διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών,
θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τα οριζόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
Ποιότητας (International Standards on Quality Control)21.
Το I.A.A.S.B. τον Μάρτιο του 2009, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του
προγράμματός του για την ενδυνάμωση και τη αποσαφήνιση των προτύπων. Τα
Αποσαφηνισμένα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Clarified International Standards on
Auditing), εφαρμόζονται στο ελεγκτικό έργο για χρήσεις που αρχίζουν από τις 15
Δεκεμβρίου 2009 και έπειτα. Τα αποσαφηνισμένα πρότυπα έχουν μία κοινή δομή που
εμπεριέχει τα ακόλουθα:


Εισαγωγή



Γενικοί στόχοι του ελεγκτή



Ορισμοί



Απαιτήσεις



Εφαρμογή και λοιπό επεξηγηματικό υλικό

Με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής των Αποσαφηνισμένων Διεθνών Προτύπων
Ελέγχου το Σ.Ο.Ε.Λ. έπειτα από σχετική εξουσιοδότηση της Ε.Λ.Τ.Ε., προέβη στη

21

Ν.3693/2008, άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2

24

μετάφρασή τους η οποία και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 41658/722 απόφαση του
Υπουργείου Οικονομικών στις 1 Οκτωβρίου του 201222.
Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα έχουν εφαρμογή στον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων των επιχειρήσεων καθώς επίσης και στον έλεγχο άλλων πληροφοριών
και συναφών υπηρεσιών αφού πρώτα προσαρμοστούν κατάλληλα. Προβλέπουν
μεταξύ άλλων την συνολική ποσοτικοποίηση των παρατηρήσεων που παραθέτει ο
ορκωτός ελεγκτής στην έκθεση του. Αναφέρονται επίσης, σε ένα πλήθος παραγόντων
που επηρεάζουν την ανεξαρτησία του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο, όπως για
παράδειγμα η αμοιβή του ελεγκτή. Η ελεγκτική προσέγγιση των Δ.Ε.Π., όπως
παρουσιάζεται από την I.F.A.C. περιλαμβάνει τρία στάδια23:


Εκτίμηση κινδύνων: Διενέργεια διαδικασιών για τον εντοπισμό και την
αξιολόγηση σημαντικών κινδύνων επί των οικονομικών καταστάσεων



Αντιμετώπιση κινδύνων: Ανάπτυξη και εκτέλεση των κατάλληλων
διαδικασιών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπισθεί σε
επίπεδο οικονομικών καταστάσεων και ισχυρισμών της διοίκησης



Αναφορά: Διατύπωση και έκδοση της έκθεσης ελέγχου, σύμφωνα με τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν συγκεντρωθεί από τη διαδικασία
αντιμετώπισης κινδύνων

Εκτίμηση Κινδύνου

Δραστηριότητα
Εκτέλεση
εργασιών
αποδοχής

22
23

Σχεδιασμός του
ελέγχου

Αξιολόγηση
κινδύνων

Πίνακας 3.3.
Γενικές Διαδικασίες Ελέγχου
Σκοπός
Τεκμηρίωση
Απόφαση για την
Καταγραφή Κινδύνων
αποδοχή του
Ανεξαρτησία
>
ελέγχου
Επιστολή αποδοχής

-

-

Ανάπτυξη
στρατηγική
ελέγχου

Επίπεδα σημαντικότητας
Συζήτηση της ομάδας ελέγχου
>
Στρατηγική ελέγχου

Εντοπισμός
σημαντικών
κινδύνων

>
>
>

Σημαντικοί κίνδυνοι - κίνδυνοι
απάτης
Σχεδιασμός & λειτουργία
εσωτερικών δικλίδων
Καθορισμός κινδύνων ουσιώδους
σημασίας

Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμόν 41658/722
Λουμιώτης και Τζίφας (2012), σελ. 15
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Αντιμετώπιση κινδύνων
Αναφορά

Σχεδιασμός
συνολικής
στρατηγικής και
περαιτέρω
ελεγκτικών
διαδικασιών
Εκτέλεση των
σχεδιαζόμενων
αντιδράσεων
στους
εκτιμώμενους
κινδύνους
ουσιώδους
σημασίας

Εκτίμηση των
αποκτηθέντων
τεκμηρίων

Προετοιμασία
της έκθεσης
ελέγχου

Ανάπτυξη
κατάλληλης
αντίδρασης
στους
εκτιμώμενους
κινδύνους

-

-

Συνολική στρατηγικού ελέγχου
Γενικές
αντιδράσεις
Σχέδιο ελέγχου που να συνδέει
>
τους εκτιμώμενους κινδύνους
ουσιώδους σημασίας

Μείωση του
Εκτελεσθείσα εργασία
ελεγκτικού
- Ευρήματα ελέγχου
κινδύνου σε ένα
> Επισκόπηση ομάδας ελέγχου
αποδεκτό χαμηλό
Επισκόπηση φύλλων εργασίας
επίπεδο

-

Καθορισμός αν
απαιτείται
περαιτέρω
ελεγκτικής
εργασίας

Αλλαγές σε εκτίμηση κινδύνου
και
διαδικασιών
ελέγχου
Αλλαγές
σε
εκτίμηση
σημαντικότητας
>
Κοινοποίηση
ευρημάτων
Ολοκλήρωση
συμπερασμάτων
στις ελεγκτικές διαδικασίες

-

Διατύπωση της
κατάλληλης
γνώμης βάσει
των ευρημάτων
ελέγχου

- Σημαντικότερες αποφάσεις
> Υπογεγραμμένη έκθεση ελέγχου

Πηγή: Βασίλειος Ι. Λουμιώτης, Βασίλειος Ν. Τζίφας, Βασικές οδηγίες εφαρμογής
Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ), σελ. 16

3.2. Εσωτερικός Έλεγχος

3.2.1. Εννοιολογικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου
Σύμφωνα με τι Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου
είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη και
οργανωμένη, ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του
οργανισμού. Μέσω τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την
επάρκεια της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, στοχεύει στην
εκτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό ή την
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εξάλειψή του, βοηθώντας τον οργανισμό να εκπληρώσει τους στρατηγικούς και
επιχειρησιακούς του στόχους24.
Σύμφωνα με τον Cheung (1977) ο εσωτερικός έλεγχος είναι αυτός που
οργανώνεται από τον ίδιο το φορέα και διενεργείται από ειδικά καταρτισμένα στελέχη
του, τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της επιχείρησης. Ο
εσωτερικός ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να υπακούει στον εσωτερικό κανονισμό και
στις υποδείξεις της διοίκησης της εταιρίας οι οποίες μπορεί να αποκλίνουν από τα
γενικά ελεγκτικά πρότυπα. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη,
αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη και οργανωμένη ώστε να
προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού.
Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου είναι η σαφής αποτύπωση και γνώση, από την πλευρά του
εσωτερικού ελεγκτή, του σκοπού και τρόπου λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού
ελέγχου
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. Οι βασικές αρχές του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι οι

ακόλουθες26:


Ο σαφής διαχωρισμός των τριών βασικών λειτουργιών της εταιρείας οι
οποίες είναι:
o

Της συναλλακτικής, η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια των
συναλλαγών

o

Της διαχειριστικής, η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση και φύλαξη
των περιουσιακών στοιχείων

o

Της λογιστικής που περιλαμβάνει τη λογιστική απεικόνιση και
παρακολούθηση των συναλλακτικών πράξεων, καθώς και των
περιουσιακών στοιχείων της



Η κατανομή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού
της επιχείρησης, καθώς και ο διαχωρισμός των λειτουργικών διαδικασιών



Η άμεση έκδοση στοιχείων με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής



Η λήψη μέτρων προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας



Η διενέργεια φυσικών επαληθεύσεων – καταμετρήσεων και σχετικών
συμφωνιών λογαριασμών.

24

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2012), σελ.78
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 100
26 Κάντζος και Χονδράκη (2006), σελ. 129
25
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Εσωτερικοί ελεγκτές είναι εξειδικευμένοι οικονομολόγοι που ανήκουν και
εντάσσονται στο προσωπικό μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, κατέχουν
συγκεκριμένες γνώσεις, έχουν επαρκή εμπειρία και είναι επιφορτισμένοι με τη
διενέργεια ελέγχων στην ίδια την εταιρεία. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να ασκούν
το έλεγχο με την απαραίτητη και επαρκή επαγγελματική κατάρτιση. Πρέπει να
επιμορφώνονται συνεχώς και να είναι ενήμεροι για κάθε αλλαγή στη νομοθεσία που
αφορά το νομικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά
σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας και εποπτεύονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας μέσω της Επιτροπής Ελέγχου. Η Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου της εταιρείας αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών του στο Διοικητικό
Συμβούλιο που αποτελεί το εποπτικό όργανο του εσωτερικού ελέγχου. Ο επικεφαλής
του Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και
είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα και εμπειρία. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της δομής των
Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών
μηχανισμών και συστημάτων στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων της εταιρείας.
Επίσης, επιβλέπει την εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις
θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου και έχει την ευθύνη υιοθέτησης κοινών αρχών
εσωτερικού ελέγχου.

3.2.2. Σκοπός και στόχος του εσωτερικού ελέγχου
Αντικειμενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η βοήθεια προς τα
μέλη του οργανισμού στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Για το
σκοπό αυτό η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου τους εφοδιάζει με αναλύσεις,
αξιολογήσεις, συστάσεις, συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις ελεγχόμενες
δραστηριότητες27. Βασικός στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή λογικής
επιβεβαίωσης στους μετόχους, ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της
εταιρείας.

27

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 101
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Η επαρκής και αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος εσωτερικού
ελέγχου βάσει συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών οι οποίες καταρτίζονται σε
συνεργασία με τη διοίκηση της οικονομικής μονάδος έχει ως στόχο να επιτευχθούν:


Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της εταιρείας



Η διαθεσιμότητα και η εγκυρότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων της
εταιρείας



Η επάρκεια των απαραίτητων δικλείδων ασφαλείας



Η συμμόρφωση με τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς καθώς και
με τους κανονισμούς και τις αρχές της εταιρείας που ισχύουν εσωτερικά
από τη διοίκηση.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στόχος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
είναι η δημιουργία σχετικών διαδικασιών της επιχείρησης, ή η αξιολόγησή τους
εφόσον υπάρχουν ήδη, με απώτερο σκοπό την καλύτερη οργάνωση της εταιρείας, το
σωστό διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα της εταιρείας,
η αξιολόγηση των λειτουργιών της, η προστασία των περιουσιακών της στοιχείων και
η γενικότερη εύρυθμη λειτουργία της. Όλα τα ανωτέρω συντελούν στο βασικότερο
στόχο ο οποίος είναι η συνέχιση της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδος μέσω
της εξάλειψης, αν αυτό είναι εφικτό, του ενδογενούς κινδύνου.
Για τις εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο η ύπαρξη
συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται από την επιτροπή
κεφαλαιαγοράς. Μέσω του εσωτερικού ελέγχου παρέχεται στους επενδυτές η
διαβεβαίωση ότι τα συμφέροντά τους και κατ’ επέκταση οι επενδύσεις τους δεν
θίγονται από τις δραστηριότητες των διοικούντων. Τους παρέχει επιπρόσθετα τη
διαβεβαίωση ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι νομότυπες και σύμφωνες με
τις λογιστικές αρχές και όχι παραπλανητικές, μέσω παράνομων ενεργειών της
διοίκησης. Όλα τα ανωτέρω συντελούν στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργίας της
χρηματιστηριακής αγοράς.

3.2.3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου
Η διενέργεια επαρκούς και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου έχει ως στόχο την
αποφυγή και τη πρόληψη διαφόρων κινδύνων οι οποίο μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο
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την ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Ένα σωστά οργανωμένο σύστημα εσωτερικού
ελέγχου μπορεί να βοηθήσει την οντότητα να επιτύχει τους στόχους της και να
συντελέσει στη γενικότερη εξέλιξη και ανάπτυξή της.
Για να θεωρηθεί ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου σωστά οργανωμένο, επαρκή
και αξιόπιστο πρέπει διαχωριστεί σε στάδια, το καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει
συγκεκριμένες διαδικασίες. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται η γνωριμία με την
εταιρεία έτσι ώστε ο ελεγκτής να αποκτήσει γνώση για τον τρόπο λειτουργίας της, το
οργανόγραμμά της και γενικά τα βασικά χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια
αναλύονται τόσο οι ενδογενείς όσο και οι εξωτερικοί κίνδυνοι οι οποίοι μπορεί να
απειλούν την ομαλή και άρτια λειτουργία της. Το αντικείμενο και οι βασικές
λειτουργίες του ελέγχου καθορίζονται μεταξύ του εσωτερικού ελεγκτή και της
διοίκησης, πριν την έναρξη του ελέγχου έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα
στη λειτουργία της εταιρείας κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Το τελικό στάδιο
περιλαμβάνει το σχεδιασμό του ελέγχου και των ελεγκτικών διαδικασιών που θα
ακολουθηθούν και την υλοποίηση του ελέγχου, ο οποίος ολοκληρώνεται με την
παράθεση και συζήτηση των αποτελεσμάτων με τη διοίκηση της εταιρείας. Συνοπτικά
οι ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται αποτελούνται από28:


Εξοικείωση με τις υπό έλεγχο λειτουργίες, συναλλαγές και δοσοληψίες
και συλλογή προϋπαρχόντων αντίστοιχων ιστορικών στοιχείων



Ανάπτυξη ενός ελεγκτικού προγράμματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εν
υπάρχουσες διαδικασίες και συστήματα αξιολόγησης. Το πρόγραμμα
ελέγχου αποτελεί τον οδηγό για τον εσωτερικό ελεγκτή στην εκτέλεση
των καθηκόντων του



Αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών, συστημάτων ελέγχου,
λογιστικής αποτύπωσης στα βιβλία της εταιρείας



Δειγματοληπτική εξέταση για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υφιστάμενες
διαδικασίες και συστήματα ελέγχου εφαρμόζονται στην πραγματικότητα



Έλεγχος της ακρίβειας και αξιοπιστίας των διενεργούμενων λογιστικών
εγγραφών.

Ωστόσο οι αρμοδιότητες και το έργο του εσωτερικού ελεγκτή δεν
ολοκληρώνεται με την παράδοση της έκθεσης του ελέγχου του στη διοίκηση της
28

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 114-115
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εταιρείας. Όπως ορίζουν τα πρότυπα ο ελεγκτής οφείλει να αξιολογήσει κατά πόσο
εφαρμόζονται οι διορθώσεις που συζητήθηκαν στα διάφορα θέματα που τυχόν
εντοπίστηκαν μέσω των ελεγκτικών διαδικασιών.

3.2.4. Οφέλη από τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου
Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθήσει την εταιρεία να βελτιώσει τον
τρόπο λειτουργίας της με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των λαθών που μπορούν να τη
βλάψουν και να θέσουν σε κίνδυνο τη συνέχιση της δραστηριότητας της. Ένα
οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου το οποίο έχει θεσπιστεί από άτομα που
κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και την κατάλληλη εμπειρία μπορεί να προσδώσει
σημαντικά οφέλη στη διοίκηση της εταιρείας. Τα οφέλη που προκύπτουν από την
εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι:


Διαφάνεια στις δραστηριότητες και στις λειτουργίες της εταιρείας



Έγκαιρη και πλήρη διοικητική πληροφόρηση



Βελτίωση του ήδη υπάρχοντος συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που έχει θέσει η διοίκηση



Εντοπισμός και αντιμετώπιση παραλείψεων, λαθών και αδυναμιών



Διασφάλιση του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας και βελτιστοποίηση
των στόχων της



Αναγνώριση και αξιολόγηση ζημιογόνων και επικερδών λειτουργιών



Καταπολέμηση της απάτης, της κλοπής και της παραπλάνησης



Εξασφάλιση της πληρότητας των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών
διοικητικών αναφορών.

3.3. Εσωτερικός έλεγχος και εταιρική διακυβέρνηση
3.3.1. Ο νόμος Sarbanes – Oxley για τα εταιρικά σκάνδαλα
Ο νόμος Sarbanes – Oxley, ο οποίος επικυρώθηκε στις 30 Ιουλίου του 2002,
θεσπίστηκε ειδικά για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ένα
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χρηματοοικονομικό σύστημα που είχε κλονιστεί σημαντικά από μία σειρά
οικονομικών σκανδάλων στην αγορά των ΗΠΑ. Θεσπίστηκε από το Αμερικάνικο
Κογκρέσο και είχε στόχο την αναμόρφωση των διαδικασιών λογιστικού ελέγχου
Ανωνύμων εταιριών και την προστασία των επενδυτών.
Ο νόμος περιλαμβάνει μία ευρεία δέσμη μέτρων τα οποία θέτουν τις βάσεις για
μια νομοθετική προσέγγιση αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης. Τα μέτρα
αυτά αφορούν μεταξύ άλλων, τα πρότυπα λειτουργίας των εταιρικών επιτροπών
ελέγχου, την απαίτηση για ανεξαρτησία και εποπτεία των ελεγκτών, την πιστοποίηση
της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων από τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη
των εταιριών, την απαγόρευση χορήγησης εταιρικών δανείων σε διευθυντές και
ανώτατα στελέχη και τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν βελτίωση της εταιρικής
χρηματοοικονομικής λογιστικής και διεύρυνση της διαδικασίας των γνωστοποιήσεων.
Ο νόμος υποχρεώνει τις εταιρίες να συστήνουν επιτροπές ελέγχου που να
αποτελούνται αποκλειστικά από ανεξάρτητα διευθυντικά στελέχη, τα οποία ορίζονται
ως άτομα που δεν συνδέονται με την εταιρία και δεν εισπράττουν από την εταιρία
άλλη αποζημίωση εκτός από την διευθυντική αμοιβή. Άμεσα υπεύθυνη για τον
διορισμό, την αμοιβή και την εποπτεία του ελεγκτικού έργου που αφορά τις
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις είναι η επιτροπή ελέγχου. Είναι επιπλέον
άμεσα υπεύθυνη για την επίλυση ενδεχόμενων διαφωνιών μεταξύ της διοίκησης και
των ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις και είναι στην δικαιοδοσία της να
προσλαμβάνει ανεξάρτητους γνωμοδότες αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Η χρήση ανεξάρτητων επιτροπών ελέγχου είναι σχεδόν άγνωστη σε αρκετές
Ευρωπαϊκές και Ασιατικές εταιρίες. Στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία για παράδειγμα
οι εξωτερικοί ελεγκτές επιλέγονται από τους μετόχους και όχι από την επιτροπή
ελέγχου. Ένα άλλο βασικό στοιχείο του νόμου είναι ότι υποχρεώνει τις ελεγχόμενες
εταιρίες να δημοσιοποιούν τις αμοιβές των ελεγκτικών εταιριών, τόσο για τις
ελεγκτικές όσο και για τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες που προσφέρουν, με σκοπό την
διασφάλιση της ανεξαρτησίας 29 . Ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό του νόμου
ήταν η ίδρυση του Συμβουλίου Εποπτείας Ελεγκτών Εισηγμένων Επιχειρήσεων
(Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).
Στόχος ήταν η θέσπιση προτύπων γύρω από την ηθική, τη σύγκρουση
συμφερόντων, αλλά και την πειθαρχία των λογιστών σε συνδυασμό με τη διεξαγωγή
29

Oltheten και Σουγιάννη (2004), σελ. 70-75
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ετήσιων αξιολογήσεων σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες. Απαγόρευσε δηλαδή την
παροχή κάποιων υπηρεσιών από τις ελεγκτικές εταιρίες, όπως για παράδειγμα την
τήρηση λογιστικών βιβλίων, τον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων και την
παροχή επενδυτικών συμβουλών. Ένα ακόμα πολύ βασικό κομμάτι του νόμου ήταν η
υποχρέωση ύπαρξης έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στους ετήσιους απολογισμούς.
Βασική αιτία της θέσπισης του νόμου Sarbanes – Oxley υπήρξε το σκάνδαλο της
Enron.

3.4. Εξωτερικός έλεγχος
3.4.1. Εννοιολογικό πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου
Ο εξωτερικός έλεγχος είναι μια συστηματική εργασία που διενεργείται από έναν
ανεξάρτητο, επαγγελματικά καταρτισμένο και με εύλογη επαγγελματική επιμέλεια
ελεγκτή, με την οποία προσπαθεί να συλλέξει και να αξιολογήσεις τα αντικείμενα
εκείνα, ως αποδεικτικά στοιχεία που θα του επιτρέψουν να διαμορφώσει την κρίση
του και να θεμελιώσει την επαγγελματική του γνώμη για την αξιοπιστία των
λογιστικών καταστάσεων 30 . Οι διενεργούντες τον εξωτερικό έλεγχο καλούνται
ορκωτοί ελεγκτές.
Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή όπως
έχουν θεσπιστεί από τα ελεγκτικά πρότυπα της I.F.AC. είναι οι ακόλουθες31:


Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να είναι πρόσωπα με αυξημένα
επαγγελματικά προσόντα. Τα αυξημένα

επαγγελματικά προσόντα

ορίζονται από την Οδηγία 8η 84/253 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την
οποία προσαρμόστηκε πλήρως η Ελληνική νομοθεσία, με την έγκριση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποδοχή του Συμβουλίου της Επικράτειας.


Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να απολαμβάνουν πλήρους
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας (Οδηγία 84/253, Π.Δ.
226/1992).

30
31

Παπάς (1999), σελ 30
Π.Δ.226/92
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Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να ασκούν το έργο τους με
διαφάνεια και υπευθυνότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και
αξιοπιστία των πορισμάτων του ελέγχου (Οδηγία 84/253, Π.Δ. 226/1992).



Το ελεγκτικό έργο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ασκείται σύμφωνα
με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και την ισχύουσα εσωτερική και
Κοινοτική νομοθεσία (Π.Δ.226/1992).

3.4.2. Σκοπός και στόχοι του εξωτερικού ελέγχου
Ο βασικός σκοπός του εξωτερικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων μιας
οικονομικής οντότητας από ορκωτό ελεγκτή είναι να η διατύπωση γνώμης, σχετικά με
το αν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές και παραδοχές που ορίζονται από το
εκάστοτε εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.
Το ΔΠΕ 200 32 ορίζει ότι σκοπός του ελέγχου είναι να βελτιωθεί ο βαθμός
εμπιστοσύνης των χρηστών στις οικονομικές καταστάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την
έκφραση γνώμης από τον ορκωτό ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων σχετικά
με το εάν έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η γνώμη του ελεγκτή, ωστόσο δεν
διασφαλίζει τη μελλοντική βιωσιμότητα της οντότητας ούτε την αποδοτικότητα ή την
αποτελεσματικότητα με την οποία η διοίκηση έχει διεκπεραιώσει τις υποθέσεις της.
Σε ορισμένες δικαιοδοσίες ωστόσο, η ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμός, μπορεί να
απαιτούν οι ελεγκτές να παρέχουν γνώμες επί άλλων ειδικών θεμάτων, όπως είναι η
αποτελεσματικότητα των εσωτερικών δικλίδων, ή η συνέπεια μιας ξεχωριστής
έκθεσης της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση των
περισσότερων πλαισίων γενικού σκοπού, αυτή η γνώμη σχετίζεται με το εάν οι
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, ή
παρέχουν μια αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με το πλαίσιο. Ένας έλεγχος που
διεξάγεται σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε. και τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας καθιστά
ικανό τον ελεγκτή να σχηματίσει γνώμη επί των ελεγχόμενων οικονομικών
καταστάσεων.
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Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, για να μπορέσει ο ελεγκτής να
εκπληρώσει το σκοπό του ελέγχου απαιτείται να διενεργεί τον έλεγχο με
επαγγελματική κρίση και επαγγελματικό σκεπτικισμό. Η επαγγελματική κρίση είναι
απόρροια της εκπαίδευσης που έχει λάβει ο ελεγκτής, των γνώσεών του αλλά και τις
επαγγελματικής του εμπειρίας. Βοηθάει τον ελεγκτή να εντοπίζει τα σημαντικά
κυκλώματα σχετικά με τη δραστηριότητα της ελεγχόμενης οντότητας, να περιορίζει
την έκταση του ελέγχου και να επικεντρώνεται στα ουσιώδη προβλήματα που μπορεί
να υπάρχουν. Η επαγγελματική κρίση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αποφάσεις που
αφορούν το επίπεδο σημαντικότητας, το ουσιώδες μέγεθος και τον ελεγκτικό κίνδυνο,
τη φύση και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που πρέπει να διενεργηθούν με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης σχετικά με την αξιοπιστία των
οικονομικών καταστάσεων, την αξιολόγηση του κατά πόσο έχουν αποκτηθεί τα
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια με σκοπό την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών
καταστάσεων, την αξιολόγηση των παραδοχών της διοίκησης και των δικλίδων
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας και την διατύπωση της τελικής του γνώμης μέσω
της έκθεσης του ελέγχου του. Ο ελεγκτής οφείλει να ασκεί επαγγελματική κρίση σε
όλη τη διάρκεια του ελέγχου και να είναι σε θέση να την τεκμηριώσει κατάλληλα.
Ωστόσο η επαγγελματική κρίση, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ελεγκτικό
τεκμήριο για σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της
ελεγχόμενης οντότητας. Ο επαγγελματικός σκεπτικισμός αφορά την αξιολόγηση του
ελεγκτή επί των ελεγκτικών τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει κατά τη διενέργεια του
ελέγχου. Ο εξωτερικός ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίζει τα γεγονότα
εκείνα τα οποία μπορεί να οδηγούν σε παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων.
Συγκεκριμένα ο ελεγκτής οφείλει να ενεργεί με επαγγελματικό σκεπτικισμό σε
περιπτώσεις όπου τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει οδηγούν σε αντίθετα
συμπεράσματα σε σχέση με άλλα ελεγκτικά τεκμήρια, σε γεγονότα που οδηγούν σε
πιθανή απάτη, σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται επιπλέον ελεγκτικές διαδικασίες και
σε πληροφορίες που λαμβάνονται από την ελεγχόμενη οντότητα αλλά έρχονται σε
αντίθεση με τα πορίσματα των ελεγκτικών διαδικασιών που έχει διενεργήσει.
Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου εκτός από το βασικό σκοπό του ελέγχου εστιάζουν
και στους αντικειμενικούς στόχους του. Οι γενικοί στόχοι του ελεγκτή κατά τη
διενέργεια του ελέγχου είναι:
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Να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις
ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα είτε οφείλεται σε
απάτη ή σε λάθος, καθιστώντας έτσι τον ελεγκτή ικανό να εκφράσει μια
γνώμη για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί από κάθε
ουσιώδη

άποψη,

σύμφωνα

με

ένα

εφαρμοστέο

πλαίσιο

χρηματοοικονομικής αναφοράς


Να υποβάλει έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων, και να προβεί σε
κοινοποιήσεις, όπως απαιτείται από τα πρότυπα, βάσει των ευρημάτων
των εργασιών του.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εύλογη διασφάλιση δεν μπορεί να αποκτηθεί και μια γνώμη
με επιφύλαξη στην έκθεση του ελεγκτή είναι ανεπαρκής στις περιστάσεις για σκοπούς
αναφοράς προς τους σκοπούμενους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, τα
πρότυπα απαιτούν από τον ελεγκτή να αρνηθεί να εκφράσει γνώμη ή να αποσυρθεί
την ανάθεση, όπου αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

3.4.3. Η σημασία και η αναγκαιότητα του εξωτερικού ελέγχου
Ο έλεγχος των ορκωτών ελεγκτών αποκτά μεγάλη χρησιμότητα προς τρίτους εξαιτίας
του ότι το πόρισμα του ελέγχου είναι κατά τεκμήριο αντικειμενικό και αξιόπιστο,
αποκαλύπτονται ή καταστέλλονται ακούσια και εκούσια σφάλματα και απάτες,
βεβαιώνεται η ακρίβεια και η ειλικρίνεια των οικονομικών καταστάσεων και
βεβαιώνεται η πιστοληπτική ικανότητα της οικονομικής μονάδας.
Η σημασία των ελεγκτικών διαδικασιών, επικεντρώνεται στον έγκαιρο
εντοπισμό και τη διόρθωση των λογιστικών λαθών. Είτε τα λογιστικά λάθη
οφείλονται σε απροσεξίες, είτε αποτελούν προϊόν εσκεμμένων ενεργειών, η ουσία
είναι πως παραποιούν τις οικονομικές καταστάσεις και μπορούν να παρουσιάσουν μια
αλλοιωμένη και εξωπραγματική μορφή της επιχείρησης στους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων οι οποίοι με τη σειρά τους μπορεί να προβούν σε μία σειρά
από άστοχες και πιθανός οικονομικά καταστροφικές επενδύσεις. Άμεσο αποτέλεσμα
των ανωτέρω είναι η εξαπάτηση και παραπληροφόρηση των προσώπων που
χρησιμοποιούν αυτές τις καταστάσεις για την ενημέρωσή τους και ενδιαφέρονται για
την ομαλή πορεία της επιχείρησης και τη συνέχιση της δραστηριότητας της με στόχο
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μελλοντικές επενδύσεις. Ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή, μέσα στην πολύπλοκη και
ραγδαίως εξελισσόμενη σημερινή οικονομική πραγματικότητα, αποκτά συνεχώς
αυξανόμενη σημασία. Ο έλεγχος των μεγάλων οικονομικών οντοτήτων, που
συγκεντρώνουν συνήθως σημαντικό πλούτο αλλά και δύναμη, καθίσταται σήμερα όλο
και πιο επιτακτικός. Ο πειρασμός για μεγαλύτερο κέρδος μέσω διαφόρων
παρατυπιών, είναι αρκετά μεγάλος. Γι αυτό και η ανάγκη για να διασαφηνιστούν
πλήρως οι δραστηριότητες της επιχείρησης και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απάτης
και παραπλάνησης των χρηστών, επιβάλλει τον έλεγχο από τους ορκωτούς ελεγκτές.
Η αναγκαιότητα ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων οφείλεται κατά ένα
μεγάλο μέρος στη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών της
ίδιας της ελεγχόμενης οντότητας, στη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων πληροφοριών από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και στην
παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Τα
πορίσματα του ορκωτού ελεγκτή τα οποία καταγράφονται στη δημοσιευμένη έκθεση
του ελέγχου του συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής θέσης της επιχείρησης,
στη προσέλκυση αλλά και απομάκρυνση νέων δυνητικών επενδυτών, στην ανάπτυξη
εκείνων των οικονομικών μονάδων που παρουσιάζουν πραγματική εξέλιξη και
ανάπτυξη, στη πιστοποίηση της ακρίβειας και της ειλικρίνειας των οικονομικών
μεγεθών και στη βεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελεγχόμενης μονάδος
μέσω της πιστοποίησης της οικονομικής διάρθρωσης.
Ο ρόλος του ελεγκτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα λόγων της
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, η οποία οδηγεί σε κατάργηση των συνόρων και
των φραγμών στην κίνηση κεφαλαίων από μια χώρα στην άλλη. Έτσι, οι θετικές
διαβεβαιώσεις του ελεγκτή για την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αντλούν κεφάλαια από διεθνείς χρηματαγορές, να
επεκτείνουν τις εξαγωγές τους σε αγορές άλλων χωρών και να διευρύνουν τη
δραστηριότητά τους με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Τη συμβολή του
εξωτερικού ελέγχου στη διευκόλυνση της κίνησης κεφαλαίων και στην ανάπτυξη της
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς έχει αναγνωρίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
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3.4.4. Είδη εξωτερικών ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές

3.4.4.1. Τακτικός έλεγχος
Ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων, συνίσταται στην εξέταση από
ορκωτό

ελεγκτή

των

τηρουμένων

βιβλίων

και

των

αναγκαίων

νομίμων

δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων και αποβλέπει στην διακρίβωση του
κατά πόσον οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν ακριβοδίκαια την
οικονομική θέση της ελεγχόμενης μονάδας κατά την ημερομηνία συντάξεως του
ισολογισμούς της και τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά την ελεγχόμενη
περίοδο33.
Ο τακτικός έλεγχος αποτελεί τη κύρια δραστηριότητα των ορκωτών ελεγκτών
στην Ελλάδα. Λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο μέρος των
οποίων ανήκει στην κατηγορία των μικρομεσαίων, οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται
μία φορά κάθε έτος. Ωστόσο στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες καθώς και
σε εταιρείες που συντάσσουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ο τακτικός έλεγχος
μπορεί να διενεργείται και περισσότερες από μία φορές ανά έτος. Σκοπός του
τακτικού ελέγχου είναι ο ελεγκτής να αποκτήσει τα κατάλληλα τεκμήρια για να
εκφράσει τη γνώμη του επί των ετήσιων ή ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων. Ο
τακτικός έλεγχος διέπεται από δειγματοληψία. Δηλαδή δεν γίνεται πλήρης έλεγχος
των κινήσεων της εταιρείας μέσα στη χρήση αλλά δειγματοληπτικός. Η
δειγματοληψία είναι απόρροια της επαγγελματικής κρίσης και του επαγγελματικού
σκεπτικισμού που διέπουν των ορκωτό ελεγκτή.
Ο τακτικός ελεγκτής των οικονομικών καταστάσεων ορίζεται από την ετήσια
γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία και αποτελεί τον εντολέα του
ελέγχου. Ο ελεγκτής τεκμηριώνει τις παρατηρήσεις και το πόρισμα του με τα φύλλα
εργασίας τα οποία υποχρεούται να διαφυλάσσει επί μια πενταετία από την
ημερομηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού ελέγχου. Η γνώμη του διενεργήσαντος τον
έλεγχο ορκωτού ελεγκτή διατυπώνεται στο συντασσόμενο από αυτόν «πιστοποιητικό»
ή «έκθεση» ελέγχου. Το «πιστοποιητικό» ή «έκθεση» ελέγχου υποβάλλονται στον
εντολέα του ελέγχου.

33

Π.Δ.226/92, άρθρο 16
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3.4.4.2. Έκτακτος έλεγχος
Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της
περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν
τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το
καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, το ποσοστό αυτό, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν
εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο
πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και ο
Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή34.
Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν
διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής
συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός
τριών ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της
οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Το δικαστήριο είναι το αρμόδιο
όργανο το οποίο αναθέτει τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον
ορκωτό ελεγκτή. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται ότι, η αμοιβή των ελεγκτών
για τη διενέργεια του ελέγχου, θα καθορίζεται, μετά την ολοκλήρωσή του, από το
Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ότι θα
καταβάλλεται από την εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Το δικαστήριο
μπορεί να επιρρίψει στον αιτούντα το σύνολο ή μέρος της αμοιβής των ελεγκτών.
Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας και τη σημαντικότητα της αιτίας του ελέγχου το
δικαστήριο μπορεί να διορίσει ως αρμόδιους για τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου
λογιστές φοροτεχνικούς Α’ τάξης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένα μέλη του οικονομικού
επιμελητηρίου Ελλάδος.
Ο έκτακτος έλεγχος δεν είναι πάντοτε έλεγχος νομιμότητας όπως ο τακτικός
έλεγχος. Σε περιπτώσεις που ζητείται από τη μεγάλη μειοψηφία είναι και έλεγχος
σκοπιμότητας των ελεγχόμενων διαχειριστικών πράξεων, δηλαδή έλεγχος με
συγκεκριμένο περιεχόμενο και όρια.

34

Νόμος 2190/20, άρθρο 40
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3.4.4.3. Προσυμφωνημένες διαδικασίες
Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 4400 αναφέρεται στις ευθύνες και στις αρμοδιότητες
των ελεγκτών στα πλαίσια της εκτέλεσης αναθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών,
καθώς επίσης και στα χαρακτηριστικά της έκθεσης που θα εκδώσει ο ελεγκτής στα
πλαίσια μιας τέτοια ανάθεσης.
Με βάση τη συμφωνία που έχει γίνει ανάμεσα στον πελάτη και τον ελεγκτή, ο
ελεγκτής συγκεντρώνει κάποιες πληροφορίες και τις δίνει, μέσω μιας έκθεσης, στον
πελάτη. Συνήθως οι εργασίες αυτές είναι μικρού ρίσκου για τον ελεγκτή, αφού δεν
παρέχει διαβεβαίωση κι αφού το εύρος των χρηστών είναι συγκεκριμένο και
προσδιορισμένο. Το αντικείμενο μίας εργασίας προσυμφωνημένων διαδικασιών, είναι
ο ελεγκτής να εκτελέσει διαδικασίες ελεγκτικής φύσης, που θα συμφωνηθούν μεταξύ
ελεγκτή και εντολέα και να εκδώσει έκθεση με τα ευρήματά του. Σε αυτές της
εργασίες δεν εκφράζεται γνώμη από τον ελεγκτή. Ο χρήστης αξιολογεί τις διαδικασίες
και τα ευρήματα και βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Οι αρχές δεοντολογίας για
αυτές τις εργασίες είναι η ακεραιότητα, η αντικειμενικότητα η επαγγελματική
επάρκεια και συνέπεια η εμπιστευτικότητα και η επαγγελματική συμπεριφορά. Η
ανεξαρτησία δεν απαιτείται για τις εργασίες προσυμφωνημένων διαδικασιών. Μπορεί
όμως αυτή να επιβάλλεται από άλλες ρυθμίσεις ή συμφωνίες. Αν δεν ισχύει η
ανεξαρτησία, ο ελεγκτής θα πρέπει να το αναφέρει στην έκθεση του.
Η έκθεση για μία τέτοια εργασία, πρέπει να περιγράφει το σκοπό της εργασίας
και τις διαδικασίες με επαρκή λεπτομέρεια, ώστε ο αναγνώστης να κατανοεί τη φύση
και την έκταση του έργου. Η έκθεση περιλαμβάνει τον τίτλο, τον αποδέκτη, τις
πληροφορίες στις οποίες εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες, σχετική αναφορά στο ότι
έγιναν οι διαδικασίες που συμφωνήθηκαν, παράθεση των προτύπων με τα οποία
εκτελέστηκε η εργασία, το σκοπό της εργασίας, την ανάλυση των διαδικασιών, τη
περιγραφή των ευρημάτων, σχετική αναφορά στο ότι δεν εκφράζεται γνώμη, δεν είναι
έλεγχος ή επισκόπηση με επισήμανση στο γεγονός ότι αν ήταν έλεγχος ή επισκόπηση
μπορεί να ήταν διαφορετικά τα ευρήματα, αναφορά στον περιορισμό για τους
αποδέκτες και σχετική αναφορά στο εύρος του ελέγχου μέσω του οποίου εξήχθησαν
τα συμπεράσματά του35.

35

Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 4400
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3.4.5. Μεθοδολογία εξωτερικού ελέγχου
3.4.5.1. Κάθετος έλεγχος
Κατά τη διενέργεια του κάθετου ή αναδρομικού ελέγχου, ο ελεγκτής ξεκινά από το
κλειστό οριστικό ισοζύγιο και τον ισολογισμό της ελεγχόμενης οντότητας και
επιδιώκει να επαληθεύσει κάθε κονδύλιο που απεικονίζεται στον ισολογισμό,
φθάνοντας μέχρι και τα αρχικά παραστατικά, ελέγχοντας ωστόσο για τυχόν
μεταγενέστερα γεγονότα. Ο ελεγκτής αποκτά γνώση κάθε λογαριασμού του ισοζυγίου
και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες και απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες
επιδιώκει την επαλήθευσή τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των ελεγκτικών
τεκμηρίων που συγκεντρώνει τα οποία μπορεί να αποτελούνται από παραστατικά,
συμβάσεις, επικοινωνία με τρίτους συναλλασσόμενους με την ελεγχόμενη οντότητα
και φυσικά μέσω της φυσικής του παρουσίας στους χώρους της εταιρείας. Κατά τη
διενέργεια του ελέγχου ο ελεγκτής κρίνει αν θα εξετάσει αναλυτικά της κινήσεις του
ημερολογίου της ελεγχόμενης εταιρείας ή θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο.
Συνηθέστερη τακτική κατά τη διενέργεια του ελέγχου είναι ο ελεγκτής να δρα
δειγματοληπτικά και σε περίπτωση που εντοπίσει σημαντικό αριθμό παρατυπιών να
προχωρά σε αναλυτικό έλεγχο.
Ο κάθετος έλεγχος έχει ως στόχο τον εντοπισμό υπερεκτιμήσεων στα ποσά των
κονδυλίων του ισολογισμού. Αποτελεί βασική διαδικασία για την απόκτηση επαρκών
και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων για τη διερεύνηση της ύπαρξης και της
πληρότητας των ελεγχόμενων λογαριασμών και κυκλωμάτων. Βασική προϋπόθεση
στη διενέργεια του κάθετου ελέγχου είναι ο ελεγκτής να δρα με επαγγελματική κρίση
και επαγγελματικό σκεπτικισμό διότι χαρακτηριστικό της μορφής αυτής του ελέγχου
αποτελεί η δειγματοληψία. Η μη επιλογή κατάλληλου και επαρκούς δείγματος μπορεί
να οδηγήσει κίνδυνο δειγματοληψίας όπου το συμπέρασμα που έχει εξάγει ο ελεγκτής
για το δείγμα ενός πληθυσμού να είναι διαφορετικό σε σχέση με το αν γινόταν
έλεγχος στο σύνολο του πληθυσμού.
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3.4.5.2. Οριζόντιος έλεγχος
Ο οριζόντιος έλεγχος ακολουθεί την αντίθετη πορεία σε σχέση με τον κάθετο έλεγχο.
Η σειρά που ακολουθείται κατά τη διενέργεια του οριζόντιου ελέγχου είναι από τα
παραστατικά της επιχείρησης , το ημερολόγιο, τα αναλυτικά καθολικά, το τελικό
ημερολόγιο, το τελικό καθολικό, τα ισοζύγια των αναλυτικών καθολικών, το οριστικό
ισοζύγιο, στη γενική εκμετάλλευση, στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα της
χρήσεως.
Ο ελεγκτής κατά το σχεδιασμό του ελέγχου επιλέγει ένα δείγμα το ύψος του
οποίο σχετίζεται με το ουσιώδες μέγεθος και το επίπεδο σημαντικότητας που έχει
επιλέξει. Βάση του δείγματος προχωρά σε έλεγχο παραστατικών τα οποία αποτελούν
ελεγκτικά τεκμήρια για το φάκελό του. Στα πλαίσια του οριζόντιου ελέγχου ο
ελεγκτής θα πρέπει να ελέγξει τόσο τη καταχώρηση του κάθε παραστατικού στο
σωστό λογαριασμό της γενικής λογιστικής αλλά και την τυχόν ακύρωση του αργότερα
χωρίς να έχει εκδοθεί το αντίστοιχο ακυρωτικό. Οφείλει επίσης να επιβεβαιώσει τα
υπόλοιπα των λογαριασμών των πελατών και των προμηθευτών της ελεγχόμενης
οντότητας τόσο μέσω των παραστατικών όσο και μέσω επιστολών που θα αποστείλει.
Η διαδικασία αυτή αποτελεί σημαντικό ελεγκτικό τεκμήριο για τον έλεγχο της
πληρότητας των οικονομικών καταστάσεων.

3.4.5.3. Συστηματικός και μη συστηματικός έλεγχος
Συστηματικός έλεγχος είναι ο έλεγχος ο οποίος έχει ως βασική του διαδικασία τη
διενέργεια ενδιαμέσου ελέγχου και τη συνεχή επαφή με την ελεγχόμενη οντότητα.
Κατά τη διενέργεια του συστηματικού ελέγχου ο ελεγκτής πραγματοποιεί ελεγκτικές
διαδικασίες τόσο σε μία ενδιάμεση περίοδο, την οποίο ο ίδιος κρίνει ως κατάλληλη,
όσο και μετά το τέλος της διαχειριστικής χρήσης όπου η εταιρεία έχει ολοκληρώσει
τις εγγραφές και τις κινήσεις της που αφορούν την ελεγχόμενη χρήση. Με τον τρόπο
αυτό ο ελεγκτής προβαίνει σε κατανομή των εργασιών του βάση του χρόνου που
διαθέτει, αποκτά καλύτερη γνώση για την εταιρεία και συγκεντρώνει ακόμα
περισσότερα ελεγκτικά τεκμήρια.
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Ένας σωστά διενεργούμενος συστηματικός έλεγχος, θα πρέπει να ακολουθήσει,
στο κυρίως έργο του, τα παρακάτω στάδια36:


Προκαταρκτική επαφή και ενημέρωση



Σχεδιασμός, προγραμματισμός και επάνδρωση του ελέγχου σύμφωνα με
τα γενικώς παραδεκτά ελεγκτικά πρότυπα



Έναρξη με τη μελέτη και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου



Ενδιάμεσες εργασίες



Εργασίες μετά το κλείσιμο των βιβλίων



Σύνταξη του πιστοποιητικού ελέγχου και της ειδικής έκθεσης προς τη
διοίκηση.

Ο συστηματικός έλεγχος βοηθά τον ελεγκτή να γνωρίσει καλύτερα τα
προβλήματα της ελεγχόμενης οντότητας και να εστιάσει σε αυτά, ωστόσο αν δεν
πραγματοποιηθεί σωστός προγραμματισμός μπορεί να οδηγήσει σε περιπτώσεις over
auditing και να αυξήσει το κόστος του ελέγχου για τον ελεγκτή.
Από την άλλη μεριά ο μη συστηματικός έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως σε
ποιοτικές μεθόδους αναγνώρισης και ανάλυσης της ελεγχόμενης μονάδας με χρήση
εναλλακτικών διαδικασιών. Τέτοιες διαδικασίες είναι η ανάλυση αριθμοδεικτών, ο
έλεγχος των μεταβολών των κονδυλίων τόσο του ισολογισμού όσο και του ισοζυγίου
μεταξύ δύο συνεχόμενων χρήσεων, ο έλεγχος μεταβολής κοινών μεγεθών , η
σύγκριση δεικτών της εταιρείας όπως το μικτό περιθώριο κέρδους σε σχέση με τον
κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και γενικά διάφορες αναλυτικές διαδικασίες οι
οποίες θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει κατάλληλα και επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια με
σκοπό την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Οι αναλυτικές
διαδικασίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι και του συστηματικού ελέγχου.

3.4.6. Η έκθεση ελέγχου
Η έκθεση του ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή αποτελεί το αποτέλεσμα
του ελέγχου του επί των οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης οντότητας και
36

Κάντζος και Χονδράκη (2006), σελ. 54-55
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την απεικόνιση και ενημέρωση των χρηστών επί των οικονομικών καταστάσεων που
απεικονίζονται στον ισολογισμό, στα αποτελέσματα της χρήσης, στο πίνακα
ταμειακών ροών και στο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Το πρότυπο το οποίο
αναφέρεται στην ευθύνη του ελεγκτή να διαμορφώσει γνώμη επί των οικονομικών
καταστάσεων, είναι το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 700. Το πρότυπο παραθέτει επίσης
τη μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης του ελέγχου, με σκοπό να μην υπάρχει
διαφοροποίηση στη δομή της ανεξάρτητα με το ποιος τη συντάσσει.
Σύμφωνα με το ΔΠΕ 700 ο ορκωτός ελεγκτής υποχρεούται μετά τη λήξη της
διαχειριστικής χρήσης να ελέγξει το σύνολο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
και να υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση με την οποία οφείλει να
διαμορφώσει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων για το εάν αυτές έχουν
καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέα λογιστικό
πλαίσιο. Η γνώμη του βασίζεται στα ελεγκτικά τεκμήρια τα οποία έχει συγκεντρώσει
κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. Στην γραπτή αυτή έκθεση οφείλει να συμπεράνει εάν
έχει αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις στο
σύνολό τους δεν εμπεριέχουν κάποια ουσιώδη ανακρίβεια, η οποία οφείλεται σε
απάτη ή λάθος. Το συμπέρασμά του βασίζεται στο εάν έχουν αποκτηθεί επαρκή και
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, εάν τα μη διορθωμένα σφάλματα τα οποία
εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο δεν έχουν ουσιώδη επιρροή στην εικόνα των
οικονομικών καταστάσεων τόσο μεμονωμένα όσο και στο σύνολό τους και εάν οι
εκτιμήσεις και οι αξιολογήσεις που έγιναν από τη διοίκηση είναι σύμφωνες με το
εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο.
Σκοπός των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου είναι η δομή της έκθεσης να παραμένει
παρόμοια ανεξάρτητα από τα λογιστικά πρότυπα που ακολουθεί η ελεγχόμενη
εταιρεία. Ωστόσο τα διεθνή λογιστικά πρότυπα έχουν μια τεράστια διαφορά σε σχέση
με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, η οποία έχει επίδραση στην έκθεση ελέγχου. Με
βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, μια ανώνυμη εταιρεία θα πρέπει μέχρι μια
συγκεκριμένη ημερομηνία που δεν πρέπει να ξεπεράσει το τέλος Απριλίου για τις
εταιρείες που η χρήση τους κλείνει το Δεκέμβριο, να έχουν συντάξει και να έχουν
εγκρίνει τις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο ορκωτός ελεγκτής μπορεί να συμμετείχε
και να βοηθούσε κατά τη διαδικασία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, αλλά κάτι
τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να ξεκινήσει τον έλεγχό του μετά την
ολοκλήρωση και την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη διοίκηση. Έτσι,
η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, έπρεπε να έχει συνταχθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο
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του Ιουνίου και εφόσον εντοπίζονταν λάθη, αυτά περιλαμβάνονταν στις παρατηρήσεις
του «πιστοποιητικού», όπως ήταν ο τίτλος της έκθεσης που χορηγούνταν πριν
εφαρμοστούν τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Τώρα με την εφαρμογή των διεθνών
λογιστικών προτύπων, ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τα λάθη, να τα
αναφέρει στη διοίκηση και η διοίκηση να διορθώσει τις οικονομικές καταστάσεις.
Γιατί οι οικονομικές καταστάσεις με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, έχουν διαχωριστεί
από τις φορολογικές οικονομικές καταστάσεις και κατά συνέπεια μπορεί να γίνουν
εγγραφές και τακτοποιήσεις μέχρι την τελευταία στιγμή, χωρίς αυτές να υπόκεινται
στις δεσμεύσεις για καταχωρήσεις σε θεωρημένα λογιστικά βιβλία και ημερομηνίες
υποχρεωτικής ολοκλήρωσης αυτών των εγγραφών.
Η δομή της έκθεσης ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
ανεξάρτητα με τις λογιστικές αρχές βάση των οποίων έχουν συνταχθεί οι οικονομικές
καταστάσεις έχει την ακόλουθη δομή37:


Τίτλος



Παραλήπτης



Εισαγωγική παράγραφος



Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις



Ευθύνη ελεγκτή



Γνώμη ελεγκτή



Άλλες ευθύνες αναφοράς



Υπογραφή του ελεγκτή



Ημερομηνία της έκθεσης του ελέγχου



Διεύθυνση ελεγκτή

Στον τίτλο της έκθεση του ελέγχου οφείλεται να αναγράφεται ότι αφορά έκθεση
ανεξάρτητου ελεγκτή. Ως παραλήπτης του ελέγχου ορίζεται ο εντολέας του. Συνήθως
η έκθεση του ελέγχου απευθύνεται προς τη γενική συνέλευση των μετόχων. Στην
εισαγωγική παράγραφο πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία της ελεγχόμενης
οντότητας, να αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν ελεγχθεί και
βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, να αναφέρεται η περίοδος την
οποία καλύπτουν οι οικονομικές καταστάσεις καθώς επίσης και οι βασικές λογιστικές
αρχές βάση των οποίων έχουν συνταχθεί. Στην παράγραφο που αφορά την ευθύνη της
37

Λουμιώτης και Τζίφας (2012), σελ. 308-311
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διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις όπου περιλαμβάνεται σχετική μνεία στις
ευθύνες τις διοίκησης για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης και στις εσωτερικές δικλίδες που
βοηθούν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Η ευθύνη του ελεγκτή είναι να
εκφράσει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων. Στην έκθεση πρέπει να
αναφέρεται ότι ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και
να καταγράφεται ότι τα πρότυπα αυτά απαιτούν από τον ελεγκτή να συμμορφώνεται
με τις απαιτήσεις δεοντολογίας και ότι ο ελεγκτής σχεδιάζει και εκτελεί τον έλεγχο
ώστε να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για την αξιοπιστία των οικονομικών
καταστάσεων.
Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής οφείλει να εκφράσει με σαφήνεια τη γνώμη
του επί των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Οι βασικές κατηγορίες γνώμης
στην έκθεση ελέγχου είναι:


Σύμφωνη γνώμη. Ο ελεγκτής εκφράζει σύμφωνη γνώμη, όταν ο έχει
πεισθεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται δίκαια από όλες
τις σημαντικές απόψεις, με βάση το υφιστάμενο λογιστικό πλαίσιο.



Γνώμη με επιφύλαξη. Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει γνώμη με
επιφύλαξη όταν έχοντας αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια, συμπεραίνει ότι σφάλματα, ατομικά ή αθροιστικά, είναι
ουσιώδη, αλλά όχι διάχυτα στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης γνώμη
με επιφύλαξη εκφράζεται και όταν δεν κατέστη δυνατόν να αποκτηθούν
επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, βάση στα οποία θα βασίσει ο
ελεγκτής τη γνώμη του, ωστόσο κρίνει ότι οι επιπτώσεις των πιθανών
σφαλμάτων δεν είναι διάχυτες στις οικονομικές καταστάσεις και δεν τις
καταστούν παραπλανητικές.



Αρνητική γνώμη. Ο ελεγκτής υποχρεούται να εκφράσει αρνητική γνώμη
όταν έχοντας αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια,
καταλήγει ότι τα σφάλματα έχουν διάχυτη επιρροή στις οικονομικές
καταστάσεις και τις καταστούν παραπλανητικές για τους χρήστες.



Αδυναμία έκφρασης γνώμης. Στην περίπτωση όπου ο ελεγκτής αδυνατεί
να συγκεντρώσει τεκμήρια βάση των οποίων να μπορέσει να εκφράσει
γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων και οι πιθανές επιπτώσεις των
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πιθανών σφαλμάτων να κρίνονται ότι μπορούν να αλλοιώσουν την εικόνα
των οικονομικών καταστάσεων είναι υποχρεωμένος συντάξει την έκθεση
του ελέγχου του με αδυναμία έκφρασης γνώμης.
Η επάρκεια και η καταλληλόλητα των ελεγκτικών τεκμηρίων που έχει
συγκεντρώσει ο ελεγκτής κατά τη διενέργεια του ελέγχου είναι το βασικό στοιχείο
στο οποίο βασίζεται η γνώμη του επί των οικονομικών καταστάσεων.

Πίνακας 3.4.
Βάση για έκφραση γνώμης του ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων

Φύση του θέματος
που προκαλεί τη
διαφοροποίηση

Η κρίση του ελεγκτή για το διάχυτο των επιπτώσεων ή των
πιθανών επιπτώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων
Ουσιώδης αλλά όχι
διάχυτη

Ουσιώδης και διάχυτη

Οι οικονομικές
καταστάσεις είναι
ουσιωδώς
εσφαλμένες

Γνώμη με επιφύλαξη

Αρνητική γνώμη

Αδυναμία
απόκτησης επαρκών
και κατάλληλων
ελεγκτικών
τεκμηρίων

Γνώμη με επιφύλαξη

Αδυναμία έκφρασης γνώμης

Πηγή: Βασίλειος Ι. Λουμιώτης, Βασίλειος Ν. Τζίφας, Βασικές οδηγίες εφαρμογής
Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ), σελ. 316
Την παράγραφο της γνώμης του ελεγκτή μπορεί να πλαισιώνει και μία
παράγραφος

έμφασης.

Η

παράγραφος

έμφασης

περιλαμβάνει

σημαντικές

πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιηθούν στους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων, οι οποίες ωστόσο δεν αναγράφονται στην παράγραφο όπου βασίζεται η
γνώμη του ελεγκτή. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι παρεκκλίσεις από
λογιστικές αρχές και λογιστικά πρότυπα.
Στην παράγραφο άλλες ευθύνες αναφοράς αναφέρονται λοιπές πληροφορίες που
μπορεί να αφορούν νομικά ζητήματα της εφορίας όπως επίσης και στοιχεία της
προηγούμενης έκθεσης ελέγχου. Το τμήμα αυτό της έκθεσης φέρει τον τίτλο «έκθεση
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επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων». Τα τελευταία στοιχεία της
έκθεσης είναι η υπογραφή του ορκωτού ελεγκτή μαζί με τον αριθμό ΕΛΤΕ που
διαθέτει, η ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου η οποία πρέπει να είναι μεταγενέστερη
της ημερομηνίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση,
και ο τόπος όπου ο ελεγκτής ασκεί το επάγγελμά του.

48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΩΣ ΜΕΣΩ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

4.1. Οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Οι οικονομικές καταστάσεις είναι μία δομημένη απεικόνιση της οικονομικής
επιδόσεως μίας οικονομικής οντότητας σε μία συγκεκριμένη στιγμή. Μία πλήρης
σειρά οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει την κατάσταση οικονομικής θέσεως
στο τέλος της περιόδου, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος για την περίοδο, την
κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο, την κατάσταση
ταμειακών ροών για τη περίοδο, το προσάρτημα που περιλαμβάνει περίληψη των
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις και
την κατάσταση οικονομικής θέσης κατά την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου
όπου μία οικονομική οντότητα εφαρμόζει αναδρομικά μια λογιστική αρχή ή μέθοδο ή
επαναδιατυπώνει

αναδρομικά

στοιχεία

των

οικονομικών

καταστάσεων

ή

ανακατασκευάζει τα στοιχεία τους.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα διαφέρουν σε
σχέση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων οι οικονομικές καταστάσεις επιδιώκουν να παρέχουν στους χρήστες τη
καλύτερη δυνατή πληροφόρηση. Στον κατωτέρω πίνακα απεικονίζονται τα στοιχεία
των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα.

Πίνακας 4.1.
Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κατάσταση οικονομικής θέσεως

Ισολογισμός

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Προσάρτημα οικονομικών
καταστάσεων

Σημειώσεις (Notes)

4.2. Ο σκοπός και οι χρήστες των ελεγχόμενων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και πληροφοριών
Βασικός στόχος της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων είναι η διευκόλυνση
της λήψης αποφάσεων οι οποίες αφορούν την αποτελεσματική κατανομή των
οικονομικών πόρων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Τέτοια παραδείγματα
αποτελούν η χορήγηση πιστώσεων, η επιλογή επενδύσεων, η αμοιβή στελεχών και
εργαζομένων.
Η λεπτομερής γνώση χρηματοοικονομικής λογιστικής αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για έναν αναλυτή, γιατί η γνώση αυτή θα του επιτρέψει να αναγνωρίσει
τις ελλείψεις των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων, να αναζητήσει
πληροφορίες και να προσαρμόσει τα λογιστικά μεγέθη προκειμένου να ανταπεξέλθει
στους σκοπούς της ανάλυσής του.
Σύμφωνα με το πρώτο πρότυπο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι
οικονομικές καταστάσεις είναι μία δομημένη οικονομική παρουσίαση της
οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί από
αυτή. Η επιδίωξη των οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφορίες οι
οποίες είναι σχετικές με την οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμιακές ροές της
επιχείρησης, που είναι χρήσιμες σε μια ευρεία ομάδα χρηστών προκειμένου με την
αξιοποίησή τους να λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις
δείχνουν επίσης τα αποτελέσματα της διαχείρισης των οικονομικών πόρων που έχουν
διατεθεί στη Διοίκηση.
Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να
παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα ακόλουθα στοιχεία μιας επιχείρησης:


τα περιουσιακά στοιχεία,
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τις υποχρεώσεις,



τα ίδια κεφάλαια,



τα έσοδα και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών και ζημιών,



τις ταμιακές ροές.

Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα με άλλες πληροφορίες στο Προσάρτημα των
οικονομικών καταστάσεων, βοηθούν τους χρήστες να προ εκτιμήσουν τις μελλοντικές
ταμιακές ροές της επιχείρησης και ειδικότερα το χρόνο και τη βεβαιότητα της
δημιουργίας Ταμιακών διαθεσίμων και Ταμιακών ισοδύναμων.
Πέρα από τις οικονομικές καταστάσεις, οι επιχειρήσεις προτρέπονται να
παρουσιάζουν, μια χρηματοοικονομική επισκόπηση από τη διοίκησή τους, που να
περιγράφει και να επεξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής
απόδοσης και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και τις κύριες
αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει. Η έκθεση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μια
επισκόπηση:


Των κύριων παραγόντων και επιδράσεων που προσδιορίζουν την απόδοση
της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στο περιβάλλον,
στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται, της ανταπόκρισης της επιχείρησης σε
αυτές τις μεταβολές και την επίδρασή τους, καθώς και της πολιτικής της
επιχείρησης για επενδύσεις προς διατήρηση και ενίσχυση της απόδοσης,
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για τα μερίσματα.



Των πηγών κεφαλαιοδότησης της επιχείρησης και των πολιτικών
κεφαλαιακής διάρθρωσης και διαχείρισης των κινδύνων της.



Της δυναμικής και των πόρων της επιχείρησης, η αξία των οποίων δεν
αντανακλάται στον ισολογισμό, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα.

Πολλές επιχειρήσεις παρουσιάζουν, πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις,
πρόσθετες καταστάσεις, όπως περιβαλλοντολογικές εκθέσεις και καταστάσεις
προστιθέμενης αξίας, ειδικώς σε κλάδους όπου οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι
σημαντικοί και όπου οι εργαζόμενοι θεωρούνται ότι είναι μια σημαντική ομάδα
χρηστών. Οι επιχειρήσεις προτρέπονται να παρουσιάζουν τέτοιες πρόσθετες
καταστάσεις, αν η διοίκηση πιστεύει ότι θα βοηθήσουν τους χρήστες να πάρουν
οικονομικές αποφάσεις. Λόγω της συνεχόμενης εξέλιξης της οικονομικής επιστήμης
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και της ακόρεστης διάθεσης των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων για
επενδύσεις, ο έλεγχος των πληροφοριών, μπορεί έμμεσα να επεκταθεί σε μία μεγάλη
πηγή δεδομένων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στις αντίστοιχες προβλέψεις των
δυνητικών χρηστών. Τέτοιες πηγές πληροφοριών παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2.

Πίνακας 4.2.
Πηγές Χρηματοοικονομικών και άλλων σχετικών Πληροφοριών
Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες
α. Ετήσιες Λογιστικές Καταστάσεις
β. Ενδιάμεσες Λογιστικές Καταστάσεις
γ. Καταστάσεις που υποβάλλονται στο χρηματιστήριο
δ. Ανακοινώσεις
ε. Προϋπολογισμός
στ. Χρηματιστηριακά στοιχεία
ζ. Εκθέσεις αναλυτών
η. Φορολογικούς καταλόγους
Οικονομικά Στατιστικά Στοιχεία
α. Επίσημα στατιστικά στοιχεία διαφόρων κρατικών και διεθνών οργανισμών
β. Στατιστικές ιδιωτικών φορέων
Μη Αριθμητικά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
α. Εφημερίδες
β. Επαγγελματικά περιοδικά
γ. Διαφημιστικές καμπάνιες
δ. Αιτήματα και διαμαρτυρίες προσωπικού
ε. Νομοσχέδια και νόμοι
στ. Εκθέσεις προϊόντων
ζ. Δικαστικές διαμάχες
η. Τράπεζες
θ. Προσωπικές επαφές
Πηγή: Κάντζος Κ., Χονδράκη Α. (2006), Ελεγκτική Θεωρία και Πράξη, σελ. 30
Σύμφωνα με το π.δ.226/92, άρθρο 16 παράγραφος 1α, εντολέας του ελέγχου και
αποδέκτης της έκθεσης του ελεγκτή για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι η Γενική
Συνέλευση των μετόχων, ενώ για τις οικονομικές μονάδες των οποίων η πλειοψηφία
των κεφαλαίων ανήκει στο Δημόσιο το Διοικητικό Συμβούλιο και ο υπεύθυνος
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υπουργός. Αν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), η
έκθεση υποβάλλεται στην κατά περίπτωση εποπτεύουσα αρχή38.

Πίνακας 4.3.
Χρήστες ελεγχόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και πληροφοριών
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Μέτοχοι (τωρινοί και μελλοντικοί) & επενδυτές διάφοροι
Πιστωτικά ιδρύματα
Προμηθευτές / Πιστωτές
Πελάτες
Προσωπικό
Ανταγωνιστές
Κεντρική εξουσία
Τοπική εξουσία
Άλλες επίσημε αρχές
Εργατικά συνδικάτα
Επαγγελματικές οργανώσεις
Το κοινό
Χρηματοοικονομικοί αναλυτές και σύμβουλοι
Ακαδημαϊκοί και ερευνητές

Πηγή: Κάντζος Κ., Χονδράκη Α. (2006), Ελεγκτική Θεωρία και Πράξη, σελ. 29

4.3. Η αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων
Αξιοπιστία, στα πλαίσια της παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, σημαίνει
ότι ο χρήστης των πληροφοριών που λαμβάνει από αυτές μπορεί να βασίζεται ή να
έχει εμπιστοσύνη στις πληροφορίες αυτές. Η λογιστική πληροφόρηση θεωρείται
αξιόπιστη όταν πραγματικά αντιπροσωπεύει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης
την οποία αφορά και όταν η πληροφόρηση αυτή μπορεί να επαληθευτεί. Τα δύο
συστατικά στοιχεία της αξιοπιστίας είναι η ακριβής παρουσίαση που σημαίνει
συμφωνία μεταξύ της χρηματοοικονομικής μέτρησης και του βασικού οικονομικού
μεγέθους το οποίο μετράται ή περιγράφεται και η επαληθευσιμότητα που σημαίνει
αύξηση της διαβεβαίωσης ότι οι λογιστικές μετρήσεις αντιπροσωπεύουν αυτό για το
οποίο έχουν υπολογιστεί και απεικονιστεί να αντιπροσωπεύσουν.

38

Π.Δ.226/92 άρθρο 16 παρ. 1α
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Για να είναι χρήσιμη μια λογιστική πληροφόρηση θα πρέπει να είναι αξιόπιστη.
Για να χαρακτηριστούν οι πληροφορίες αυτές αξιόπιστες θα πρέπει να δημιουργούν
μια σαφή και εμπεριστατωμένη άποψη στους χρήστες για την πραγματική εικόνα της
επιχείρησης, χωρίς παραποιήσεις και ασάφειες. Γι’ αυτόν τον λόγο λοιπόν, είναι
απαραίτητος ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από εξειδικευμένους
επαγγελματίες τους λεγόμενους ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί μπορεί να είναι είτε
εσωτερικοί- άμεσα εξαρτώμενοι από την επιχείρηση είτε εξωτερικοί- ανεξάρτητοι
ελεγκτές. Η αξιοπιστία και η σχετικότητα είναι δύο κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά
των λογιστικών πληροφοριών τα οποία θα πρέπει να συγκαταλέγονται στις
οικονομικές καταστάσεις έτσι ώστε οι πληροφορίες που προκύπτουν να είναι
χρήσιμες για την λήψη ορθολογικών αποφάσεων από τους χρήστες.
Η επικύρωση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής
οντότητας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα και αποτελεί πόλο έλξης για νέους
επενδυτές. Αυτό οδηγεί μεγάλους οργανισμούς στην χώρα μας να καταβάλουν
ετησίως υπέρογκα ποσά ως αμοιβή του ελέγχου των οικονομικών τους καταστάσεων,
με απώτερο σκοπό να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις τεράστιες δυνατότητες των
κεφαλαιαγορών και των χρηματαγορών.

4.4. Εννοιολογικό πλαίσιο της λογιστικής απάτης
Η απάτη, ως νομική έννοια, ορίζεται ως το αδίκημα που συνίσταται στην
παραπλάνηση κάποιου ατόμου με απατηλά μέσα, όπως για παράδειγμα την
απόκρυψη, την παραποίηση αληθινών στοιχείων ή την εμφάνιση αναληθών στοιχείων
ως αληθινών, με σκοπό το άμεσο ή έμμεσο όφελος του διαπράττοντος την απάτη 39. Η
ύπαρξη απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις προέρχεται από λανθασμένη
καταγραφή συναλλαγών ή από απροσεξία του λογιστή στην ορθή απεικόνιση αυτών.
Η απάτη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενέχει μέσα το στοιχείο του δόλου, το
οποίο με την σειρά του χαρακτηρίζεται από την από σκοπού παραπλάνηση του
επενδυτικού κοινού.
Η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται στη σκόπιμη
χειραγώγηση των στοιχείων που τις συνθέτουν, όπως υπερτιμήσεις στοιχείων
ενεργητικού, απόκρυψη ή διόγκωση των πωλήσεων, υποτίμηση των υποχρεώσεων με
39

Καζαντζής (2006), σελ. 514
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σκοπό την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Τέτοιο είδους χειρισμοί έχουν ως
αποτέλεσμα τη σημαντική αλλοίωση της ορθής παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων και την παραπλάνηση των χρηστών. Το Αμερικάνικο Ινστιτούτο
Ορκωτών Λογιστών αποδίδει στο πρότυπο SAS 99, την παραποίηση των λογιστικών
καταστάσεων ως απάτη μέσα από τη σκόπιμη παράβλεψη των λογαριασμών ή και
μέσα από την αλλοίωση αυτών 40 . Η Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης
(ACFE) των Η.Π.Α. ορίζει ως επαγγελματική απάτη, την ενέργεια που διαπράττεται
από ένα άτομο και αφορά πράξεις εξαπάτησης, παραποίησης και απόκρυψης
στοιχείων και παραβίασης της εμπιστοσύνης με σκοπό το προσωπικό κέρδος, μέσω
της εκμετάλλευσης της επαγγελματικής του θέσης, αξιοποιώντας περιουσιακά
στοιχεία του εργοδότη41.
Η μη ορθή παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων δεν αποτελεί
απαραίτητα ένδειξη απάτης. Μπορεί να οφείλεται σε ακούσιο λάθος κατά τη σύνταξή
τους. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός των όρων απάτη και λάθος. Ο όρος απάτη
αναφέρεται στην αλλοίωση των καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων, στη
μη ορθή απεικόνιση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και αποτελεσμάτων, στην
καταχώρηση εικονικών συναλλαγών και στη λανθασμένη χρήση των λογιστικών
αρχών και προτύπων που διέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο όρος λάθος
αφορά ακούσια σφάλματα όπως αριθμητικά λάθη που δεν δημιουργούν διάχυτη
επιρροή στις οικονομικές καταστάσεις καθώς επίσης και λοιπά σφάλματα τα οποία
σχετίζονται με λάθη απροσεξίας ή λανθασμένης ερμηνείας νόμων και κανονισμών τα
οποία δεν εμπεριέχουν δόλο.

4.5. Το τρίγωνο της απάτης
Τα αίτια της απάτης συνοψίζονται στα ακόλουθα τρία στοιχεία, τα οποία ονομάζουμε
σαν το «τρίγωνο της απάτης» είναι:

40
41



Ευκαιρία



Πίεση



Εκλογίκευση

Γαγάνης και Ζοπουνίδης (2008)
Καζαντζής (2006), σελ. 517
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Πίνακας 4.4.
Το τρίγωνο της απάτης

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
(OPPORTUNITY)

ΑΠΑΤΗ
(FRAUD)
ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ
(RATIONALIZATION)

ΠΙΕΣΗ (PRESSURE)

Η ευκαιρία εντοπίζεται κυρίως όταν δεν υπάρχει επαρκές σύστημα εσωτερικού
ελέγχου ή όταν το άτομο που διαπράττει την απάτη κατέχει υψηλή θέση στην εταιρεία
και αυτομάτως μπορεί και παρακάμπτει τις δικλίδες ασφαλείας του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου. Η πίεση μπορεί να προέρχεται τόσο από τη διοίκηση της
εταιρείας όσο και από προσωπικές καταστάσεις του εκάστοτε εργαζομένου εντός της
επιχείρησης. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων απάτης η πίεση είναι αυτή
που ωθεί τον δράστη στην ανάληψη σημαντικών κινδύνων προκειμένου να επιτύχει το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Περιπτώσεις που μπορούν να δημιουργούν πίεση είναι η
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, τα υψηλά προσωπικά χρέη, μία επικείμενη
προαγωγή, το οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον ή ακόμα και ένας σοβαρός
λόγος υγείας. Ο παράγοντας εκλογίκευση σημαίνει ότι ο διαπράττων την απάτη έχει
ήδη βρει τον τρόπο να δικαιολογήσει την απάτη στη συνείδησή του και να βρει τον
τρόπο να υποστηρίξει την άποψή του σε όσους τον κατηγορήσουν. Τέτοιες
εκλογικεύσεις οι οποίες συνήθως συνδέονται με τη διενέργεια απάτης είναι η αίσθηση
ότι η αμοιβή που λαμβάνει είναι χαμηλότερη των προσδοκιών του, ότι εργάζεται
υπερβολικά, ότι το κάνει για καλό σκοπό αλλά ακόμα και για εκδίκηση.
Οι διοίκησης των επιχειρήσεων πρέπει να διενεργούν τον έλεγχο για τυχόν
ύπαρξη περιπτώσεων απάτης βασιζόμενη στο τρίγωνο της απάτης. Ωστόσο στο μέρος
του τριγώνου στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως είναι στις ευκαιρίες. Η
ελαχιστοποίηση των ευκαιριών μέσω συστημάτων εσωτερικού ελέγχου τα οποία θα
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λειτουργούν με αυστηρά πρότυπα μπορεί να μειώσει αισθητά τον κίνδυνο απάτης από
τους υπαλλήλους της.

4.6. Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240
Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ελέγχου 240, ο βασικός σκοπός του ελεγκτή, στα
πλαίσια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι να εντοπίσει και να
εκτιμήσει τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης, να αποκτήσει επαρκή
και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με τους εκτιμώμενους κινδύνους
ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης και να αντιδράσει κατάλληλα σε απάτη ή υποψία
απάτης που εντοπίζει κατά τη διενέργεια του ελέγχου42.
Όπως περιγράφεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 200
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, οι δυνητικές

επιπτώσεις των ενδογενών περιορισμών είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην περίπτωση
σφάλματος που προκύπτει από απάτη. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που προκύπτει από απάτη είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο μη
εντοπισμού σφάλματος που προκύπτει από λάθος. Οι απάτες αποτελούν το
σημαντικότερο πρόβλημα για τους ελεγκτές και το μεγαλύτερο φόβο τους κατά τη
διενέργεια του ελέγχου. Συνήθως σχεδιάζονται και υλοποιούνται με συγκεκριμένη
στόχευση η οποία πρωταρχικά είναι, να μην μπορέσουν να αποκαλυφθούν από τους
ελεγκτές και στη συνέχεια να καταφέρουν να παραπλανήσουν τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων. Τα άτομα που σχεδιάζουν τις απάτες, τις περισσότερες
φορές είναι εξαιρετικά ικανά και έμπειρα ή μπορεί να αποτελούν ένα οργανωμένο
σύνολο που λειτουργεί στο εσωτερικό μιας εταιρείας, δημιουργεί μία επιπλέον
δυσκολία για τον ελεγκτή όσον αφορά την αποκάλυψη της απάτης έτσι ώστε αυτή να
γίνει έγκαιρα.
Ο ελεγκτής, κατά τη διαδικασία κατανόησης της εταιρείας, πρέπει να εντοπίσει
τους κινδύνους εκείνους που να υποδεικνύουν την πιθανή ύπαρξη απάτης. Αφού κάνει
αυτόν τον προσδιορισμό, αξιολογεί τα επίπεδα των κινδύνων που υπάρχουν. Το
ζήτημα του αρχικού εντοπισμού επικίνδυνων περιοχών για απάτες, που σχετίζονται με
τις οικονομικές καταστάσεις, είναι ζωτικής σημασίας διότι κατά τη διενέργεια του
ελέγχου ο ελεγκτής και η ελεγκτική ομάδα, πρέπει να εξετάζουν με μεγαλύτερη
42
43

Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240
Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 200
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προσοχή αυτές τις περιοχές. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των διαδικασιών εκτίμησης
κινδύνου, ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει επαρκή κατανόηση για τη δομή και τη
λειτουργία της εταιρείας καθώς επίσης και των υφιστάμενων εσωτερικών δικλίδων
ασφαλείας.
Για τον έγκαιρο εντοπισμό των ενδείξεων εκείνων που μπορεί να οδηγούν σε
πράξεις απάτης και σε μία παραπλανητική εικόνα της οικονομικής κατάστασης της
εταιρείας ο ελεγκτής οφείλει να διενεργεί τον έλεγχο με επαγγελματικό σκεπτικισμό.
Η τήρηση επαγγελματικού σκεπτικισμού απαιτεί μια συνεχή αμφισβήτηση
διερεύνηση για το εάν οι πληροφορίες και τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται
δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει ουσιώδες σφάλμα λόγω απάτης. Περιλαμβάνει την
εξέταση της αξιοπιστίας των πληροφοριών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως
ελεγκτικά τεκμήρια, και των δικλίδων που αφορούν την κατάρτιση και τη διατήρησή
τους, όπου αυτό είναι σχετικό. Λόγω των χαρακτηριστικών της απάτης, ο
επαγγελματικός σκεπτικισμός του ελεγκτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός κατά την
εξέταση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης.
Στην περίπτωση που ο ελεγκτής, έπειτα από την αξιολόγηση των ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τον εντοπισμό των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος λόγω
απάτης, συμπεράνει ότι υπάρχουν γεγονότα που υποδεικνύουν απάτη και θέτουν υπό
αμφισβήτηση την ικανότητά του να συνεχίσει τον έλεγχο
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τότε πρέπει να

προσδιορίζει τις επαγγελματικές και νομικές ευθύνες που έχουν εφαρμογή στις
περιστάσεις, περιλαμβανομένου του εάν υπάρχει μια απαίτηση για τον ελεγκτή να
απευθυνθεί στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που έκαναν το διορισμό του ελεγκτή ή, σε
ορισμένες περιπτώσεις, στις ρυθμιστικές αρχές και να εξετάσει εάν είναι ενδεδειγμένο
να αποσυρθεί από την ανάθεση, όπου η απόσυρση είναι δυνατή σύμφωνα με
εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό.

4.7. Ενδείξεις και κίνητρα απάτης
Η επαγγελματική απάτη διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Στην απάτη σε βάρος της
εταιρίας υποκινούμενη από άτομα εντός ή εκτός της εταιρίας και στην απάτη προς
όφελος της εταιρίας 45 . Για να διαπραχθεί μία απάτη, απαιτείται η συνεργασία
44
45

Λουμιώτης και Τζίφας (2012), σελ. 78
Messier et al. (2012), p.289
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τουλάχιστον δύο ατόμων, η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και κυρίως η ύπαρξη
κινήτρου όπως για παράδειγμα η προώθηση των ιδίων συμφερόντων.
Οι συνηθέστερες περιπτώσεις που αφορούν απάτη στις οικονομικές καταστάσεις
σχετίζονται με τη μη χρηστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και με τη
σύνταξη ψευδών οικονομικών καταστάσεων. Όσον αφορά τη μη χρηστή διαχείριση
των περιουσιακών στοιχείων χαρακτηριστικές περιπτώσεις που εντοπίζονται είναι η
δωροδοκία με πελάτες, η διαγραφή απαιτήσεων μονομερώς, η μείωση της
αναγραφόμενης στα παραστατικά τιμής, η είσπραξη χρημάτων κάτω από το τραπέζι
από προμηθευτές για την επιλογή τους, η υπερτιμολόγηση προμηθειών, η
χρησιμοποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων από υπαλλήλους της επιχείρησης
αλλά και από τη διοίκηση για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητά της,
οι εικονικές προκαταβολές σε τρίτους, οι εκταμιεύσεις με εικονικά παραστατικά, οι
εικονικές πληρωμές προμηθευτών, η εσκεμμένη μη καταχώρηση πωλήσεων και
εισπράξεων, η πληρωμή μισθοδοσίας σε ανύπαρκτους πελάτες, οι αυξημένες
καταθέσεις των μετόχων προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς σχετικές
εγκρίσεις από τη γενική συνέλευση καθώς επίσης και η πλασματική απογραφή. Από
την άλλη πλευρά η σύνταξη ψευδών οικονομικών καταστάσεων μπορεί να αφορά τη
μη τήρηση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, τη λανθασμένη, προς όφελος της
εταιρείας, αποτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων, την
απόκρυψη υποχρεώσεων και εξόδων και τη δημοσιοποίηση στους χρήστες ψευδών
πληροφοριών.
Ένα από τα βασικότερα γεγονότα τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο οι οικονομικές
καταστάσεις να εμπεριέχουν απάτη είναι η μη ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος
εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να αποτελεί θεμέλιο λίθο για την
ομαλή λειτουργία μίας οικονομικής οντότητας. Επιπρόσθετα όταν η διοίκηση της
εταιρείας ασκείται από ένα άτομο ο κίνδυνος απάτης είναι αρκετά αυξημένος. Άλλα
γεγονότα τα οποία υποδεικνύουν απάτη είναι η απρόθυμη παροχή πληροφοριών από
τη διοίκηση της επιχείρησης ή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση παροχής αυτών των
πληροφοριών που αφορούν ελεγκτικές διαδικασίες για τον εντοπισμό απάτης, οι
οριοθέτηση από τη διοίκηση μη ρεαλιστικών ημερομηνιών για την ολοκλήρωση του
ελέγχου, το ανεπαρκές και ακατάλληλο προσωπικό το οποίο δεν κατέχει τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, η υπέρμετρη εμπιστοσύνη σε υπαλλήλους που
κατέχουν στρατηγικές θέσεις όπως για παράδειγμα ο ταμίας, οι συχνές αλλαγές
στελεχών, νομικών συμβούλων και ελεγκτών, οι ασυνήθεις και υπέρογκες συναλλαγές
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στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου οι οποίες έχουν άμεση επίδραση στα κέρδη της
εταιρείας, οι ασυνήθεις συναλλαγές με συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες, οι
ασυνήθεις συναλλαγές με εταιρείες που βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους, οι
ασυνήθεις μεταβολές των επιμέρους κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, η
αδικαιολόγητη πτώση βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών, η ασυμφωνία
λογαριασμών, η έλλειψη παραστατικών που αφορούν εγγραφές αγορών και
πωλήσεων, οι υπέρογκες προμήθειες πωλήσεων σε σχέση με τις υπάρχουσες στην
αγορά, οι πληρωμές για υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα της
εταιρείας, η ύπαρξη μεγάλων ακίνητων υπολοίπων απαιτήσεων, τα μεγάλα ποσά
προκαταβολών για αγορές εμπορευμάτων, οι δοσοληπτικοί λογαριασμών με μέλη της
διοίκησης αλλά και με μετόχους, ο μεγάλος αριθμός πιστωτικών εγγραφών σε
λογαριασμούς απαιτήσεων και όταν ο τρόπος ζωής των υπαλλήλων της εταιρείας δεν
συνάδει με τις αμοιβές τους.
Οι ασκούντες τη διοίκηση διενεργούν την απάτη τόσο για προσωπικό όφελος
όσο και προς όφελος της εταιρείας με σκοπό τη συνέχιση της δραστηριότητάς της και
την προσέγγιση νέων επενδυτών. Ο τραπεζικός δανεισμός αποτελεί βασικό κίνητρο
απάτης μέσω της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Η έγκριση τραπεζικού
δανεισμού προϋποθέτει τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων όπως για παράδειγμα
του

ισολογισμού,

της

κατάστασης

ταμειακών

ροών

και

την

κατάσταση

αποτελεσμάτων χρήσης, έτσι ώστε να εκτιμηθεί αν η εταιρία δεν αποτελεί επισφαλή
πελάτη. Επιδίωξη των εταιρειών είναι να εμφανίσουν όσο το δυνατό καλύτερο δείκτη
EBITDA, δηλαδή όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη προ φόρων τόκων και
αποσβέσεων σε μελλοντική βάση. Για να επιτύχουν αυτή την επιδίωξη πολλές
εταιρείες καταφεύγουν σε χειραγώγηση της αποθήκης τους, επηρεάζοντας το κόστος
πωληθέντων τους μέσω της αποτίμησης του τελικού τους αποθέματος. Ένα ακόμα
βασικό κίνητρο απάτης αποτελεί η μεγιστοποίηση των κερδών για την εταιρία και
αυτόματα για την διοίκηση και τους μετόχους. Για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο
εταιρίες η αύξηση της τιμής των μετοχών τους είναι αυτοσκοπός. Για να δελεάσουν
λοιπόν τους χρήστες ορισμένες φορές καταφεύγουν σε παραποίηση των οικονομικών
τους καταστάσεων. Επιπλέον σε μία κοινωνία άκρως ανταγωνιστική οι εταιρίες
επιλέγουν δύο δρόμους για την μεγιστοποίηση τους. Πρώτον την προσπάθεια
παρουσίασής τους ως ηγέτες του κλάδου τους και δεύτερον, ως αντίθετο δρόμο, την
απόκρυψη των πραγματικών τους κερδών έτσι ώστε να αποθαρρύνουν την εισαγωγή
νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Οι εικονικές απολύσεις υψηλόβαθμων διοικητικών
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στελεχών με σκοπό την είσπραξη μεγάλης αποζημίωσης αποτελεί απάτη. Η επιδίωξη
των εταιριών να προσεγγίσουν νέους επενδυτές μπορεί να οδηγήσει σε απάτη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι παραποιημένες προβλέψεις οικονομικών
αναλυτών για το μέλλον και την ανάπτυξη εταιρειών. Ένα ακόμα κίνητρο απάτης
αποτελεί η μερισματική πολιτική που ακολουθείται από την εταιρεία καθώς επίσης
και οι επιβραβεύσεις των διοικούντων, τα λεγόμενα bonus αποδοτικότητας και
επίτευξης στόχων. Για παράδειγμα, αποτελεί συνηθισμένα γεγονός στα συμβόλαια
των manager των εταιρειών η επιπλέον αμοιβή αν επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο ύψος
πωλήσεων. Αυτή η επιδίωξη μπορεί να οδηγήσει σε διενέργεια απάτης μέσω της
καταχώρησης πλαστών παραστατικών πωλήσεων. Τα κίνητρα απάτης, πολλές φορές
μπορεί να τα δημιουργεί η διοίκηση της εταιρείας άθελά της, με αποτέλεσμα η άγνοια
αυτή να οδηγεί σε παραποίηση των οικονομικών της καταστάσεων. Η λύση σε μία
τέτοια περίπτωση είναι η ύπαρξη ενός οργανωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου
αλλά και η σωστή συνεργασία με εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές.

4.8. Απειλές κατά της ανεξαρτησίας του ελεγκτικού έργου
Η ανεξαρτησία του ελεγκτή μπορεί να απειληθεί σε διάφορα στάδια ενός ελέγχου.
Τόσο κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου και τη διενέργεια των ελεγκτικών διαδικασιών
όσο και κατά τη σύνταξη της έκθεσης του ελέγχου. Καταστάσεις οι οποίες μπορεί να
απειλήσουν την ανεξαρτησία των ελεγκτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
είναι46:


Το προσωπικό και οικονομικό συμφέρον του ελεγκτή από την ελεγχόμενη
οντότητα



Η αυτοεξέταση, δηλαδή εργασίες οι οποίες θεωρούνται δεδομένες διότι
έχουν εκτελεστεί σε προηγούμενη περίοδο και δεν χρειάζονται πλέον να
εξεταστούν ξανά.



Η συνηγορία, δηλαδή η ιδιότητα που είναι ασυμβίβαστη με την
αντικειμενικότητα που πρέπει να επιδεικνύουν οι ελεγκτές. Συνήθως
εντοπίζεται σε περιπτώσεις όπου ο ελεγκτής έχει μόνιμη συνεργασία με τα
διοικητικά στελέχη των ελεγχόμενων εταιρειών

46
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Η οικειότητα που μπορεί να δημιουργηθεί έπειτα από τη μακρά
συνεργασία μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενης οντότητας



Ο εκφοβισμός, δηλαδή οι απειλές που μπορεί να δεχθεί ο ελεγκτής
προκειμένου να μην εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του.

Πέραν των ανωτέρω υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν
την ανεξαρτησία του ελεγκτή. Σημαντικότεροι εξ αυτών θεωρείται η ύπαρξη
ανησυχίας για τυχόν δυσαρέσκεια του πελάτη από τα πορίσματα του ελέγχου και η
πιθανή αλλαγή του ελεγκτή και ο χρηματισμός του ελεγκτή από την ελεγχόμενη
οντότητα με σκοπό την απόκρυψη ελεγκτικών τεκμηρίων που μπορεί να επηρεάσουν
αρνητικά την εικόνα της εταιρείας απέναντι στους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων.

4.9. Μέτρα διασφάλισης της Ανεξαρτησίας του ελεγκτικού έργου
Η ανεξαρτησία των ελεγκτών απέναντι στην ελεγχόμενη εταιρία αποτελεί το
σημαντικότερο «όπλο» για την αντιμετώπιση αλλά κυρίως για την αποφυγή απάτης
στις οικονομικές καταστάσεις. Τα κυριότερα μέτρα για την διασφάλιση της
ανεξαρτησίας είναι:


Η εκλογή ελεγκτών από ρυθμιστικές αρχές



Η διενέργεια αυστηρών ποιοτικών ελέγχων από τις εποπτικές αρχές. Στην
Ελλάδα εποπτική αρχή είναι η Ε.Λ.Τ.Ε. (Επιτροπή Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων)



Ο καθορισμός αυστηρότερων πλαισίων για τα ασυμβίβαστα. Αυτό
επιτεύχθηκε μετά τη θέσπιση του νόμου Sarbanes – Oxley



Η μη εμπλοκή του ελεγκτή στην αμοιβή του



Η εξασφάλιση ελαχίστου ποσού αμοιβής του ελεγκτή



Ο ελεγχόμενος δεν πρέπει να σχετίζεται με την επιλογή της ελεγκτικής
ομάδας



Το εποπτικό συμβούλιο δεν πρέπει να εμπλέκεται στις διενέργειες των
ελέγχων αλλά μόνο να ελέγχει το ελεγκτικό έργο



Η αμοιβή πρέπει να καθορίζεται με συγκεκριμένα κριτήρια και όχι έπειτα
από διαπραγματεύσεις με την ελεγχόμενη εταιρία
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4.10. Η ελεγκτική αμοιβή ως μέσο απάτης
Με γενικές ή ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), μετά από σχετική πρόταση του
Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.),
καθορίζονται οι ελάχιστες αναγκαίες ώρες για τη διενέργεια των υποχρεωτικών
ελέγχων, το ανώτατο όριο ετήσιας απασχόλησης των νόμιμων ελεγκτών και του
βοηθητικού προσωπικού τους στους υποχρεωτικούς ελέγχους και τα υποβαλλόμενα
στο Σ.Ο.Ε.Λ. στοιχεία της χρήσεως, την οποία αφορά ο κάθε έλεγχος. Για τον
καθορισμό των ελάχιστων αναγκαίων ωρών υποχρεωτικών ελέγχων, λαμβάνονται
ιδίως υπόψη αντικειμενικά δεδομένα αναγόμενα κατά περίπτωση στην κατηγορία
οντοτήτων

ή

στη

συγκεκριμένη

οντότητα,

που

αναφέρονται

στα

γενικά

χαρακτηριστικά του κλάδου, στην πολυπλοκότητα του αντικειμένου του ελέγχου,
στην οργανωτική δομή, στο μέγεθος και στην ιδιαίτερη σημασία της ασκούμενης
δραστηριότητας για το δημόσιο συμφέρον47.
Ο ορισμός του ελαχίστου ύψους της ελεγκτικής αμοιβής από τη νομοθεσία
αποτελεί θεμέλιο για την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του. Η αμοιβή ελέγχου της
καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών, ιδίως βάσει των προϋπολογιζόμενων
ωρών διενέργειας του ελέγχου από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.
Ωστόσο λόγω της ελεύθερης αγοράς παρουσιάζονται συχνά περιπτώσεις όπου το ύψος
της ελεγκτικής αμοιβής είναι πολύ κατώτερο από το κόστος που θα προκύψει κατά τη
διενέργεια του ελέγχου. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι γίνεται από τη μεριά
του ελεγκτή υπό το φόβο της μη συνέχισης της συνεργασίας με την ελεγχόμενη
εταιρεία. Στις περισσότερες των περιπτώσεων που παρατηρούνται ιδιαίτερα χαμηλές
αμοιβές για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, οι ελεγκτικές εταιρείες παρέχουν και
λοιπές υπηρεσίες στην ελεγχόμενη οντότητα μη ελεγκτικής μορφής. Προκύπτει
λοιπόν ότι απειλή προς την ανεξαρτησία των ελεγκτών αποτελεί και η πρακτική των
ελεγκτικών εταιρειών να παρέχουν λοιπές υπηρεσίες στην ελεγχόμενη οντότητα.
Μάλιστα πολλές φορές το ύψος της αμοιβής από τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες
υπερβαίνει το αντίστοιχο ύψος του τακτικού ελέγχου. Αυτή η πρακτική ονομάζεται
χαμηλό παίξιμο μπάλας ή “low balling”. Το γεγονός ότι οι ελεγκτικές εταιρείες
παρέχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες στη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, μπορεί
47
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να υπονομεύσει την ύπαρξη απάτης διότι συγκρούεται με την ανεξαρτησία τους και
με το καθήκον τους να προστατεύουν τα συμφέροντα των μετόχων. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου και η παράλληλη παροχή
υπηρεσιών εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου για την εξυγίανση της ίδιας εταιρείας
από την ίδια ελεγκτική εταιρεία. Συνήθως τα έσοδα από τη σύνταξη ενός
επιχειρηματικού σχεδίου για λόγους εξυγίανσης είναι πολύ μεγαλύτερα από τα έσοδα
του τακτικού ελέγχου, πόσο μάλλον αν αυτό εγκριθεί από τις δικαστικές αρχές. Για
τους σκοπούς εκπόνησης ενός τέτοιου επιχειρηματικού σχεδίου ο ελεγκτής
πραγματοποιεί ανάλυση τόσο των ιστορικών στοιχείων της εταιρείας όσο και των
προβλεπόμενων μελλοντικών αποτελεσμάτων της τα οποία στηρίζονται σε ορισμένες
παραδοχές. Αν αυτό το σχέδιο συσταθεί από την ίδια εταιρεία που έχει επωμιστεί και
των έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας είναι αρκετά αυξημένη η
πιθανότητα να πραγματοποιηθεί απάτη για χάρη της ωραιοποίησης των οικονομικών
καταστάσεων με απώτερο σκοπό την έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης.
Η ύπαρξη οικονομικών συμφερόντων του ορκωτού ελεγκτή που εξαρτώνται από
την πορεία των εργασιών της ελεγχόμενης εταιρείας δημιουργεί προβλήματα στην
ανεξαρτησία του και αποτελεί σημαντική ένδειξη απάτης με τη συναίνεση του
ελεγκτή. Η ύπαρξη οικονομικών σχέσεων μπορεί να λάβει τις εξής μορφές48:


Οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό αντάλλαγμα που εξαρτάται από
το πόρισμα του ελέγχου



Αποδοχή δώρων από τον ελεγχόμενο σημαντικής αξίας, τα οποία
υπερβαίνουν το μέτρο της απλής φιλοφρόνησης και φιλοξενίας



Οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή ή προμήθεια ή μεσιτεία ή τόκος πέραν των
νομίμων και συμφωνημένων παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσης ο ελεγκτής μπορεί να έχει άμεσο αλλά και έμμεσο οικονομικό συμφέρον
μέσα από την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Δηλαδή για μία εταιρεία
εισηγμένη στο χρηματιστήριο, συγγενικό του πρόσωπο να κατέχει μεγάλο μέρος
μετοχών της. Αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε ανοχή απάτης από τη διοίκηση με
σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους, την αύξηση της τιμής της μετοχής και
αυτομάτως την οικονομική ανταμοιβή του συγγενικού του προσώπου μέσω της όλης
διαδικασίας.
48
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Γι αυτό και ο Κώδικας Δεοντολογίας, ως προς την ελεγκτική αμοιβή, ασχολείται
με συγκεκριμένα ζητήματα με σκοπό τον περιορισμό της πιθανότητας να
πραγματοποιηθεί απάτη. Καταρχήν ελέγχεται το ύψος της ελεγκτικής αμοιβής και αν
αυτό είναι αρκετά χαμηλό σε σχέση με το μέγεθος της εταιρείας, με τον κλάδο γενικά
αλλά και με την αμοιβή του προηγούμενου ελεγκτή στις περιπτώσεις που υφίσταται
αλλαγή του ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον ελέγχεται αν υπάρχουν
τυχόν αμοιβές για διαδικασίες που σχετίζονται με τα αποτελέσματα της ελεγχόμενης
οντότητας και για τυχόν αμοιβές που σχετίζονται με προμήθειες και με success fees. Η
αμοιβή του ελεγκτή πρέπει να καθορίζεται πριν την έναρξη του ελέγχου, να είναι
γνωστή και να καθορίζεται το είδος των διαδικασιών και υπηρεσιών το οποίο αφορά.

4.11. Μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου απάτης από τον ελεγκτή
Ο πρωταρχικός στόχος του ελέγχου είναι να προσδιοριστεί κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα την εικόνα της εταιρείας και δεν είναι
παραπλανητικές για τους χρήστες. Για να καταφέρει ο ελεγκτής των οικονομικών
καταστάσεων να εκφράσει γνώμη επί την εύλογα ορθή παρουσίασή τους πρέπει να
είναι βέβαιος ότι είναι απαλλαγμένες από οποιαδήποτε απάτη ή λάθος. Ωστόσο η
απάτη μπορεί να μην απεικονίζεται άμεσα στις οικονομικές καταστάσεις αλλά έμμεσα
να τις μετατρέπει σε ψευδείς για τους χρήστες.
Η πρόληψη και η ανίχνευση οποιασδήποτε μορφής απάτης αποτελεί πρωταρχική
ευθύνη της διοίκησης. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι οι μεγαλύτερες απάτες δεν
πραγματοποιούνται από το παραγωγικό προσωπικό της εταιρείας αλλά από άτομα με
ισχυρή διοικητική θέση. Για το λόγο αυτό οι ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων
πρέπει να σχεδιάζουν και να διεξάγουν τον έλεγχο με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει
μία λογική προσδοκία ανίχνευσης ουσιαστικών λαθεμένων στοιχείων που προκύπτουν
από την απάτη 49 . Οι ελεγκτές κατά τον σχεδιασμό του ελέγχου, οφείλουν να
πραγματοποιήσουν μία σειρά από διαδικασίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για
την αξιολόγηση του κινδύνου πιθανής απάτης. Αυτές είναι:


Ο εντοπισμός των περιοχών όπου ενδέχεται να συμβεί απάτη. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσα από αξιολόγηση πληροφοριών που συλλέγει ο
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ελεγκτής έπειτα από σχετικές συζητήσεις τόσο με τη διοίκηση όσο και με
το προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας


Η εκτίμηση της πιθανότητας να συμβεί απάτη και εκτίμηση της
σημαντικότητας της επιβάρυνσης των οικονομικών καταστάσεων από
ενδεχόμενη απάτη



Η ενσωμάτωση στον έλεγχο εκείνων των αντικειμένων ή περιοχών των
οικονομικών καταστάσεων που έχουν αυξημένο κίνδυνο απάτης



Ο καθορισμός δικλείδων ασφαλείας για την πρόληψη και τη καταστολή
της απάτης.

Ο ελεγκτής πέραν των ελεγκτικών διαδικασιών που διενεργεί για τον εντοπισμό
πιθανής απάτης πρέπει να βασίζεται στην επαγγελματική του κρίση και να αξιολογεί
τις πληροφορίες που λαμβάνει με επαγγελματικό σκεπτικισμό. Η γνώση της εταιρείας
από προηγούμενους ελέγχους αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για τον ελεγκτή, χωρίς
βέβαια αυτό να σημαίνει ότι παρακάμπτονται οι ελεγκτικές διαδικασίες που αφορούν
την ύπαρξη πιθανής απάτης.

4.12. Καθήκοντα ορκωτού ελεγκτή κατά τον εντοπισμό απάτης
Τα καθήκοντα του ορκωτού ελεγκτή στον εντοπισμό απάτης ορίζονται από το Διεθνές
Ελεγκτικό Πρότυπο 240. Το ΔΠΕ 240 ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά
με απάτη σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα αναπτύσσει το
πως πρέπει να εφαρμόζονται τα ΔΠΕ 315 και ΔΠΕ 330 σε σχέση με τους κινδύνους
ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης. Τα σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις
μπορεί να προκύψουν είτε από απάτη είτε από λάθος. Το διακριτικό στοιχείο μεταξύ
απάτης και λάθους είναι το εάν η υποκείμενη ενέργεια που οδηγεί στο σφάλμα των
οικονομικών καταστάσεων είναι ακούσια ή εκούσια. Την ικανότητα ο ελεγκτής να
μπορεί να ξεχωρίσει την απάτη από το σφάλμα την αποκτά μέσω της επαγγελματικής
του επάρκειας και επιμέλειας, η οποία προϋποθέτει την διαρκή βελτίωση των
γνώσεων και των ικανοτήτων του στα γνωστικά αντικείμενα της ελεγκτικής, της
νομοθεσίας καθώς επίσης και μέσω της επαγγελματικής του πείρας. Ο καλύτερος και
αποδοτικότερος τρόπος για την καταπολέμηση της απάτης είναι η πρόληψη.
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Κατά τον εντοπισμό και την εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος
λόγω απάτης, ο ελεγκτής πρέπει, βασιζόμενος στην υπόθεση ότι υπάρχουν κίνδυνοι
απάτης κατά την αναγνώριση εσόδων, να αξιολογεί ποιοι τύποι εσόδων, συναλλαγών
εσόδων ή ισχυρισμοί οδηγούν σε τέτοιους κινδύνους. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 330, ο
ελεγκτής πρέπει να σχεδιάζει και να εκτελεί περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες των
οποίων η φύση, ο χρόνος και η έκταση ανταποκρίνονται στους εκτιμώμενους
κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης σε επίπεδο ισχυρισμού50.
Εάν ο ελεγκτής έχει εντοπίσει απάτη ή έχει αποκτήσει πληροφορίες που
υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει απάτη, πρέπει να κοινοποιεί τα θέματα αυτά σε
έγκαιρη βάση στο κατάλληλο επίπεδο διοίκησης και να πληροφορήσει εκείνους που
έχουν την πρωταρχική ευθύνη πρόληψης και εντοπισμού της απάτης για θέματα που
άπτονται των ευθυνών τους51. Εάν υποπτεύεται ή έχει εντοπίσει απάτη στην οποία
εμπλέκεται έμμεσα ή άμεσα η διοίκηση, τότε πρέπει να κοινοποιεί αυτές τις υποψίες
στους υπευθύνους για τη διακυβέρνηση. Εάν ο ελεγκτής κατά την διάρκεια του
ελέγχου κρίνει ότι το μέγεθος της απάτης είναι αρκετά μεγάλο τότε οφείλει να το
αναφέρει σε μέρος εκτός της οντότητας. Στο κάτωθι διάγραμμα απεικονίζονται τα
βήματα που υποχρεούται να κάνει ο ελεγκτής των οικονομικών καταστάσεων σχετικά
με το θέμα της απάτης.
Πίνακας 4.5.
Υποχρεώσεις ελεγκτής για τις απάτες
Επαγγελματικός
Σκεπτικισμός

Συζήτηση με ομάδα
έργου για απάτες

Αξιολόγηση κινδύνων
απάτης

Τεκμηρίωση
διαδικασιών που
σχετίζονται με απάτες

Ελεγκτής

Εκτίμηση κινδύνων
σημαντικών λαθών
από απάτες

Επικοινωνία με
διοίκηση και
διακυβέρνηση

Επικοινωνία με
εποπτικές αρχές

Αντιμετώπιση
κινδύνων σημαντικών
λαθών από απάτες

Διαβεβαιώσεις από τη
Διοίκηση

Αδυναμία του
ελεγκτή να συνεχίσει
τον έλεγχο

Αξιολόγηση
ελεγκτικών
αποδείξεων

Πηγή: Δημ. Νταζνάτος (2009), Ο έλεγχος ως μηχανισμός αρνητικής εντροπίας
50
51

Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 330
Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240
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Παρότι το καθήκον του και ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, να τηρεί
την εχεμύθεια για τις πληροφορίες του πελάτη αποκλείει τέτοια αναφορά, οι νομικές
του ευθύνες μπορούν να υπερισχύσουν του καθήκοντος για εχεμύθεια σε περιπτώσεις
που η απάτη έχει σοβαρές επιδράσεις στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

5.1. Γενικά περί ευθύνης των ελεγκτών
Το έργο των ελεγκτών κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
ολοκληρώνεται με τη παράδοση της έκθεσης του ελέγχου τους όπου είναι
συγκεντρωμένα τα πορίσματα του ελέγχου στα οποία βασίζεται η γνώμη τους επί των
οικονομικών καταστάσεων. Η έκθεση αυτή απευθύνεται στους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων όπως είναι οι μέτοχοι μιας επιχείρησης, οι εργαζόμενοι σε
αυτήν, οι διάφοροι προμηθευτές, οι τράπεζες, τα όργανα της κυβέρνησης αλλά και
κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής. Άρα οι ελεγκτές έχουν ευθύνη απέναντι στους
χρήστες για να τους παρέχουν ορθή πληροφόρηση.
Οι ορκωτοί ελεγκτές ευθύνονται για κάθε ζημία εκ θετικής ενεργείας ή
παραλείψεως τους κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου,
εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια τους και αποδεδειγμένα
προκλήθηκε από την χρήση της έκθεσης ελέγχου τους. Η ευθύνη προς αποζημίωση
δεν μπορεί να είναι ανώτερη του πενταπλασίου του συνόλου των εκάστοτε ετησίων
αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ή του συνόλου των αμοιβών του
ευθυνόμενου ορκωτού ελεγκτή κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, εφόσον
οι τελευταίες υπερβαίνουν το προηγούμενο όριο. Σε περίπτωση των ελεγκτικών
εταιρειών τα παραπάνω όρια αφορούν στον κάθε μέτοχο ή εταίρο χωριστά, η δε
εταιρεία, θεωρείται αλληλέγγυα συνυπεύθυνη για την κάλυψη της προσγειωμένης από
τον μέτοχο ή εταίρο ζημίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες ή
κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν υποχρεούνται, επί ποινή διαγραφής από το
αντίστοιχο μητρώο τους, να έχουν ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστική εταιρεία η
οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
για ευθύνη προς αποζημίωση οιουδήποτε ζημιωθέντος φυσικού ή νομικού προσώπου.
Η ασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 150% του συνόλου των
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αμοιβών τις οποίες ο ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία ή η κοινοπραξία έλαβαν κατά
την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, οπωσδήποτε δε δεν μπορεί να είναι
κατώτερη του δεκαπλάσιου των συνολικών εκάστοτε ετησίων αποδοχών του
Προέδρου του Αρείου Πάγου52.
Η οριοθέτηση των ορίων ευθύνης αποτελεί ένα μεγάλο και διαχρονικό
πρόβλημα για τις ελεγκτικές εταιρείες. Τα νομικά τμήματα των μεγάλων πολυεθνικές
ελεγκτικών εταιρειών καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν τα όρια ευθύνης
τους απέναντι στους χρήστες σε περιπτώσεις όπου οι ελεγχόμενες εταιρείες τους
εμπλέκονται σε οικονομικά σκάνδαλα. Συνήθως τα ποσά που υποχρεούνται να
καταβάλουν είναι υπέρογκα και ενίοτε καταστροφικά για αυτές. Στον παρακάτω
πίνακα απεικονίζονται τα ποσά που χρειάστηκε να καταβάλλουν ορισμένες από τις
μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες παγκοσμίως ως αποζημιώσεις για διακανονισμό
νομικών τους υποθέσεων.
Πίνακας 5.1.
Αποζημιώσεις που δόθηκαν από ελεγκτικές εταιρείες για διακανονισμό νομικών
τους υποθέσεων που αφορούν σκάνδαλα
Ελεγκτική Εταιρεία

Ελεγχόμενη Εταιρεία

Ποσά σε $

Ernst & Young

Cendant

335 εκ.

Arthur Andersen

Sunbeam

110 εκ.

Arthur Andersen

Waste Management

75 εκ.

PriceWaterhouseCoopers

Microstrategy

51 εκ.

Ernst & Young

Informix

34 εκ.

Coopers & Lybrand (PWC)

Centennial Technologies

20 εκ.

Πηγή: M. Maremont, KPMG, The Wall Street Journal (January 18, 2001), N.
Harris, Andersen to pay $110 Million to Settle Sunbeam Accounting - Fraud
Lawsuit, The Wall Street Journal (May 2, 2001), J. Weil, The Wall Street Journal,
(May 10, 2001)

Οι ελεγκτές μέσω της έκθεσης του ελέγχου τους δεν εγγυώνται για την ακρίβεια
των οικονομικών μεγεθών που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις,

52

Π.Δ.226/92, άρθρο 19
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θεωρούνται όμως υπεύθυνοι για την παραπλανητική εικόνα που μπορεί να
παρουσιάζουν απέναντι στους χρήστες.

5.2. Νομική ευθύνη

5.2.1. Αστική ευθύνη
Οι ελεγκτές υποχρεούνται να διενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Η αυστηρή τήρηση των
κανόνων που ορίζουν τα πρότυπα έχει ιδιαίτερη σημασία. Όταν η ελεγχόμενη εταιρεία
αλλά και οι χρήστες ζημιωθούν από τη διενέργεια και το πόρισμα του ελέγχου έχουν
το δικαίωμα να προχωρήσουν σε αγωγή κατά του ελεγκτή. Η αστική ευθύνη των
ελεγκτών αναφέρεται ρητά, μαζί με τις ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες στο άρθρο
16, του παλαιού ν.δ. 3329/1955 περί συστάσεων και οργανώσεως του Σώματος
Ορκωτών Λογιστών, όπου ορίζεται ότι κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος
νομοθετικού διατάγματος από ορκωτό ελεγκτή, πέραν της πειθαρχικής του δίωξης,
τιμωρείται και κατά τα άρθρα 252 και 458 του Π.Κ. και τα άρθρα 242 και 386 του
Π.Κ., επιφυλασσόμενοι για το δικαίωμα αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις του κοινού
δικαίου53. Το άρθρο 37 του κ.ν.2190/1920 ορίζει ότι οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, και είναι υπόχρεοι να αποζημιώσουν
την εταιρεία. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να
τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας για αποζημίωση παραγράφεται μετά το πέρας
διετίας από τη σύνταξη της έκθεσης του ελέγχου τους54.
Η ευθύνη του ελεγκτή κατά την διενέργεια του ελέγχου και την άσκηση των
καθηκόντων του έχει τόσο προσωπικό όσο και εταιρικό χαρακτήρα. Ο ελεγκτής
θεωρείται συνυπεύθυνος με τους μετόχους και τους διοικούντες για την κάλυψη τυχόν
απάτης που μπορεί να ζημιώσει του χρήστες.

53
54

Νομοθετικό Διάταγμα 3329/1955, άρθρο 16
Νόμος 2190/1920, άρθρο 37
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5.2.2. Ποινική ευθύνη
Ο ελεγκτής έχει ποινική ευθύνη όταν αποσιωπά λόγο εξαίρεσης από την
πραγματοποίηση του ελέγχου. Ποινική ευθύνη αντιμετωπίζει ο ελεγκτής ο οποίος
κατά την άσκηση του ελεγκτικού του έργου δεν τήρησε απόλυτη εχεμύθεια απέναντι
στις πληροφορίες που έλαβε από την ελεγχόμενη οντότητα.
Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 63β ορίζει ότι ελεγκτές ανωνύμων εταιρειών του
άρθρου 36 του ιδίου νόμου, καθώς και τα πρόσωπα του άρθρου 42α παρ. 5, αν από
αμέλεια θεώρησαν ως νομίμως έχοντα υπολογισμό που καταρτίσθηκε παρά τις
διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τριών
μηνών και με χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ κατ' ελάχιστον ή με μία από τις
ποινές αυτές. Σε περίπτωση όμως δόλου τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 5755.
Επιπλέον το άρθρο 63γ του ιδίου νόμου ορίζει ότι τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
μέχρι τρεις μήνες κάθε ελεγκτής ανωνύμων εταιρειών, ο οποίος δεν τήρησε απόλυτη
εχεμύθεια με όσα έχει παρατηρήσει από τη λειτουργία της ελεγχόμενης εταιρείας.
Επιπρόσθετα με την ανωτέρω ποινή τιμωρείται κάθε ελεγκτής, ο οποίος δεν δήλωσε
οποιοδήποτε κόλλημα ως προς την άσκηση του ελέγχου στις περιπτώσεις όπου με την
ελεγχόμενη εταιρεία έχει οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της και είχε τέτοια ιδιότητα εντός χρονικού διαστήματος δύο
ετών μέχρι και την ημέρα που του ανατέθηκε ο έλεγχος των οικονομικών της
καταστάσεων56.

5.2.3. Πειθαρχική ευθύνη
Αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση παραβάσεων της νομοθεσίας
και

του

ρυθμιστικού

πλαισίου

που

διέπει

τις

εργασίες

των

ελεγκτών,

συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών αποφάσεων της Ε.Λ.Τ.Ε., του εκάστοτε
ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας και των ελεγκτικών προτύπων ή των προτύπων
διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις
υποδείξεις που διατυπώνονται από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) της

55
56

Νόμος 2190/1920, άρθρο 63β
Νόμος 2190/1920, άρθρο 63γ
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Ε.Λ.Τ.Ε. συνεπεία της διενέργειας ποιοτικού ελέγχου. Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. επιβάλλει
τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις57:


Επίπληξη



Προσωρινή απαγόρευση διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων επί των
ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για χρονικό
διάστημα από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες



Για τα φυσικά πρόσωπα πρόστιμο ύψους έως και 100.000 ευρώ και σε
περίπτωση υποτροπής, πρόστιμο ύψους έως και 200.000 ευρώ. Για τα
νομικά πρόσωπα, πρόστιμο ύψους έως και 1.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση
υποτροπής του νομικού προσώπου, το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται να
επιβάλει πρόστιμο ύψους έως 2.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση επιβολής
προστίμου

σε

νομικό πρόσωπο

που

έχει

δικαίωμα

διενέργειας

υποχρεωτικών ελέγχων, το επιβαλλόμενο πρόστιμο δύναται να υπερβεί το
όριο του πρώτου εδαφίου και να ανέλθει σε ποσό ίσο με το δεκαπλάσιο
της αμοιβής που τιμολογήθηκε στην ελεγχόμενη οντότητα κατά τη
διάρκεια της οικονομικής χρήσης κατά την οποία τελέσθηκε η παράβαση
και προέρχεται από κάθε είδους ελεγκτική εργασία. Τα οριζόμενα στο
προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και σε περίπτωση υποτροπής του νομικού
προσώπου


Προσωρινή αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας για χρονικό διάστημα
έως δύο (2) έτη



Οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας και διαγραφή από το
Μητρώο Ελεγκτών.

Σε περίπτωση διαπίστωσης της τέλεσης παράβασης από νόμιμο ελεγκτή, που
διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού
γραφείου, η ευθύνη του νόμιμου ελεγκτή δεν αίρει την τυχόν σωρευτική πειθαρχική
ευθύνη του ελεγκτικού γραφείου. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται αποτελούν έσοδο
του Δημοσίου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (ν.δ. 356/1974), από την εκάστοτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.),
η οποία οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Ε.Λ.Τ.Ε. για την είσπραξη ή μη του
προστίμου.
57

Νόμος 3148/2003, άρθρο 6
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5.3. Ηθική ευθύνη
Ο ορκωτός ελεγκτής έχει πέρα από τη νομική ευθύνη και ηθική ευθύνη απέναντι στην
κοινωνία και γενικά στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων επί των οποίων
έχει εκφράσει τη γνώμη του μέσα από τη δημοσιευμένη έκθεση του ελέγχου του. Η
ευθύνη αυτή επιβάλλεται μέσα από των Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και
Συμπεριφοράς.
Ο κώδικας που σχετίζεται με την ηθική ευθύνη των ελεγκτών έχει θεσπιστεί
διότι οι νομικές ευθύνες που έχουν ορισθεί από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο δεν
επαρκούν να περιγράψουν αλλά και διαμορφώσουν πλήρως την πρέπουσα
συμπεριφορά του ελεγκτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο κώδικας αυτός
συμπεριφοράς, που οικειοθελώς αναλαμβάνει να επιβάλλει στα μέλη του το σώμα
ορκωτών ελεγκτών, δεν είναι τίποτα άλλο από την αναγνώριση της κοινωνικής
ευθύνης την οποία επιβάλλει η κοινωνική διάσταση του επαγγέλματος 58. Σκοπός της
ύπαρξης της ηθικής ευθύνης των ελεγκτών είναι κατά κύριο λόγο η ενδυνάμωση του
επαγγέλματος απέναντι στους πελάτες αλλά και στην κοινωνία. Οι χρήστες έχουν
ανάγκη να εμπιστευθούν τα πορίσματα των ορκωτών ελεγκτών και το έργο το οποίο
έχουν διοριστεί να επιτελέσουν. Η προσωπική ηθική εγγύηση του ορκωτού ελεγκτή
είναι το σημαντικότερο στοιχείο που συντελεί στη δημιουργία της εμπιστοσύνης των
διαφόρων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες χρησιμοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις
που φέρουν την υπογραφή τους.
Παρ’ όλα αυτά δεν έχει θεσπιστεί ακόμα συγκεκριμένος κώδικας κοινωνικής,
επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης που να εφαρμόζεται πάγια από όλους τους
ορκωτούς ελεγκτές. Κάθε ελεγκτική εταιρεία διαθέτη το δικό της κώδικα ανάλογα με
την εικόνα που θέλει να παρουσιάσει στο κοινωνικό σύνολο και είναι αρμόδια για την
ηθική συμπεριφορά του προσωπικού της. Οι κανόνες και τα πρότυπα που
εφαρμόζονται είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας ενασχόλησης με το επάγγελμα
καθώς, της πείρας και του χαρακτήρα του κάθε ελεγκτή. Όσον αφορά τις κυρώσεις
που απορρέουν από την ηθική ευθύνη των ελεγκτών δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθούν. Μια τέτοια ηθική επαφίεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της
αποκλειστικά στην ακεραιότητα του χαρακτήρα του εκάστοτε ορκωτού ελεγκτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

6.1. Enron Corporation
Η αρχική επωνυμία της Enron ήταν «Northern Gas Company» και ιδρύθηκε στην
Omaha της Nebraska το 1930. Το 1947 ήταν χρονιά ορόσημο για την εταιρία, διότι οι
μετοχές της εισήχθησαν για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το
γεγονός αυτό βοήθησε την εταιρία να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στις εγχώριες
κεφαλαιαγορές και τις παρείχε την χρηματοδότηση που χρειαζόταν για να συνεχίσει
την στρατηγική ανάπτυξη μέσω εξαγορών. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄70 η
Northern έγινε ο κύριος επενδυτής στην κατασκευή του αγωγού της Alaska ο οποίος
βοήθησε την εταιρία να εκμεταλλευτεί τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου που
είχε αποκτήσει στον Καναδά. Το 1980 η Northern μετονομάστηκε σε InterNorth, Inc.
Η διοίκηση της εταιρίας άρχισε να επενδύει σε δραστηριότητες πέραν της βιομηχανίας
φυσικού αερίου, όπως η αναζήτηση πηγών πετρελαίου, τα χημικά, η εξόρυξη
κάρβουνου και το εμπόριο καυσίμων. Τον Ιούλιο του 1985, η Houston Natural Gas με
πρόεδρο τον Kenneth L. Lay συγχωνεύεται με την InterNorth. Με την συγκεκριμένη
εξαγορά έγινε η μεγαλύτερη εταιρία φυσικού αερίου των ΗΠΑ. Τον Νοέμβριο του
ίδιου έτους, η InterNorth μετονομάστηκε σε Enron, αφού πρώτα απορρίφθηκε το
όνομα «Enteron». Ο Kenneth Lay διορίστηκε πρόεδρος της νέας εταιρίας. Την
περίοδο της ίδρυσης της κυβερνήτης του Texas ήταν ο μετέπειτα πρόεδρος τον ΗΠΑ
George W. Bush. Ο πατέρας Bush εξασφάλιζε επιχορηγήσεις δισεκατομμυρίων για
την Enron και βοήθησε αρκετά στην ανάπτυξή της.
Τον Οκτώβριο του 1987 τέθηκαν τα πρώτα ερωτήματα σχετικά με τον Lay και
την Enron. Οι υποψίες οφείλονται στο πετρελαϊκό σκάνδαλο ή σκάνδαλο Valhalla59.
Το σκάνδαλο αφορά την οικειοποίηση χρημάτων από 2 traders οι οποίοι ποντάρισαν
μέσω της Enron για το αν τα ανέβει ή όχι η τιμή του πετρελαίου. Για κάποιο
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ασυνήθιστο λόγο η Enron πάντα έβγαινε κερδισμένη από το εμπόριο πετρελαίου. Το
πρώτο οικονομικό σκάνδαλο που απασχόλησε την εταιρία αφορούσε την
οικειοποίηση 3 εκατομμυρίων $ από τον τότε πρόεδρο της εταιρίας, Louis Borget. Ο
Borget πήρε από την εταιρία εταιρικούς πόρους και τους μετέφερε σε λογαριασμό του
μέσω offshore εταιρίας. Στο σκάνδαλο ενεπλάκη και ο τότε ταμίας της εταιρίας, Tom
Mastroeni. Κατά τον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές ανακαλύφθηκε ότι υπήρχαν
υπεράκτιοι λογαριασμοί, πλαστά βιβλία και καταθέσεις από τον ταμία σε λογαριασμό
ενός Λιβανέζου με όνομα M. Yass. Υπήρξε έντονη φημολογία ότι το όνομα του
Λιβανέζου ήταν απλά ένα λογοπαίγνιο (My Ass) και ότι ο λογαριασμός αυτός άνηκε
στον Louis Borget. Τελικά και οι δύο παραδέχτηκαν την ενοχή τους και το Δ/Σ της
εταιρίας ανάθεσε σε ομάδα ελεγκτών να εξετάσουν τις επιπτώσεις στην εταιρία. Η
έκθεση των ελεγκτών ανέφερε ότι ο Borget και οι traders μαγείρευαν τα κέρδη
καταστρέφοντας αρχεία και πιθανόν τζογάριζαν στην αγορά πετρελαίου πάνω από τα
όρια της εταιρίας. Από τα πραγματικά βιβλία της εταιρίας φάνηκε ότι οι traders είχαν
τζογάρει όλα τα αποθεματικά της εταιρίας. Το παράδοξο ήταν ότι ο Lay αποφάσισε να
μην απολύσει ή να τιμωρήσει τους traders. Αντίθετα τους ενθάρρυνε με επιστολή να
τζογάρουν ακόμα περισσότερο και να συνεχίζουν να φέρνουν κέρδη στην εταιρία.
Τον Ιούνιο του 1990 η Enron προσέλαβε τον Jeff Skilling, πρώην στέλεχος της
McKinsey & Co.’s. Η βασική ιδέα του Skilling ήταν να μετατρέψει την ενέργεια σε
ένα διαπραγματεύσιμο οικονομικό μέγεθος. Με την υλοποίηση αυτής της ιδέας η
Enron το 1992 έγινε ο μεγαλύτερος έμπορος φυσικού αερίου. Η εταιρία μέσα σε λίγα
χρόνια μετατράπηκε από ένα συμβατικό προμηθευτή φυσικού αερίου σε εταιρία που
λειτουργούσε ως μεσολαβητής ανάμεσα σε παραγωγούς προϊόντων ενέργειας, κυρίως
φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, και σε καταναλωτές. Τον Δεκέμβριο του 1996 ο
Jeff Skilling γίνεται πρόεδρος και γενικός διευθυντής της εταιρίας. Από την έναρξη
της προεδρίας του Skilling ως πρωταρχικός στόχος της εταιρίας τίθεται η συνεχής
άνοδος της τιμής της μετοχής της και η διατήρηση της σε υψηλά επίπεδα. Αυτή η
ημερομηνία αποτέλεσε σταθμό για την τρομακτικά γρήγορη ανάπτυξη της εταιρίας
αλλά και για τη μετέπειτα καταστροφή της60.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, εκατοντάδες μεγάλες επιχειρήσεις
ξεκίνησαν να ιδρύουν εταιρίες ειδικού σκοπού (SPEs). Στις περισσότερες περιπτώσεις
οι SPEs χρησιμοποιούνταν για να χρηματοδοτήσουν την απόκτηση ενός στοιχείου
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ενεργητικού ή την κατασκευή ενός έργου. Το κίνητρο που έδιναν όμως η δημιουργία
μιας SPE ήταν η δυνατότητα απόκρυψης οφειλών. Επέτρεπαν δηλαδή, στην μητρική
εταιρία να αυξήσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση
διαφόρων στόχων, χωρίς να απαιτείται να εμφανίσουν την υποχρέωση στον
ισολογισμό τους. Η πιο σημαντική οδηγία που τέθηκε σε ισχύ για της SPEs από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών Λογιστικών
Προτύπων, ήταν ο κανόνας του 3% (The 3% rule). Αυτός ο κανόνας επέτρεπε σε μία
εταιρία να μη συμπεριλάβει στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις το
ενεργητικό και το παθητικό μίας SPE με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 3% του
κεφαλαίου της SPE κατέχεται από τρίτους. Το υπόλοιπο 97% του κεφαλαίου της
προερχόταν συνήθως από δάνεια εξωτερικών δανειστών, τα οποία η εταιρία που ίδρυε
τις SPEs διακανόνιζε και εγγυόταν. Η Enron χρησιμοποίησε τις SPEs με μοναδικό
σκοπό να μεταφέρει χαμηλής απόδοσης στοιχεία ενεργητικού της από τις οικονομικές
της καταστάσεις σε ελεγχόμενες εταιρίες οι οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνονταν
στον ενοποιημένο ισολογισμό της. Συχνά πουλούσε στοιχεία του ενεργητικού της στις
SPEs σε υπερβολικά υψηλές τιμές, δημιουργώντας έτσι τεράστια πλασματικά κέρδη.
Πιο αναλυτικά η εταιρία δανειζόταν κεφάλαια που φαινόταν ως εισοδήματα, χωρίς
ωστόσο να αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις στον ισολογισμό της εταιρίας. Τα δάνεια
ήταν εγγυημένα με ανταλλάξιμες μετοχές της Enron, με τιμή μεγαλύτερη των 100 $
ανά μετοχή. Επιπλέον εκχωρούσε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στις SPEs
με αποτέλεσμα να ωραιοποιεί τον ισολογισμό της και να εμφανίζει πλασματικά κέρδη.
Επίσης έκαναν έρευνες αγοράς για λογαριασμό της Enron, με αποτέλεσμα τα κόστη
έρευνας και ανάπτυξης να φορτώνονται σε αυτές και όχι στη μητρική εταιρία. Η
εταιρία

εκτός

από

τις

εταιρίες

ειδικού

σκοπού,

δημιούργησε

ορισμένα

χρηματοοικονομικά εργαλεία τα λεγόμενα «Raptors», που σκοπό είχαν να μειώσουν
τους κινδύνους που σχετίζονται με το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο 61. Προσπάθησε
δηλαδή να αμυνθεί στις mark-to-market απώλειες της. Ουσιαστικά κάλυπταν
δυνητικές ζημίες των επενδύσεών της, όσο η τιμή της μετοχής ήταν ακόμα σε
ικανοποιητικά επίπεδα. Επίσης η εταιρία κάλυπτε το χρέος της από τις SPEs
χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά παράγωγα62.
Ένας βασικός παράγοντας που οδήγησε τα στελέχη της στην ωραιοποίηση των
οικονομικών της καταστάσεων ήταν ο πρωταρχικός στόχος που έθεσε ο Skilling, ο
61
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οποίος ήταν η διατήρηση της τιμής της μετοχής σε υψηλά επίπεδα. Για να το επιτύχει
αυτό συχνά έδινε μετοχές της εταιρίας ως bonus στους υπαλλήλους της ή και ακόμα
ως μέρος του μισθού τους. Αν η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής έπεφτε κάτω από
ένα προκαθορισμένο επίπεδο (trigger), η Enron ήταν υποχρεωμένη να διαθέσει
επιπλέον μετοχές για να αντισταθμίσει τα δάνεια των SPEs, τα οποία η ίδια η Enron
είχε διαπραγματευτεί. Αν δεν ήταν εφικτό αυτό τότε η Enron διέλυε τη SPE και
αναγκαζόταν να συμπεριλάβει το ενεργητικό της και το παθητικό της στις
ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις. Οι SPEs εμφάνιζαν όμως μεγάλες ζημίες,
οι οποίες προέρχονταν από τα στοιχεία του ενεργητικού που είχαν αγοράσει από την
Enron. Η εταιρία όμως κατάφερνε να αποκρύψει αυτές τις μεγάλες ζημίες,
εκμεταλλευόμενη το πλεονέκτημα των λογιστικών κανόνων για λογαριασμούς με
μεγάλα δάνεια από εταιρίες της Wall Street εμφανίζοντάς τους σαν financial hedges.
Πιο συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα 1992 έως το 2002 η εταιρία απέκρυψε χρέη
3,9 δισεκατομμύρια $. Τα δάνεια αυτά λογίζονταν σαν δραστηριότητα hedge,
προκειμένου να μη προκαλέσει ανησυχία στους πιστωτές ότι πρόκειται για ένα νέο
χρηματοδοτικό χρέος.
Δυστυχώς για τα στελέχη, τους εκατοντάδες υπαλλήλους και τους μετόχους της
Enron, ο Lay απέτυχε να εκπληρώσει το όραμα του και να δημιουργήσει την
μεγαλύτερη εταιρία στον κόσμο. Μέσα σε διάστημα λίγων μηνών του 2001, ο μύθος
της Enron γρήγορα κατέρρευσε. Η ξαφνική πτώση της πανικόβαλε τους επενδυτές σε
εθνικό επίπεδο, γεγονός που οδήγησε έναν από τους συντάκτες του περιοδικού
Newsweek να την χαρακτηρίσει «την μεγαλύτερη κρίση που γνώρισαν οι επενδυτές
από το 1929».
Η ελεγκτική εταιρία στην οποία η Enron είχε αναθέσει τον έλεγχο της
ορθότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεών της από το 1997 έως και ο 2001
ήταν η Arthur Andersen. Η Arthur Andersen & Co. είχε σημαντικό μερίδιο ευθύνης
στην κατάληξη της Enron γεγονός που οδήγησε και στη δική της κατάρρευση. Το
2001, η Enron ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της ελεγκτικής εταιρίας. Αν
και ήταν γνωστό πως η Enron ήταν πελάτης με υψηλό κίνδυνο και ενώ η ελεγκτική
εταιρία είχε εντοπίσει προβλήματα στα βιβλία της εταιρίας τελικά αποφάσισε να τα
παραβλέψει χωρίς να τα διορθώσει. Βέβαια πρότεινε στην εταιρία να προβεί σε
ρυθμίσεις που θα μείωναν το ετήσιο εισόδημα κατά 50% περίπου, όμως η Enron δεν
προχώρησε σε υλοποίηση της πρότασης. Η ελεγκτική αν και όφειλε να συντάξει τις
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απαραίτητες παρατηρήσεις δεν το έκανε, αλλά αντίθετα υπέγραψε για την ορθότητα
και αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων63.
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης η ελεγκτική εταιρία παραδέχτηκε ότι μέλη της
ελεγκτικής ομάδας της Enron είχαν διαπράξει ένα σοβαρότατο σφάλμα στην ανάλυση
μιας μεγάλης συναλλαγής με μία SPE που έγινε το 1999. Ανακάλυψαν αυτό το λάθος
το φθινόπωρο του 2001 και ειδοποίησαν την Enron, ζητώντας τη διόρθωσή του. Το
λάθος αυτό αποτέλεσε το 20% της επαναδιατύπωσης των κερδών ύψους 600
εκατομμυρίων $ που ανακοίνωσε η εταιρία στις 8 Νοεμβρίου του 2001. Το υπόλοιπο
80% αφορούσε μία άλλη SPE η οποία είχε ιδρυθεί από την Enron το 1997 και στην
οποία συμμετείχε με ποσοστό 98,5% αλλά δεν την είχε ενοποιήσει στις οικονομικές
τις καταστάσεις.
Στις 16 Φεβρουαρίου του 2001, η Enron εξέδωσε την τριμηνιαία έκθεση των
αποτελεσμάτων της για το 3ο τρίμηνο του 2001, με την οποία αποκαλύφθηκαν οι
τεράστιες ζημίες της εταιρίας. Αρκετοί αναλυτές θεωρούσαν ακόμη πιο προβληματική
την μυστηριώδη μείωση, κατά 1,2 δισεκατομμύρια $ της καθαρής θέσης της εταιρίας,
γεγονός που αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων. Η διαφορά αυτή οφειλόταν στον
αντιλογισμό καταγεγραμμένων συναλλαγών που αφορούσαν την ανταλλαγή μετοχών
της Enron με εισπρακτέους λογαριασμούς. Τελικά έπειτα από μελέτη και ανάλυση
των ελεγκτών διαπιστώθηκε ότι οι εισπρακτέοι αυτοί λογαριασμοί δεν θα έπρεπε να
είχαν καταγραφεί στο ενεργητικό του ισολογισμού άλλα να εμφανιστούν αφαιρετικά
της καθαρής θέσης. Τρεις βδομάδες αργότερα και συγκεκριμένα στις 8 Νοεμβρίου, η
εταιρία επαναδιατύπωσε την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της για τα τελευταία 5
χρόνια, εξαλείφοντας κέρδη περίπου 600 εκατομμυρίων $. Αυτή η ανακοίνωση
σηματοδότησε και το τέλος της εταιρίας64.
Τον Φεβρουάριο του 2002, ο William C. Powers, καθηγητής πανεπιστημίου του
Texas, εξουσιοδοτημένος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Enron, πραγματοποίησε
με την ομάδα του, μελέτη των συναλλαγών της εταιρίας με τις SPEs. Η έκθεση
Powers παρουσίαζε σε βάθος τη φύση των συναλλαγών αυτών και τα τεράστια
τεχνητά κέρδη από αυτές. Επίσης στην έκθεσή του τεκμηρίωνε ότι το προσωπικό της
Andersen ήταν αναμειγμένο σε αυτές τις συναλλαγές. Οι αντιπρόσωποι της
ελεγκτικής εταιρίας είχαν πληροφορίες για τη γρήγορη επιδείνωση της οικονομικής
κατάστασης της εταιρίας και επιχείρησαν να βοηθήσουν τα διοικητικά στελέχη να
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αντιμετωπίσουν την κρίση, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αυτό όμως ήταν
ενάντια με τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας των ελεγκτών. Επίσης
σύμφωνα με ισχυρισμούς, ελεγκτική εταιρία κατέστρεψε ολοσχερώς ενοχοποιητικά
έγγραφα και φύλλα εργασίας που αφορούσαν τον έλεγχο της Enron. Αυτό οδήγησε
πολλούς επικριτές να υποστηρίξουν ότι η Andersen προσπαθούσε να αποτρέψει τις
αρχές από το να αποκτήσουν ενοχοποιητικά στοιχεία που αφορούσαν τον ρόλο της
στην χρεοκοπία της Enron. Υπήρξε η φήμη ότι για την καταστροφή των ελεγκτικών
αρχείων, ενδεχομένως να ασκήθηκαν πιέσεις και από τις ασφαλιστικές εταιρίες που
ήταν ασφαλισμένες η Enron και η Andersen.
Στις 2 Δεκεμβρίου η Enron υπέβαλλε αίτηση πτώχευσης με μοντέρνο τρόπο,
μέσω Internet. H Andersen και αυτή με τη σειρά της δεν κατάφερε να διασωθεί, αφού
οι προσπάθειες της διοίκησης της να εξαγοραστεί από μία εκ των Big Four δεν
καρποφόρησαν. «Η Enron χρειάστηκε 16 χρόνια να πάει από τα 10 στα 65
δισεκατομμύρια ενεργητικό. Μέσα σε 24 μέρες χρεοκόπησε».

6.2. CBI Holding Company Inc.
Η CBI Holding Company, Inc. αποτελούσε τη μητρική εταιρία αρκετών εταιρειών, οι
οποίες εμπορεύονταν φαρμακευτικά προϊόντα. Οι θυγατρικές αγόραζαν φάρμακα από
βιομηχανίες φαρμάκων και τα διοχέτευαν σε φαρμακεία, νοσοκομεία, κέντρα
μακρόχρονης φροντίδας και άλλες σχετικές επιχειρήσεις. Πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της CBI ήταν ο Robert Castello.
Το 1991, ο Castello, μεταβίβασε το 48% των μετοχών της εταιρείας στην Trust
Company of the West (TCW), μια μεγάλη εταιρία επενδύσεων. Η συμφωνία αυτή
έδωσε το δικαίωμα στην TCW να διορίζει δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της
CBI και ο Castello διατήρησε το δικαίωμα να διορίζει τα τρία υπόλοιπα μέρη.
Επιπλέον στην συμφωνία οριζόταν το δικαίωμα στη TCW να μπορεί να αναλάβει τον
έλεγχο της CBI. Η εταιρία η οποία διενεργούσε τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της CBI ήταν η Ernst & Young, η οποία από το 1990 έως το 1993
διατύπωνε σύμφωνη γνώμη στην έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων
της CBI.
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Το σκάνδαλο στη CBI αφορούσε το γεγονός ότι συνεργάτες του Castello,
σκοπίμως παραποιούσαν τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση της
εταιρίας με λογιστικά τεχνάσματα που αποτελούσαν εφεύρεση του Castello και του
έδιναν τη δυνατότητα να λαμβάνει υπέρογκα ετήσια

ποσά ως μπόνους

αποδοτικότητας. Μία από τις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να
επηρεάσουν προς όφελός τους τις οικονομικές καταστάσεις ήταν η απόκρυψη
πληρωτέων λογαριασμών για τις χρήσεις 1992 και 1993. Στη λήξη των χρήσεων
αυτών, η CBI απέκρυψε υποχρεώσεις εκατομμυρίων δολαρίων προς βασικούς της
προμηθευτές. Ο δικαστής Burton Lifland, του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, που είχε
αναλάβει την υπόθεση αυτή, αποφάσισε ότι οι σκόπιμες αποκρύψεις των
υποχρεώσεων είχαν ουσιώδη επιρροή στις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων
1992 και 1993 και τις καθιστούσαν παραπλανητικές για τους χρήστες. Επίσης στο
πόρισμα του ανέφερε ότι η παραποίηση ήταν αποτέλεσμα απάτης και όχι
σφάλματος65.
Στις χρήσεις 1992 και 1993 η Ernst & Young χαρακτήρισε τον έλεγχο της CBI
ως «έργο στενής παρακολούθησης». Ο ελεγκτικός κίνδυνος που προερχόταν κυρίως
από τον Castello, την απουσία της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και την έλλειψη
σωστού καταμερισμού ευθυνών και εξουσιών, ώθησαν την ελεγκτική εταιρία να
χαρακτηρίσει το περιβάλλον ελέγχου της CBI ως «αναποτελεσματικό». Η εταιρία είχε
αναφέρει όλες τις αιτίες κινδύνου στα φύλλα ελέγχου της και είχε επισημάνει κυρίως
την αναποτελεσματικότητα και τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
Για τους ελέγχους του 1992 και του 1993, η ελεγκτική ομάδα της Ernst &
Young ετοίμασε ένα φύλλο εργασίας με τον τίτλο «Πρόγραμμα στρατηγικής ελέγχου
και αποδοχής», που αφορούσε ελεγκτικές διαδικασίες σχετικά με την ύπαρξη για
ακαταχώρητες υποχρεώσεις και τη λήψη επιβεβαιωτικών επιστολών από τους
μεγαλύτερους προμηθευτές. Κατά τη διάρκεια του 1992 οι ελεγκτές ανακάλυψαν
πολλές πληρωμές οι οποίες πιθανόν να αφορούσαν ακαταχώρητες υποχρεώσεις του
Απριλίου του ίδιου έτους, αλλά δεν κατάφεραν να ελέγξουν κατά πόσο οι ισχυρισμοί
της διοίκησης, η οποία υποστήριζε ότι αποτελούσαν προκαταβολές, ήταν αληθείς ή
αυτές οι προκαταβολές ήταν απλά πληρωμές προς προμηθευτές της CBI για αγορές
αποθεμάτων οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί στα τέλη Απριλίου του 1992 ή και
νωρίτερα. Μάλιστα ο ομοσπονδιακός δικαστής, Burton R. Lifland, έκρινε ότι οι
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ελεγκτική ομάδα είχε αποτύχει να διερευνήσει διεξοδικά της υποτιθέμενες
προκαταβολές και να εκτιμήσει την αξιοπιστία των επεξηγήσεων του πελάτη της με
αποτέλεσμα να συμπεράνει ότι η Ernst & Young δεν είχε ολοκληρώσει σωστά τον
έλεγχο σχετικά τις υποχρεώσεις και τους πληρωτέους λογαριασμούς. Αυτό προέκυψε
από το γεγονός ότι οι επιστολές που εστάλησαν δεν αφορούσαν τους πέντε
μεγαλύτερους προμηθευτές της εταιρίες όπως είχε αρχικά αποφασιστεί από την
ελεγκτική ομάδα αλλά δείγμα από το σύνολο των προμηθευτών το οποίο δεν
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αντιπροσωπευτικό και επαρκές.
Οι ελεγκτικές διαδικασίες τις οποίες εφάρμοσε η ελεγκτική εταιρεία στους
πληρωτέους λογαριασμούς της CBI στη λήξη της χρήσης του 1993, επηρεάστηκαν
από τα ίδια ψευδή αποδεικτικά στοιχεία που είχαν συλλέξει κατά τη διάρκεια του
ελέγχου της προηγούμενης χρήσης. Η διοίκηση της CBI, όπως έπραξε στη
προηγούμενη χρήση, χαρακτήρισε και πάλι τις πληρωμές αυτές ως «προκαταβολές»
σε προμηθευτές. Η συγκεκριμένη παράλειψη αναγνωρίστηκε και σε αυτή τη χρήση
από τον Lifland, ο οποίος έκρινε ότι η ελεγκτική ομάδα αναντίρρητα αποδέχτηκε τον
ισχυρισμό του προσωπικού της CBI για αυτές τις προκαταβολές. Η ελεγκτική ομάδα
λόγω της αποτυχίας της να αναγνωρίσει τους μεγαλύτερους προμηθευτές της CBI
εφάρμοσε τις ελεγκτικές διαδικασίες σχετικά με τα υπόλοιπα των πληρωτέων
λογαριασμών σε ένα τυχαίο δείγμα δέκα προμηθευτών της εταιρίας.
Τον Μάρτιο του 1994, η ελεγκτική εταιρεία ανακάλεσε τις εκθέσεις ελέγχου
της για τις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 1992 και 1993 μόλις διαπίστωσε ότι
τα ουσιώδη σφάλματα των καταστάσεων οφείλονταν σε απάτες του Castello. Σχεδόν
αμέσως, η CBI άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα στη λήψη πιστωτικού ορίου από
τους βασικούς προμηθευτές της και τον Αύγουστο του 1994, η εταιρία χρεοκόπησε.
Στις αρχές του 2000, ο δικαστής B. Lifland προέδρευσε σε μία δίκη για να
διαλευκάνει εάν η Ernst & Young ήταν υπεύθυνη για την κατάρρευση της CBI και
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανεπαρκής έλεγχοι από την αρμόδια ελεγκτική
ομάδα των εν λόγω χρήσεων, αποτελούσαν την κυρίαρχη αιτία της κατάρρευσης.
Κατά την ετοιμηγορία του ο δικαστής εντόπισε αρκετά γενικώς παραδεκτά λογιστικά
πρότυπα τα οποία είχαν παραβιαστεί από τους ελεγκτές κατά τη διενέργεια των
ελέγχων. Οι περισσότερες κατηγορίες αφορούσαν την αποτυχία της ελεγκτικής
ομάδας να διατηρήσει την ανεξαρτησία της κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού της
έργου στην ελεγχόμενη εταιρεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απαίτηση
του Robert Castello να αντικατασταθεί ο προϊστάμενος του ελέγχου της CBI κατά τη
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χρήση 1992, στον οποίο είχε ανατεθεί η διενέργεια του ελέγχου. Την παράλογη αυτή
απαίτηση η Ernest & Young την αποδέχτηκε αν και ήταν αντίθετη με το Κώδικα
Δεοντολογίας που εφάρμοζε τότε η εταιρεία. Ωστόσο για να μην απωλέσει τον πελάτη
αποδέχτηκε το αίτημα της αντικατάστασης66.
Λίγο μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του 1993, ο Castello, προσέλαβε ένα
νέο οικονομικό διευθυντή, ο οποίος παραιτήθηκε οχτώ μέρες αργότερα, εξαιτίας
λογιστικών αλχημειών ύψους αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων τις οποίες ανακάλυψε
στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας. Το περιστατικό αυτό το ανέφερε αμέσως στα μέλη
της ελεγκτικής ομάδας. Ο δικαστής κατηγόρησε την ελεγκτική εταιρία για το γεγονός
αυτό, διότι καθυστέρησε αισθητά να διερευνήσει τη συγκεκριμένη καταγγελία. Ένα
ακόμα βασικό θέμα, το οποίο τέθηκε από τον δικαστή Lifland, σχετικά με την
ανεξαρτησία της Ernst & Young, ήταν η προσπάθειά της να διατηρήσει τη CBI ως
πελάτη μετά την ανακάλυψη ότι οι έλεγχοι του 1992 και 1993 ήταν ανεπαρκείς με
υπαιτιότητα της CBI. Η Ernst & Young απέφυγε να κοινοποιήσει στο Δ.Σ. της CBI τα
ελεγκτικά ευρήματα σχετικά με τις παρατυπίες στους ελέγχους του 1992 και 1993,
διότι θεώρησε ότι αν το έκανε θα μείωνε ή θα εξάλειφε την πιθανότητα να αναλάβει
τον επανέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των συγκεκριμένων χρήσεων. Όλα τα
παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα, η Ernst & Young να θεωρηθεί ένας από τους
βασικούς υπαίτιους της χρεοκοπίας της CBI67.

6.3. Madoff Investment Securities
Η Madoff Investment Securities ειδικευόταν στις διαπραγματεύσεις των μετοχών
NASQAD, των προνομιούχων μετοχών και άλλων χρηματιστηριακών προϊόντων
διαχείρισης κινδύνων, μέσα από 336 Hedge Funds παγκοσμίως. Ιδρυτής της ήταν ο
Bernard Lawrence Madoff. Γέννημα – θρέμμα της «Μέκκας» των χρηματαγορών, της
Νέας Υόρκης, ο εβραϊκής καταγωγής Bernard Madoff έδειξε από νωρίς τη κλίση του
προς το χρήμα. Γεννήθηκε το 1938 στο Queens της Νέας Υόρκης και αποφοίτησε το
1960 από τη νομική σχολή. Μετά την αποφοίτηση του αποφάσισε να ιδρύσει την
Bernard L. Madoff Investment Securities, η οποία ήταν εταιρία market making. Το
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αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ήταν μόλις 5000 δολάρια. Η εξέλιξη που παρουσίαζε η
εταιρία ήταν ραγδαία και αυτό οφειλόταν κυρίως στο επιχειρηματικό δαιμόνιο του
ιδρυτή της σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ως ειδικό διαπραγματευτής
τιμών, η εταιρία έγινε μία από τις πέντε εταιρίες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και
στην εξέλιξη του NASQAD68.
Η εταιρία αποτελούσε κολοσσό για 40 και πλέον χρόνια. Μεγάλες εταιρίες
από όλο το κόσμο αλλά και ιδιώτες με σημαντική περιουσία εμπιστεύονταν στην
εταιρία τεράστια χρηματικά ποσά για χρηματικές επενδύσεις που θα τους απέφεραν
αποδόσεις, τη σταθερότητα των οποίων εγγυόταν το βάρος της Madoff Investment
Securities. Η βασική λειτουργία της εταιρίας επέτρεπε σε τρία fund of funds να
δημιουργούν hedge funds, τα οποία με τη σειρά τους χρηματοδοτούσαν την εταιρία
Madoff. Χωρίς να ξέρουν τον διαχειριστή τους, τα feeder funds αποτελούσαν τους
τροφοδότες του σε χρηματικά διαθέσιμα, λαμβάνοντας τις υψηλότερες προμήθειες
στην αγορά. Η κύρια τροφοδότρια εταιρία της Madoff ήταν η Fairfield Graph Wick
Sentry Group (F.G.G.), η οποία τροφοδοτούσε τον Madoff με χαρτοφυλάκιο ύψους
άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διαφήμιζε τον διαχειριστή των κεφαλαίων
της. Επιπλέον η F.G.G. συνέδεε το όνομα Madoff με τη διαφάνεια, την προστασία των
χρημάτων και τον έλεγχο, ενώ υποσχόταν υψηλά και εξασφαλισμένα κέρδη. Εκτός
των άλλων hedge funds, διατηρούσε κυρίαρχη θέση με την Access International
Advisers με κεφάλαια που ανέρχονταν σε 1.5 δις δολάρια, καθώς επίσης και με την
Capital Management, την Broyhill All Weather, την Kingate Fund, ενώ συνεργαζόταν
και με τράπεζες υψηλού κύρους που κερδοσκοπούσαν λαμβάνοντας υψηλό ρίσκο. Ο
Madoff δεν δεχόταν ποτέ έλεγχο και απέρριπτε διαχειρίσεις κεφαλαίων όταν οι
επενδυτές επέμεναν στην πραγματοποίηση ελέγχου.
Ο Madoff χρησιμοποιούσε μία συγκεκριμένη στρατηγική, την “split-strike
conversion”. Σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή επένδυε κεφάλαια σε κρατικά
χρεόγραφα μέχρι να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες στην αγορά, με στόχο
την καθολική τους επένδυση. Στη συνέχεια, δημιουργούσε ποικίλα χαρτοφυλάκια για
να αποφύγει τον αντίκτυπο στην αγορά. Ο αριθμός των μετοχών του κάθε
χαρτοφυλακίου ήταν περίπου 30 με 35 και υψηλής κεφαλαιοποίησης για να είναι
εύκολη η διαχείρισή τους. Η τακτική του στηριζόταν στο ότι την ίδια στιγμή που
πουλούσε δικαιώματα εκτός της χρηματικής τους αξίας πάνω στο δείκτη, τα αγόραζε
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ξανά. Οι μετοχές του κάθε χαρτοφυλακίου συσχετίζονταν με τον δείκτη S&P 100 και
ήταν προστατευμένες με δικαιώματα αγοράς και πώλησης. Με αυτό τον τρόπο υπήρχε
βέβαια όριο όχι μόνο στο κέρδος, αλλά και στις ζημίες, προστατεύοντας κατά τα
λεγόμενα του Madoff τους επενδυτές του69.
Μετά τη δεκαετία του ’90, αναλυτές, εξέφραζαν υποψίες σχετικά με τις
δραστηριότητες της εταιρίας δεδομένου ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων που
απέφερε στους πελάτες της χαρακτηρίζονταν από μία σταθερότητα που δεν
ακολουθούσε τις φυσιολογικές πτώσεις και ανόδους της χρηματιστηριακής αγοράς. Ο
Harry Markopoulos, πρώην στέλεχος της βιομηχανίας αξιών και ερευνητής
οικονομικής απάτης, φέρεται ότι είχε ειδοποιήσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των
ΗΠΑ από το 1999 για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας την Madoff. Η εμπιστοσύνη
όμως προς την εταιρία και ακόμα περισσότερο προς το πρόσωπο του ιδρυτή και
ιδιοκτήτη της, ήταν τόσο μεγάλη ώστε οι υποψίες δεν κατάφεραν να κλονίσουν τους
επενδυτές και τις ρυθμιστικές αρχές ώστε να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της
απάτης.
Η απάτη που διέπραξε ο Madoff στηριζόταν στο σχέδιο Ponzi. Ο όρος αυτός
πήρε το όνομα του από τον Ιταλό Charles Ponzi και αναφέρεται σε οποιαδήποτε
χρηματική απάτη η οποία στηρίζεται σε πυραμίδα επενδυτών. Η πυραμίδα επενδυτών
αποτελεί ένα παράνομο επενδυτικό σχήμα που περιλαμβάνει την πληρωμή απόδοσης
σε επενδυτές από τα χρήματα που πληρώνονται από μεταγενέστερους επενδυτές, αντί
από τα καθαρά κέρδη που συγκεντρώνονται από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα εικονικές επιχειρήσεις λειτουργούν ως φενάκη του εκάστοτε απατεώνα
που διαχειρίζεται την απάτη χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια νέων επενδυτών για να
καλύψει τα κενά που αφήνει πίσω της η υπεξαίρεση χρημάτων από τους παλαιότερους
επενδυτές. Στόχος της εκάστοτε εικονικής επιχείρησης είναι να πείσει μελλοντικούς
επενδυτές να επενδύσουν σε κάποιο προϊόν το οποίο ενδεχομένως να είναι και μη
διευκρινίσιμο, με την υπόσχεση εγγυημένης απόδοσης. Βασικό κίνητρο αποτελούν τα
υψηλά επενδυτικά επιτόκια και κατ’ επέκταση η αποπληρωμή των επενδυτών
δημιουργεί δικλείδες επενδυτικής ασφάλειας για υποψήφιους επενδυτές που συρρέουν
να επενδύσουν. Η ανατροφοδότηση της πυραμίδας απαιτεί όλο και περισσότερους
επενδυτές, γεγονός που αποδεικνύει μελλοντικά τη βραχυβιότητα της διαδικασίας
αυτής και γενικά του όλου σχεδίου.
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Το ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης το 2008 λειτούργησε ως
ντόμινο συγκλονίζοντας το χρηματοοικονομικό σύστημα. Η κρίση ώθησε ένα μεγάλο
μέρος των επενδυτών να αποσύρει τα κεφάλαιά του από επισφαλείς τοποθετήσεις. Το
ίδιο ίσχυε και για τους επενδυτές του Madoff, οι οποίοι άρχισαν να απαιτούν τα
κεφάλαιά τους, γεγονός καταστροφικό για την πυραμίδα που είχε δημιουργήσει. Αν
και τα αιτήματα των επενδυτών εξυπηρετούνταν με δυσκολία, ο Madoff συνέχιζε να
συνάπτει συμφωνίες με νέους επενδυτές προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει
τις πληρωμές του. Η αδυναμία του όμως, να καλύψει αίτημα 7 δις δολαρίων στους
πελάτες του ήταν η αρχή της αποκάλυψης του σκανδάλου με αποτέλεσμα ο ίδιος να
παραδοθεί στις οικονομικές αρχές στις 11 Δεκεμβρίου του 2008.
Οι πρώτες έρευνες αποκάλυψαν ότι η Madoff Investment Securities δεν ήταν
τίποτα άλλο παρά μία καλοστημένη και πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή ενός σχεδίου Ponzi,
δηλαδή μία μορφή πυραμίδας. Η πυραμίδα του Madoff ήταν παραδόξως τόσο
σταθερή, που μόνο η ύφεση της οικονομίας μπορούσε να την αποκαλύψει.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Madoff αμέσως μετά τη σύλληψή του παραδέχτηκε χωρίς
ενδοιασμούς το σχέδιο του και συνοψίστηκε στη φράση «ήταν όλα ένα μεγάλο ψέμα».
Στα θύματα της απάτης συγκαταλέγονται μεγάλα hedge funds, αλλά και διασημότητες
όπως ο σκηνοθέτης Steven Spielberg, αλλά και η πλουσιότερη τότε γυναίκα στον
κόσμο, η Liliane Bettencourt, κληρονόμος του οίκου της L’Oreal. Θύματα όμως του
Madoff ήταν και πολυάριθμες τράπεζες, με ποιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εκείνα
της HSBC με ζημία 1 δις δολάρια, της Sant and ER με απώλειες άνω των 3 δις
δολαρίων και της Union Bancaire Prive, η οποία αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα
funds του κόσμου με απώλειες που ανέρχονταν σε 1,25 δις δολάρια. Το μεγαλύτερο
όμως θύμα της απάτης του Madoff ήταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), διότι δεν
μπόρεσε ποτέ να ανακαλύψει την αλήθεια. Γεγονός είναι ότι τα θύματα του Madoff
αφέθηκαν σε μία πλάνη κέρδους, που κανένας εποπτικός και ελεγκτικός μηχανισμός
δεν μπόρεσε να πιστοποιήσει. Ο ίδιος ο Madoff μέσα από τη φυλακή κατηγόρησε της
τράπεζες οι οποίες έπρεπε να γνωρίζουν από απάτη. Χαρακτηριστικά είπε «banks had
to know of fraud».
Οι οικονομικές καταστάσεις της Madoff Investment Securities ελέγχονταν από
το 1990 από μία μικρή ελεγκτική εταιρία, η οποία διατύπωνε γνώμες χωρίς
επιφύλαξη. Η ελεγκτική εταιρία λειτουργούσε σε ένα μικρό γραφείο, είχε μόνο έναν
ελεγκτή, μέλος του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών (AICPA) και έναν
υπάλληλο. Η ετήσια αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας ανέρχονταν στα 200 χιλιάδες
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δολάρια. Ο ορκωτός ελεγκτής συνελήφθη αμέσως μετά τον Madoff και κατηγορήθηκε
για απάτη, καθώς και για υποβοήθηση και συνεργεία σε απάτη. Οι εισαγγελείς όμως
δεν κατηγόρησαν τον ελεγκτή για επίγνωση της απάτης του Madoff αλλά για
διενέργεια «ελέγχων απάτης» στην εταιρία, γεγονός που ενίσχυε την ψευδαίσθηση ότι
ο Madoff είχε επενδύσει νόμιμα τα χρήματα των πελατών του. Οι τέσσερις
μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες «Big 4» δεν συνδέθηκαν άμεσα με το σκάνδαλο
Madoff. Ωστόσο, αργότερα αντιμετώπισαν και αυτές αστικές αγωγές. Αυτές οι αγωγές
ήταν απόρροια των ελέγχων που διενεργούσαν οι τέσσερις αυτές μεγάλες ελεγκτικές
εταιρίες στα hedge funds και feeder funds που είχαν αναθέσει εκατομμύρια δολάρια
στον Madoff70.

6.4. Lehman Brothers Holdings
Το 1844, ο Henry Lehman μετανάστευσε από το Rimpar της Γερμανίας στο
Montgomery

της Alabama όπου και ίδρυσε μία μικρή επιχείρηση με είδη

παντοπωλείου. Το 1850 εισήλθαν στην επιχείρηση τα δύο του αδέλφια Emanuel και
Mayer και η επιχείρηση μετονομάστηκε σε Lehman Brothers. Μέχρι το 1920 μέλη της
επιχείρησης γίνονταν μόνο μέλη της οικογένειας Lehman. Το 1929 η Lehman
πρωτοπορεί με νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως τα private placements, όπου
απεικονίζονται δάνεια μεταξύ blue-chip δανειοληπτών και ιδιωτών πιστωτών. Στις
δεκαετίες 1960 και 1970 πολλοί πελάτες της εταιρίας επεκτείνονται στο εξωτερικό.
Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους, η Lehman ανοίγει γραφεία στο Παρίσι, το
Λονδίνο και το Τόκιο. Τη δεκαετία του 1980 η Lehman δραστηριοποιήθηκε ως
σύμβουλος

για

αρκετές

μεγάλες

Αμερικάνικες

και

μη

επιχειρήσεις,

συμπεριλαμβανομένων της Chrysler/American Motors, η Bendix/Allied, η General
Foods/Phillip Morris κ.α. Το 1984 η American Express εξαγοράζει τη Lehman
Brothers και τη συγχωνεύει με τη Shearson. Το 1993 η American express αποεπενδύει τη Shearson και επανακτάται η αποκλειστική επωνυμία Lehman Brothers. Η
Lehman Brothers ιδιαίτερα ταυτίστηκε από το 1990 και έπειτα με τις αγορές
παραγώγων. Αν και η επενδυτική τράπεζα αποκόμιζε πολλά κέρδη λόγω παραγώγων,
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ήρθε αντιμέτωπη με πολλούς διαχειριστικούς κίνδυνους οι οποίοι τελικά την
οδήγησαν σε χρεοκοπία71.
Με την αυγή της νέας χιλιετίας η Lehman Brothers εισήλθε στο δείκτη S&P
100 και η τιμή της μετοχής της άγγιξε για πρώτη φορά τα 100 δολάρια. Δύο χρόνια
αργότερα περνά στη διαχείριση της το μεγαλύτερο IPO (προσφορά νέων χρεογράφων
με δημόσια εγγραφή) στην ιστορία των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για τον
όμιλο CIT και αναλαμβάνει τη μεγαλύτερη «μοχλευμένη» εξαγορά στη ιστορία των
Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τις KKR και Wendel Investissement. Το 2003 γίνεται η
ηγέτιδα στον κλάδο διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων προχωρώντας στην
απόκτηση της

Neuberger

Berman.

Η εταιρία από το 2000 και

έπειτα

δραστηριοποιήθηκε ενεργά στην αγορά στεγαστικών δανείων RMBS (Residential
Mortgage Backed Securities). Πρόκειται για ομολογίες που διασφαλίζονται με
υποθήκες σε κατοικίες, δηλαδή τα εισοδήματα ή οι δόσεις των ενυπόθηκων ακινήτων
χρησιμοποιούνται για την εξόφληση των ομολογιών. Το ύψος των RMBS το 2006 είχε
ξεπεράσει στις Η.Π.Α. τα 200 τρις δολάρια και είχαν ως κάλυψη τα credit default
swaps (συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης).
Η συνεχής αυξανόμενη ζήτηση για RMBS οδήγηση την εταιρία σε αλλαγή
πολιτικής, αποφασίζοντας την παροχή δανείων και σε ιδιώτες χωρίς πιστοληπτική
ικανότητα. Έως το 2005, λόγω της συνεχής αύξησης των τιμών των κατοικιών η
εταιρία διόγκωνε τα κέρδη της και ο κίνδυνος αθέτησης στις υποθήκες κατοικιών δεν
δημιουργούσε ανησυχίες. Μετά το 2006 όμως άρχισε η κάθοδος στις τιμές των
κατοικιών ακόμα και σε επίπεδα του 50%, με συνέπεια τα RMBS να μην μπορούν να
πωληθούν σε οποιαδήποτε τιμή. Την περίοδο εκείνη η εταιρία κατείχε ενυπόθηκους
τίτλους ύψους 90 δις δολαρίων. Επίσης, η Lehman Brothers, χρησιμοποιούσε
συμβατικό δείκτη μόχλευσης για τον υπολογισμό του οποίου διαιρούσε το σύνολο του
ενεργητικού αντί για το σύνολο της καθαρής θέσης. Στο τέλος του 2007, ο δείκτης
μόχλευσης της εταιρίας ήταν 30,7, δηλαδή για κάθε 30,70 δολάρια του ενεργητικού
που κατείχε αντιστοιχούσε μόνο ένα δολάριο ιδίων κεφαλαίων. Την ίδια χρονιά η
εταιρία κατέκτησε την κορυφή στη λίστα του Fortune για τις πιο επιτυχημένες
χρηματιστηριακές εταιρίες και ανακοίνωσε για ακόμα μία χρονιά κέρδη ρεκόρ.
Επιπλέον

διαχειρίστηκε

τη

μεγαλύτερη

συγχώνευση

στην

ιστορία

του

χρηματοοικονομικού κλάδου, την εξαγορά της ABN AMRO από την κοινοπραξία των
71
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Royal Bank of Scotland, Santander και Fortis, αξίας 98 δις δολαρίων. Στην ετήσια
έκθεση της ίδιας χρονιάς, προτάθηκε στην εταιρία από τους οικονομικούς της
αναλυτές να αρχίσει να χρησιμοποιεί ένα καθαρό δείκτη μόχλευσης ο οποίος
θεωρούνταν πιο αξιόπιστο μέτρο χρηματοοικονομικής μόχλευσης σε σχέση με τον
συμβατικό που χρησιμοποιούσε επί χρόνια η εταιρία.
Το πρώτο τρίμηνο του 2008, η τιμή της μετοχής αυξήθηκε κατά 50% μέσα σε
μία μέρα. Τα κέρδη της εκτοξεύτηκαν και ο διευθύνων σύμβουλος της κέρδισε 500
εκατομμύρια δολάρια ως bonus. Τα ιλιγγιώδη όμως κέρδη που εμφάνιζε η εταιρία, δεν
προέρχονταν από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες αλλά ήταν απόρροια ενός
λογιστικού τεχνάσματος που χρησιμοποιούσαν οι λογιστές της εταιρίας, γνωστό ως
Repos 105. Επρόκειτο για λογιστικό τέχνασμα, που χρησιμοποιείται για την
απόκρυψη χρεών δισεκατομμυρίων δολαρίων με την προσωρινή μεταφορά τους εκτός
ισολογισμού στο τέλος κάθε τριμήνου. Με τον τρόπο αυτό οι λογιστές της κατάφεραν
να μειώσουν τη μόχλευση στον ισολογισμό και να αποκρύψουν προσωρινά 50 δις
δολάρια από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία. Η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε
αυτό το τέχνασμα ήταν στις οικονομικές καταστάσεις του 2001, με εντολή του τότε
διευθύνων συμβούλου της Richard S. Fuld Jr. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι
οικονομικές καταστάσεις από το 2001 έως και το 2008 να θεωρηθούν
παραπλανητικές. Για τη νομιμοποίηση του Repos 105 χρησιμοποιήθηκε μία εξαίρεση
του προτύπου SFAS 140. Λόγω της αδυναμίας της εταιρίας να βρει δικηγορικό
γραφείο στις ΗΠΑ για να εκδώσει νομική γνωμοδότηση για την πώληση των Repos
105 η εταιρία κατέφυγε σε δικηγορική εταιρία στη Μ. Βρετανία. Οι συναλλαγές που
γίνονταν στη Μ. Βρετανία συμπεριλαμβάνονταν στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της Lehman Brothers στις ΗΠΑ.
H Lehman Brothers στις 15 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε τη χρεοκοπία της, μετά
το ναυάγιο για μία πιθανή εξαγορά της και την απροθυμία της Αμερικάνικης
κυβέρνησης να δαπανήσει δημόσιο χρήμα για μία πιθανή συμφωνία. Η τιμή της
μετοχής της κατρακύλησε στα $ 0,21. Η εταιρία είχε ενεργητικό το 2008 700 δις
δολάρια και με τη πτώχευσή της συγκλόνισε την παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με
αναλυτές ο τότε Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Henry Merritt “Hunk” Paulson, ο
πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) Charles Christopher
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Cox και ο τότε κεντρικός τραπεζίτης της Νέας Υόρκης Timothy Franz Geithner την
άφησαν επίτηδες να χρεοκοπήσει72.
Η Ernst & Young, μία εκ των «Big Four», παρείχε ελεγκτικές υπηρεσίες στην
Lehman Brothers από το 1994 έως και το 2008. Για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2007, κατεβλήθη στην Ernst & Young το ποσό των 29,5
εκατομμυρίων δολαρίων. Το πόσο αφορούσε ελεγκτικές αλλά και φορολογικές
υπηρεσίες. Υψηλόβαθμα στελέχη της ελεγκτικής εταιρίας, ισχυρίστηκαν για τα Repos
105 ότι δεν είχαν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Lehman και
ισχυρίστηκαν ότι η Ernst είχε πλήρη επίγνωση του καθαρό λόγου μόχλευσης73.
Η ελεγκτική εταιρεία κατηγορήθηκε από τον ελεγκτή πτώχευσης ότι υπήρχαν
επαρκή στοιχεία για να ασκηθούν διώξεις εναντίον της σχετικά με τα Repos 105 της
Lehman. Κατηγορήθηκε για το γεγονός ότι δεν είχε αποκτήσει τα κατάλληλα
ελεγκτικά τεκμήρια για τις οικονομικές καταστάσεις της Lehman με αποτέλεσμα
αυτές τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2008 να θεωρηθούν σημαντικά παραπλανητικές.
Ειδικότερα όπως περιγράφεται στο πόρισμα των Αμερικάνικων αρχών έκτασης, η
Ernst & Young είχε επίγνωση της απάτης που διέπραττε η διοίκηση της Lehman,
καταχωρώντας στις πωλήσεις, μέχρι και τη δημοσιοποίηση των καταστάσεων, ένα
βραχυπρόθεσμο δάνειο με σκοπό να εμφανίζεται μειωμένος ο δανεισμός και
αυτόματα και ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η
Lehman να είχε γονατίσει από τις υποχρεώσεις της ενώ οι μέτοχοι, μέσω των
παράνομων ενεργειών της ελεγκτικής ομάδας, ενημερώνονταν για μία αξιοζήλευτη
και ανθηρή κατάσταση στην εταιρία.
Οι εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ άσκησαν μήνυση στην Ernst & Young για τη
λογιστική απάτη στις οικονομικές καταστάσεις της Lehman που οδήγησε σε
παραπλάνηση των χρηστών. Πρόκειται για την πρώτη μήνυση που ασκήθηκε από την
κυβέρνηση των ΗΠΑ στα πλαίσια της συγκεκριμένης υπόθεσης.
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6.5. Gowex
Η Gowex Telecom ήταν μία ισπανική εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στην παροχή
δημοσίου ασύρματου ίντερνετ (wi-fi) σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Το σκάνδαλο και η
κατάρρευσή της που οφείλεται στην ανακάλυψη των παραποιημένων οικονομικών της
καταστάσεων σχετίζεται άμεσα με τον ιδρυτή της Martin Garcia.
Ο Martin Garcia ήταν κάποτε χρηματιστής με έδρα τη Φλόριντα, ο οποίος στα
τέλη της δεκαετίας του ’90 αποφάσισε να εισέλθει στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών
και της επιχειρηματικότητας. Ήταν ένας άνθρωπος με αρκετά ανακριβές παρελθόν
αλλά και παρόν. Ακόμα και το βιογραφικό του είχε αρκετές ανακρίβειες.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι πήρε το μεταπτυχιακό του τίτλο στη Νομική από το
Complutense University to 1992, αν και τα επίσημα στοιχεία του πανεπιστημίου
δηλώνουν ότι σπούδαζε έως και το 1993. Όσον αφορά την εργασιακή του καριέρα,
αναφέρει ότι, εργάστηκε στην εταιρεία Smith Barney, που δραστηριοποιείται στον
κλάδο των εισαγωγών και των εξαγωγών, από το 1993 έως το 1995 ενώ παράλληλα το
τη περίοδο 1992 έως 1996, δήλωνε ότι εργαζόταν ως οικονομικός αναλυτής στην
Prudential Securities. Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών δραστηριοποιήθηκε μέσω της
εταιρείας, «κολοσσού» στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, Telefonica S.A. στην οποία
δήλωνε ότι εργάστηκε από το 1995 έως το 1998 ως στρατηγικός σύμβουλος. Όπως
φαίνεται από τα ανωτέρω, τα στοιχεία του βιογραφικού του δεν εμφανίζονται απόλυτα
αληθή. Επίσης όλες οι ανωτέρω εταιρείες στις οποίες ο Martin ισχυρίστηκε ότι
εργάστηκε δεν επιβεβαιώνουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες.
Ο Martin ίδρυσε την εταιρεία Gowex Telecom το 1999, η οποία έως το 1998
ήταν γνωστή ως Iber – X. Η εταιρεία ξεκίνησε ως μία εταιρεία – μεσίτης
τηλεπικοινωνιών που παρείχε στις εταιρείες, ένα σημείο για αγορά και πώληση
λεπτών ομιλίας και ευρυζωνικότητας. Πιο συγκεκριμένα η Gowex ήταν μια
καινοτόμος εταιρεία που προσέφερε wi-fi σε δημόσιους φορείς, κυρίως Δήμους, χωρίς
επιβάρυνση. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της η εταιρεία ως μη εισηγμένη δεν
υποχρεούνταν να δημοσιεύει τις οικονομικές της καταστάσεις. Παρά την οικονομική
κρίση που έπληττε την Ισπανία κατά τα τέλη του 2010, η Gowex συνέχιζε να
αναπτύσσεται με αφύσικα ραγδαίως ρυθμούς. Η χρηματιστηριακή της αξία ανέβαινε
συνεχώς ενώ αν και οι ανταγωνιστές της εμφάνιζαν ζημίες αυτή εμφάνιζε υπέρογκα
κέρδη. Ο Martin παρουσιαζόταν ως ένας άκρως επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο
οποίος συμμετείχε σε μεγάλα συνέδρια και κέρδιζε επενδύσεις από funds, όπως η JP
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Morgan Asset Management, η Lazard Asset Management, η Danske Bank και άλλα
μεγάλα παγκόσμια funds.
Για να ωραιοποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας του ο Martin
χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο από 20 εταιρείες «βιτρίνες», για να δημιουργήσει μια
σειρά εγγράφων από ψεύτικες εταιρείες και ψευδείς συμβάσεις με στόχο την άντληση
κεφαλαίων. Τα περισσότερα από αυτά τα συμβόλαια όπως αποδείχτηκε μετά την
αποκάλυψη του σκανδάλου δεν υπήρξαν ποτέ και ήταν εικονικά. Είχε ιδρύσει δηλαδή
ένα πλήθος εταιρειών τις οποίες εμφάνιζε στα οικονομικά στοιχεία της Gowex ως
πελάτες. Οι εταιρείες αυτές ανήκαν σε συγγενικά του πρόσωπα, στον οικονομικό
διευθυντή της Gowex, Fernando Martinez Marugan ακόμα και στην οικιακή του
βοηθό. Οι εταιρείες αυτές είχαν το ρόλο των ψεύτικων πελατών, με τους οποίους η
εταιρεία είχε συνάψει συμβάσεις συνεργασίας, τις οποίες εμφάνιζε σε πιστωτικά
ιδρύματα για να μπορεί να αντλεί κεφάλαια αλλά και σε κρατικές υπηρεσίες για να
μπορεί να εισπράττει επιδοτήσεις. Ο Martin μέσω των τριγωνικών συναλλαγών που
έκανε η εταιρεία του με τις εταιρείες βιτρίνες, κεφαλαιοποιούσε απαιτήσεις και με
λογιστικά τεχνάσματα πραγματοποιούσε αυξήσεις κεφαλαίου και ενδυνάμωνε την
εικόνα της εταιρείας του απέναντι στους χρήστες.
Το 2009 η Gowex ανακοίνωσε έσοδα 35 εκατομμυρίων ευρώ και καθαρά κέρδη
ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ διεθνείς ανταγωνιστές της όπως οι Boingo,
Towerstream και iPass κατέγραφαν σημαντικές ζημίες. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια
η εταιρεία δεκαπλασίασε τα κέρδη της τα οποία άγγιξαν τα 29 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της εταιρείας το 2010, στο χρηματιστήριο
της Ισπανίας οι μετοχές της σημείωσαν άλμα 20%, ενώ την ίδια περίοδο η εταιρεία
πούλησε το 18% των μετοχών της έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η εταιρεία εμφάνιζε
πωλήσεις ανά υπάλληλό της μεγαλύτερα και από εταιρείες – κολοσσούς στον κλάδο
της παροχής υπηρεσιών γενικότερα. Σύμφωνα με έρευνα της GOTHAM CITY
RESEARCH LLC προκύπτουν τα κάτωθι στοιχεία:

Πίνακας 6.1.
REVENUE PER EMPLOYEE - Gowex versus Others
€ in mms
Boingo

2007

2008
-

-

2009

2010
-

-

2011

2012

2013

€ 0,47

€ 0,47

€ 0,38

92

-

-

-

-

€ 0,28

€ 0,26

€ 0,23

Google

€ 0,89

€ 0,87

€ 0,87

€ 0,98

€ 0,98

€ 0,85

€ 0,87

Microsoft

€ 0,50

€ 0,52

€ 0,47

€ 0,50

€ 0,57

€ 0,59

€ 0,59

Facebook

-

-

-

-

-

€ 0,96

€ 1,06

GOWEX

€ 1,70

€ 1,10

€ 1,21

€ 1,60

€ 0,98

€ 1,41

€ 1,06

iPass

Πηγή: GOTHAM CITY RESEARCH LLC
Κατά τη διαδικασία εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο, η εταιρεία
εμφάνιζε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχονται από εννέα πελάτες.
Πιο συγκεκριμένα 26,3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αντιστοιχούσαν στο 91% του
συνολικού της τζίρου προέρχονταν από αυτούς τους πελάτες. Όπως αποδείχτηκε
αργότερα έξι από τις εννέα αυτές εταιρείες ήταν εταιρείες συμφερόντων του
οικονομικού διευθυντή της Gowex ή άμεσων συνεργατών του Martin Garcia. Ωστόσο
το γεγονός αυτό οδήγησε αναλυτές να διατηρούν επιφυλάξεις σχετικά με την
πραγματική επίδοση της εταιρείας. Επιπρόσθετες επιφυλάξεις δημιουργούσε η δομή
της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της οποίας αποτελούνταν από τον Martin, τη
σύζυγό του και τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας.
Η εταιρεία παρουσίαζε πλαστές συμβάσεις με τις οποίες ισχυριζόταν ότι είχε
υπογράψει συμφωνίες για παροχή wi-fi σε δημόσια σημεία στο Μπουένος Άιρες, στο
Παρίσι, στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις ανά τον κόσμο. Τα στοιχεία που
παρουσίαζε η εταιρεία στους χρήστες και τους δυνητικούς της επενδυτές, τα οποία
ήταν απόρροια των πλαστών συμβάσεων που είχε συνάψει ήταν άκρως εντυπωσιακά.
Πιο συγκεκριμένα ισχυριζόταν ότι παρείχε 150 χιλιάδες περίπου σημεία παροχής
δωρεάν wi-fi.
Πίνακας 6.2.
Παρεχόμενα σημεία δωρεάν wi-fi σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας
Gowex
CONSOLIDATED GROUP

2008

2009

2010

2011

2012

712
2.455

3.652
6.438

7.684
10.691

21.087
20.667

46.633
30.247

35

321

6.029

16.022

28.388

GOWEX WIRELESS
Roaming wireless and serv.
Engineering consult. And serv.
Adver. Applic. And serv.
(WILOC)
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GOWEX TELECOM SERV.
GROUP TOTAL

20.990
24.192

24.769
35.180

28.086
52.491

33.422
91.198

35.908
141.176

Πηγή: GOTHAM CITY RESEARCH LLC
Ωστόσο αρκετοί από τους επενδυτές με τους οποίες συνεργαζόταν η Gowex
ισχυριζόταν ότι τους παρείχε διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με τα ανωτέρω. Η
εταιρεία μέσω των εικονικών συμβάσεων και της δυναμικής που εμφάνιζε μέσω των
πελατών «βιτρίνες» που είχε, εμφάνιζε τέτοια δυναμικότητα μέσω της οποίας είχε τη
δυνατότητα να λαμβάνει μεγάλα δάνεια και να πληροί τις προϋποθέσεις για επίσημες
επιδοτήσεις. Ωστόσο η εταιρεία δεν χρησιμοποιούσε τα χρήματα αυτά για να κάνει
νέες επενδύσεις αλλά πλήρωνε μισθούς, τις οφειλές της προς τα πιστωτικά ιδρύματα
και το κράτος. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι εταιρεία δεν είχε οφειλές σε φόρους παρά
το γεγονός ότι το 90% περίπου των πωλήσεων της ήταν εικονικό. Πιο συγκεκριμένα
το 2013 η εταιρεία λίγο πριν την ανακάλυψη της απάτης και την κατάρρευσή της
κατέβαλε σε φόρους 10,6 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν στο 27% των κερδών
της. Δηλαδή οι εταιρεία κατέβαλε φόρους επί κερδών που στην πραγματικότητα δεν
είχαν ποτέ πραγματοποιηθεί.
Η απάτη της Gowex δεν ανακαλύφθηκε ούτε από τις ρυθμιστικές αρχές της
Ισπανίας ούτε από την αντίστοιχη επιτροπή κεφαλαιαγοράς της χώρας. Μία
αμερικάνικη ακτιβιστική εταιρεία ερευνών, η Gotham City Research LLC, ήταν αυτή
η οποία με επίσημα γραπτή έρευνά της τη 1η Ιουλίου 2013 ανακοίνωσε ότι τα
λογιστικά στοιχεία της εταιρείας ήταν πλαστά. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι τα
οικονομικά στοιχεία της Gowex ήταν πολύ καλά για να ήταν αληθινά. Ιδρυτής της εν
λόγω εταιρείας είναι ο Daniel Yu. Η εταιρεία ειδικεύεται στο short selling, δηλαδή
στα στοιχήματα υπέρ της πτώσεις μιας μετοχής.
Υποψίες απάτης δημιουργούσαν επίσης τα στοιχεία που σχετίζονταν με την
ελεγκτική εταιρεία που ήλεγχε τις οικονομικές καταστάσεις τις εταιρείας Gowex. Η
ελεγκτική εταιρεία ονομαζόταν «M&A Auditores». Ήταν μία εταιρεία που είχε ως
έδρα τη Μαδρίτη, δεν ήταν πολυεθνική, και μάλιστα ήταν άγνωστη ακόμα και στην
ίδια την Ισπανία. Η ελεγκτική εταιρεία στεγαζόταν σε ένα συγκρότημα
διαμερισμάτων και είχε ως προσωπικό δύο ελεγκτές. Η Gowex ήταν ο μεγαλύτερός
της πελάτης και η μοναδική εισηγμένη εταιρεία που είχε στο πελατολόγιό της. Τους
ελεγκτές της δεν τους χαρακτήριζε η επαγγελματική συμπεριφορά αφού ακόμα και οι
επαγγελματικές

κάρτες

που

χρησιμοποιούσαν

δεν

ανέγραφαν

τα
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στοιχεία

επικοινωνίας τους. Οι ελεγκτικές αμοιβές που κατέβαλε η Gowex στην ελεγκτική της
εταιρεία ήταν συντριπτικά κατώτερες με τις αμοιβές που κατέβαλαν άλλες εταιρείες
τόσο του κλάδου όσο και παρόμοιας δυναμικής. Πιο συγκεκριμένα οι ελεγκτικές
αμοιβές τις εταιρείας για το έτος 2013 ανέρχονταν σε 69 χιλιάδες ευρώ, ενώ οι
αμοιβές που κατέβαλαν για αντίστοιχες υπηρεσίες οι ανταγωνίστριες εταιρείες Boingo
και iPass ανέρχονταν σε 1,7 και 1,1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον
ιστότοπο CFO.com οι εταιρείες με έσοδα από 25 έως 99 εκατομμύρια δολάρια
καταβάλουν κατά μέσο όρο σε ελεγκτικές αμοιβές 420 χιλιάδες δολάρια ετησίως. Η
αναλογία δαπανών για ελεγκτικές υπηρεσίες ως προς τον κύκλο εργασιών των
εταιρειών του κλάδου αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:
Πίνακας 6.3.
Audit Fee as a % of Revenues
CONSOLIDATED GROUP

2011

2012

2013

Boingo

1,80%

1,86%

1,57%

iPass
Ruckus
Gogo
Towerstream
Average
GOWEX

0,67%
0,50%
0,00%
0,89%
0,77%
0,06%

0,84%
0,84%
0,46%
0,70%
0,94%
0,05%

0,97%
0,48%
0,44%
0,87%
0,04%

Πηγή: GOTHAM CITY RESEARCH LLC
Μετά τη δημοσίευση της σχετικής έκθεσης και εντός δύο ημερών η
χρηματιστηριακή αξία της Gowex υποχώρησε κατά 870 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο ο
Martin συνέχισε να ισχυρίζεται ότι τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας του είναι
αληθή. Ισχυρίστηκε ότι μπορεί να το αποδείξει και ότι θα προσλάβει νέο ελεγκτή
υψηλού κύρους για να το αποδείξει. Παρά τα λεγόμενά του μετά από λίγες ημέρες οι
τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας δεσμεύτηκαν και η εταιρεία που άλλοτε η
αποτίμησή της είχε ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, υπέβαλε αίτηση
πτώχευσης. Όπως αποδείχτηκε αργότερα το 80% των στοιχείων των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας ήταν αναληθή και μόλις το 10% των εσόδων της ήταν
πραγματικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τα ελεγκτικά σκάνδαλα είναι οικονομικά εγκλήματα τα οποία έχουν διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στη παγκόσμια οικονομία. Η απάτη στις οικονομικές καταστάσεις
μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Βασική της μορφή είναι η παραποίηση των
οικονομικών καταστάσεων με στόχο την παραπλάνηση των χρηστών. Οι χρήστες και
κυρίως οι μέτοχοι που χάνουν το κεφάλαιο που έχουν επενδύσει αποδίδουν ευθύνες
στις ελεγκτικές εταιρίες, διότι τους θεωρούν συνυπεύθυνους μέσω της γνώμης τους
πάνω στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι σωστά δομημένες εταιρείες οφείλουν να διαθέτουν οργανωμένο σύστημα
εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία ανεξάρτητη, αντικειμενική
και συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη και οργανωμένη ώστε να προσθέτει αξία
και να βελτιώνει τις λειτουργίες της οικονομικής οντότητας της οποίας αποτελεί
μέρος. Ο εξωτερικός έλεγχος έχει ως σκοπό τη διατύπωση γνώμης από τον ελεγκτή
σχετικά με το εάν οι οικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης οντότητας έχουν
καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές και παρουσιάζουν εύλογα
την οικονομική της κατάσταση. Ένας βαθύτερος σκοπός του ελέγχου είναι ο
εντοπισμός της παραποίησης η οποία έχει διάχυτη επιρροή στις οικονομικές
καταστάσεις και τις καθιστά παραπλανητικές. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και οι ελεγκτές οφείλουν να τα ακολουθούν και να μην
παρεκκλίνουν από της αρχές τους. Ωστόσο η ελεγκτικές διαδικασίες καθώς και τα
τελικά πορίσματα του ελέγχου που παρουσιάζονται εγγράφως στην έκθεση ελέγχου,
επηρεάζονται σημαντικά από την επαγγελματική κρίση και τον επαγγελματικό
σκεπτικισμό του ελεγκτή. Αυτά είναι δύο χαρακτηριστικά τα οποία δεν ορίζονται από
τα πρότυπα αλλά αποκτώνται από τον ελεγκτή μέσα από την πορεία του στο
επάγγελμα, τις προσωπικές του γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά.
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Ο ελεγκτής κατά τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
οφείλει να αποκτά πλήρη γνώση για τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της
ελεγχόμενης οντότητας. Αν κατά τη διενέργεια του ελέγχου εντοπίσει ενδείξεις που
υπονομεύουν απάτη επί των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να τις αξιολογήσει, να
τις συζητήσει με τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας και στη συνέχεια επικαλούμενος τη
κρίση του να τις συζητήσει με τους ασκούντες τη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας.
Σε περίπτωση που τα σφάλματα που οδηγούν σε παραποίηση των οικονομικών
καταστάσεων δεν διορθωθούν ο ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να τα συμπεριλάβει
στην έκθεση του ελέγχου του και να εκφράσει την αντίστοιχη γνώμη επ’ αυτών. Σε
πιο ακραίες περιπτώσεις τα πρότυπα ορίζουν ότι είναι ευθύνη των ελεγκτών να
αναφέρουν τα ευρήματα που υποδηλώνουν απάτη στις αρμόδιες κρατικές αρχές. Οι
ευθύνες που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτές ποικίλουν ανάλογα με το εύρος του
σφάλματός τους. Μπορεί δηλαδή να αντιμετωπίσουν αυστηρές νομικές ευθύνες
(αστικές, ποινικές, πειθαρχικές) αλλά και ηθικές.
Σημαντικός παράγοντας για τον εντοπισμό αλλά και την αποτροπή της απάτης
από τη μεριά των ορκωτών ελεγκτών και γενικά του εξωτερικού ελέγχου θεωρείται η
ανεξαρτησία τους απέναντι στην ελεγχόμενη εταιρία. Η ανεξαρτησία των ελεγκτών
μπορεί να απειληθεί σε διάφορα στάδια του ελέγχου. Τόσο κατά τη διενέργεια του,
όταν εντοπίζει κάποιο σφάλμα όσο και κατά τη σύνταξη της έκθεσης του ελέγχου του.
Γι αυτό οι ελεγκτικές εταιρείες σε συνδυασμό με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών έχουν
εκδώσει Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας καθώς και επιμέρους οδηγίες σχετικά
με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτικού έργου.
Το έργο των ελεγκτών και συγκεκριμένα η έκθεση τους πάνω στις οικονομικές
καταστάσεις, θεωρείται από τους χρήστες και κυρίως τους μετόχους σημαντικός λόγος
επένδυσης ή μη. Γι αυτό και σε όλα τα μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα οι κυρώσεις που
επιβλήθηκαν τόσο στους ελεγκτές όσο και στις ελεγκτικές τους εταιρίες ήταν αρκετά
σοβαρές. Τα τελευταία χρόνια οι έλεγχοι από κρατικές οικονομικές υπηρεσίες στις
εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών έχουν αυξηθεί. Οι κυρώσεις είναι πολύ αυστηρές και
αγγίζουν και την άρση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα
να τηρούνται όλο και πιο αυστηρά όσα ορίζουν τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ο
Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας από τους ορκωτούς ελεγκτές. Βέβαια είναι
αλήθεια ότι οι πιέσεις που δέχονται οι ελεγκτές από τις διοικήσεις των ελεγχόμενων
επιχειρήσεων είναι μεγάλες. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ελεγκτικές εταιρίες όπου είναι
μέλη οι ελεγκτές έχουν την υποχρέωση να τους προστατεύουν.
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Η απάτη στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών υπήρχε, υπάρχει και θα
υπάρχει. Ωστόσο πρέπει να εκτιμηθεί ο λόγος που οδηγούνται οι διοικήσεις των
εταιρειών στη διενέργειά της. Κύριος λόγος αποτελεί η μεγιστοποίηση του κέρδους,
τόσο σε εταιρικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Όμως σίγουρα δεν είναι ο μοναδικός
λόγος στον οποίο οφείλεται η απάτη. Πολλές φορές το ίδιο το οικονομικό περιβάλλον
στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία οδηγεί σε απάτη. Ένα λάθος δομημένο
φορολογικό σύστημα το οποίο στηρίζει τις βάσεις του στη θεωρεία ότι θα
υπερφορολογήσω τις οικονομικές οντότητες διότι αυτές φοροδιαφεύγουν, οδηγεί και
τις «καθαρές» εταιρείες σε παραποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων με σκοπό
την μικρότερη φορολογική επιβάρυνση μέσω της διεξόδου της φοροδιαφυγής, η οποία
αποτελεί βασική μορφή απάτης.
Η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με έρευνες αλλά και
με πραγματικά γεγονότα πολλές φορές καλύπτεται από τους ελεγκτές. Αυτό οφείλεται
σε δύο βασικούς λόγους. Πρώτον τη χρηματική «ανταμοιβή» και δεύτερον την
ελεγκτική αμοιβή. Λόγω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας διαπιστώθηκε ότι οι
ελεγκτές για να μην απωλέσουν τους πελάτες τους γίνονται πιο ελαστικοί σχετικά με
τα σφάλματα που εντοπίζουν κατά τον έλεγχο. Επιπλέον λόγω του ανταγωνισμού η
ελεγκτική αμοιβή μειώνεται αισθητά με αποτέλεσμα να μειώνεται παράλληλα και η
ποιότητα των παρεχόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών και πολλές φορές να μην
εντοπίζονται σημαντικά σφάλματα.
Το ελεγκτικό επάγγελμα μπορεί να βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη, διότι η
εξασφάλιση της ορθής τήρησής του οδηγεί σε νέες επενδύσεις μειώνοντας αισθητά
τον κίνδυνο αποτυχίας και εξαπάτησης των χρηστών. Παρά τις περιπτώσεις
οικονομικής απάτης που έχουν διενεργηθεί τα τελευταία χρόνια οι χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων δεν πρέπει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους απέναντι
στους ελεγκτές και στα πορίσματα των ελέγχων τους. Το ελεγκτικό έργο διέπεται από
αρχές και κανόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία των εκθέσεων των
ελεγκτών που αποτελούν και τη προσφορά τους στο οικονομικό περιβάλλον και στη
προσπάθεια διασφάλισης της αξιοπιστίας της οικονομικής πληροφόρησης. Ωστόσο οι
ελεγκτές τονίζουν ότι η έκθεση του ελέγχου τους δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό
εργαλείο σχετικά με τις αποφάσεις των χρηστών για επενδύσεις.
Για τις περιπτώσεις μελέτης που αναλύθηκαν στην παρούσα διπλωματική
εργασία, λήφθηκαν υπόψιν ιστορικά στοιχεία, δεδομένα και απόψεις που έχουν
δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά καθώς και στην ελληνική αλλά και διεθνή
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βιβλιογραφία. Οι περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν, αποτελούν πραγματικά
παγκόσμια οικονομικά σκάνδαλα τα οποία δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα
στην παγκόσμια οικονομία και αποτέλεσαν ορόσημα για την εξέλιξη του ελεγκτικού
επαγγέλματος. Επιπρόσθετα οι πειθαρχικές και νομικές κυρώσεις που ασκήθηκαν επί
των ελεγκτικών εταιρειών καθώς και οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι οι επίσημες
δημοσιευμένες.
Μέσα από την περαιτέρω ανάλυση των ανωτέρω περιπτώσεων, καθώς επίσης
και άλλων παρόμοιων οικονομικών σκανδάλων που έχουν διενεργηθεί τα τελευταία
χρόνια μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τους σκοπούς και τις
προϋποθέσεις όπου είναι πιο εφικτό να διενεργηθεί απάτη. Με αυτό τον τρόπο μπορεί
κάθε οικονομική οντότητα αλλά και ο ελεγκτής να δημιουργήσει τις κατάλληλες
δικλίδες ασφαλείας με σκοπό πρώτα την αποτροπή αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό
της απάτης που οδηγεί σε παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων.
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