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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ελεγκτική εργασία του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, ειδικά στη 

παρούσα περίοδο όπου η αστάθεια των οικονοµικών και η έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ του 

επενδυτικού κοινού έχουν επικρατήσει. Ακριβώς αυτή την κατάσταση προσπαθούν να 

ανατρέψουν οι ελεγκτές µε την εργασία τους και µέσω αυτής να βοηθήσουν στη 

σταθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  

Ο έλεγχος που διενεργούν οι εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι ενδελεχής και να 

καλύπτει τις περισσότερες και σηµαντικότερες λειτουργίες της ελεγχόµενης µονάδας. Η 

συµβολή του ελεγκτικού επαγγέλµατος για την εξασφάλιση της διαφάνειας των οικονοµικών 

καταστάσεων των οικονοµικών µονάδων προϋποθέτει τη δράση των ελεγκτών σύµφωνα µε 

τις αρχές του Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας. Ωστόσο οι απειλές παραβίασης των 

θεµελιωδών αρχών του Κώδικα ∆εοντολογίας είναι ουκ ολίγες και έχουν σαν αποτέλεσµα 

την ανάµειξη ελεγκτικών εταιρειών σε ατασθαλίες και δόλιες πράξεις.   

 Επιπρόσθετα οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι ελεγκτές κατά την άσκηση του έργου 

τους είναι ποικίλοι. Οι τελευταίοι οφείλουν να σχεδιάζουν και να εκτελούν τις ελεγκτικές 

διαδικασίες µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µειώνεται ο ελεγκτικός κίνδυνος σε ένα αποδεκτά 

χαµηλό επίπεδο και έτσι να αποκτούν επαρκή ελεγκτική τεκµηρίωση, µε την οποία θα 

στηρίξουν την γνώµη τους στην έκθεση ελέγχου.  

 

 

Λέξεις Κλειδιά: ελεγκτική εργασία, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Κώδικας Επαγγελµατικής 

∆εοντολογίας, έκθεση ελέγχου  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Μέσα σε ένα γενικότερο κλίµα αστάθειας των οικονοµικών συνθηκών, όπως επίσης και 

συνεχών αλλαγών και εξελίξεων τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο γίνεται 

έκδηλη η προσπάθεια των κυβερνήσεων για ανάκαµψη της οικονοµίας µε την προσέλκυση 

επενδύσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την απελευθέρωση των αγορών. Σε 

αυτό το διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον ο ρόλος της Ελεγκτικής καθίσταται καταλυτικός 

προκειµένου να επιτευχθεί η ανασύσταση ποικίλων οικονοµιών, καθώς η  χρηµατοπιστωτική 

κρίση που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια την παγκόσµια οικονοµία έχει φέρει σε τέλµα 

πλήθος κρατών.  

Οι συνεχείς πιέσεις που δέχονται στελέχη των εταιρειών για την επίτευξη ολοένα και 

µεγαλύτερων στόχων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, σε συνδυασµό µε τις αθέµιτες ενέργειες 

που λαµβάνουν χώρα µε σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων έναντι 

οµοειδών εταιρειών, έχει σαν αποτέλεσµα την αλλοίωση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Σε πολλές περιπτώσεις η µη ανταπόκριση των ελεγκτών στα καθήκοντά τους 

έχει φέρει στο επίκεντρο διάφορα εταιρικά-οικονοµικά σκάνδαλα που µε την σειρά τους 

καθιστούν εντονότερο το αίτηµα για δηµόσια εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλµατος.  

 Όσο αφορά την εξασφάλιση της διαφάνειας παρατηρείται επέκταση του ελέγχου στον 

δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, καθώς και διεθνοποίησή του µε την υιοθέτηση των ∆ιεθνών 

Ελεγκτικών Προτύπων σε µεγαλύτερη κλίµακα. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, ο 

ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιµος, αφού πέρα από το ίδιο το έργο 

που έχει να επιτελέσει, δηλαδή την εξακρίβωση της αξιοπιστίας και σηµαντικότητας των 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, το οποίο καθίσταται ζωτικό στον επιχειρηµατικό κόσµο, 

έχει σηµαντικές νοµικές ευθύνες, διότι κρίνει κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

µιας εταιρείας αντικατοπτρίζουν εύλογα την οικονοµική της θέση. Σε περίπτωση που δεν 

µπορέσει να αξιολογήσει σωστά µια εταιρεία µέσα από την ελεγκτική διαδικασία που θα 

ακολουθήσει, τίθεται θέµα απάτης των χρηστών των λογιστικών πληροφοριών της εταιρείας.  

Σύµφωνα µε την ∆ιεθνή Οµοσπονδία Λογιστών (International Federation of 

Accountants – IFAC) ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να διακρίνεται από ανεξαρτησία, 
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αµεροληψία, επάρκεια, αντικειµενικότητα και επαγγελµατική εχεµύθεια, προκειµένου να 

ανταπεξέλθει στο απαιτητικό του έργο.  

 

 

1.1 Ερευνητικά Ερωτήµατα 

 

 

Η παρούσα εργασία καλείται να απαντήσει σε ερωτήµατα σχετικά τον τρόπο που διενεργείται 

η ελεγκτική εργασία, καθώς και την νοµική ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών. Ποια είναι τα 

διάφορα ελεγκτικά τεκµήρια και ποιες οι µέθοδοι συλλογής τους από τον εξωτερικό ελεγκτή; 

Τι προβλέπει ο Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών 

και ποιες οι πιθανές απειλές παραβίασής του; Πως διαρθρώνεται η Έκθεση Ελέγχου του 

ορκωτού ελεγκτή και µε ποιο τρόπο εκφράζει την γνώµη του σε αυτή; 

 

1.2 Σκοπός της παρούσας εργασίας 

 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει πρωτίστως κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο 

διεκπεραιώνεται η ελεγκτική διαδικασία από τον ορκωτό ελεγκτή, προκειµένου να 

συµπληρώσει την έκθεση ελέγχου και να τονισθεί η ευθύνη που φέρουν οι ελεγκτές στην 

περάτωση του έργου τους µε τρόπο που συµφωνεί µε τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τον 

κώδικα δεοντολογίας. Η αναφορά στον τρόπο ελέγχου των διαφόρων λειτουργιών των 

οικονοµικών µονάδων έχει ως στόχο να καταδείξει τον ιδιαίτερο και διαφορετικό χειρισµό µε 

τον οποίο οφείλει να ασκήσει τον έλεγχο ο εξωτερικός ελεγκτής. Η επισκόπηση πρακτικών 

θεµάτων εφαρµοσµένης ελεγκτικής αποσκοπούν στην ουσιαστική κατάδειξη  διαφόρων 

περιπτώσεων κατά την διάρκεια των ελέγχων και των κατάλληλων ενεργειών από την µεριά 

των ορκωτών ελεγκτών. 
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1.3 ∆οµή της εργασίας 

 

 

Στην παρούσα υποενότητα περιγράφεται η δοµή της εργασίας µε αναφορές στα περιεχόµενα 

του κάθε κεφαλαίου. Ακόµη στο τέλος παρουσιάζεται η εφαρµοσθείσα µεθοδολογία που 

χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να εκπονηθεί η διπλωµατική εργασία.  

Σε αρχική βάση στο Κεφάλαιο 2 παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση των 

σηµαντικότερων επιστηµονικών άρθρων και συγγραµµάτων ξενόγλωσσων και µη, που 

χρησιµοποιήθηκαν ως πηγές.   

 Ακολούθως στο Κεφάλαιο 3 περιγράφονται διάφορα ουσιώδη στοιχεία του ελέγχου, 

καθώς επίσης δίνεται εικόνα του ελεγκτικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα, µε την εξέλιξη του 

Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τη δράση της Επιτροπής Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων. Επιπρόσθετα αναλύονται οι θεµελιώδεις αρχές του Κώδικα 

Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας, οι πιθανές απειλές παραβίασής τους, ενώ προτείνονται και 

µέτρα αντιµετώπισης αυτών των κινδύνων. Στο ίδιο Κεφάλαιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην ελεγκτική ευθύνη µε την οποία επιφορτίζονται οι εξωτερικοί ελεγκτές και η οποία 

διακλαδώνεται σε αστική, ποινική και πειθαρχική.  

Στο Κεφάλαιο 4 κατά κύριο λόγο γίνεται εκτενής αναφορά των σταδίων της 

ελεγκτικής διαδικασίας, αλλά και των ισχυρισµών της διοίκησης της ελεγχόµενης µονάδας µε 

αντίστοιχη παράθεση των αντιδράσεων του ελεγκτή. Εκτός από τα παραπάνω, περιγράφεται 

ο ελεγκτικός κίνδυνος, τον οποίον ο ορκωτός ελεγκτής προσπαθεί να εκτιµήσει και µε τις 

κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες να τον περιορίσει σηµαντικά, όπως επίσης παρατίθενται 

οι διάφορες ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο ελεγκτής για να συγκεντρώσει τα κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκµήρια που θα τον βοηθήσουν να διαµορφώσει τη γνώµη του στην έκθεση 

ελέγχου.  

Στα επόµενα έξι Κεφάλαια (5, 6, 7, 8, 9, 10) αναλύεται αντίστοιχα ο έλεγχος 

ταµειακών διαθεσίµων και χρεογράφων, πελατών και κύκλου πωλήσεων, αποθεµάτων, 

αγορών και προµηθευτών, πάγιων περιουσιακών στοιχείων και τέλος των αµοιβών και 

εξόδων του προσωπικού. 

Στο Κεφάλαιο 11 παρουσιάζονται διάφορα χαρακτηριστικά θέµατα εφαρµοσµένης 

ελεγκτικής µε περιπτώσεις ελέγχου οικονοµικών µονάδων και διατύπωση της ορθής σε κάθε 

περίπτωση γνώµης του ελεγκτή στην έκθεση ελέγχου.  



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 4 

 

Οι µέθοδοι έρευνας που εφαρµόστηκαν για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας είναι 

ως επί το πλείστον η επισκόπηση βιβλιογραφίας, η µελέτη περιπτώσεων και η τεκµηρίωση 

ενός θεωρητικού υποδείγµατος µε τη χρήση δεδοµένων. Η συλλογή πληροφοριών βασίστηκε 

σε επιστηµονικά και ειδησεογραφικά άρθρα, αποσπάσµατα ακαδηµαϊκών συγγραµµάτων, 

συλλογή πληροφοριών από διαδικτυακές πηγές, τα διεθνή πρότυπα και τα νοµοθετικά 

κείµενα.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Στο παρών σηµείο θα γίνει αναφορά των σηµαντικότερων άρθρων και συγγραµµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν στη παρούσα εργασία και έχουν ως γενικότερο θέµα τον εξωτερικό 

έλεγχο των οικονοµικών µονάδων. 

Οι Κάντζος και Χονδράκη, αφού αρχικά προβαίνουν σε µια συνολική προσέγγιση της 

ελεγκτικής, µε παρουσίαση της µεθοδολογίας για την επιτυχή εφαρµογή της, έπειτα 

παραθέτουν τη µέθοδο µε την οποία καταρτίζεται η έκθεση ελέγχου και εναποθέτουν 

υποδείγµατα αυτής. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης γίνεται στην ευθύνη, την οποία επωµίζεται ο 

ορκωτός ελεγκτής και παραβάλλονται δικαστικές περιπτώσεις ελεγκτικών εταιρειών και 

συνακολούθως εξωτερικών ελεγκτών. Μνηµονεύονται ακόµη τα στάδια της διαδικασίας 

ελέγχου, η αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικής οργάνωσης και ελέγχου, τα ελεγκτικά 

τεκµήρια και η τεκµηρίωση του ελέγχου. Εκτός αυτών αναπτύσσεται ο τρόπος µε τον οποίον 

εκτελείται ο έλεγχος, καλύπτοντας ποικίλες εκφάνσεις των οικονοµικών µονάδων, όπως οι 

αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέµατα, οι αγορές 

και οι προµηθευτές, οι πελάτες και ο κύκλος πωλήσεων, κ.α.  

Ο Καραµάνης εξηγεί τη φιλοσοφία, το σκοπό, τη σηµασία και τον τρόπο διενέργειας 

του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων στην καθηµερινή 

ελεγκτική πρακτική, µέσα στα πλαίσια των αρχών και κανόνων που έχουν εκδοθεί από τη 

∆ιεθνή Οµοσπονδία Λογιστών και στηριζόµενος στα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και στο 

Κώδικα ∆εοντολογίας. Προσεγγίζει τον έλεγχο ως µια σύνθετη διαδραστική διαδικασία 

συλλογής ελεγκτικών τεκµηρίων και εφαρµογής της επαγγελµατικής κρίσης, αναλύοντας 

θέµατα, όπως η διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου, οι αναλυτικές διαδικασίες, η 

έννοια της επαγγελµατικής κρίσης, ο σκοπός και σχεδιασµός του ελέγχου, καθώς και ο 

Κώδικας ∆εοντολογίας. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στη διατύπωση της γνώµης του 

ελεγκτή, καθώς το θέµα αυτό έχει σοβαρές νοµικές ή άλλες επιπτώσεις και συχνά θέτει σε 

δοκιµασία τις σχέσεις του ελεγκτή µε τη διοίκηση.  

Οι Λουµιώτης και Τζίφας παρουσιάζουν σε ελεύθερη µετάφραση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών, ενώ ο πρώτος παραθέτει σε δεύτερο 

σύγγραµµα διάφορα θέµατα εφαρµοσµένης ελεγκτικής, που συνήθως προκύπτουν από τους 
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ελέγχους των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Επίσης αναφέρει ορισµένες 

µελέτες περιπτώσεων ελέγχου οικονοµικών µονάδων που κατέληξαν στην αποκάλυψη 

εταιρικών σκανδάλων µε ανάµειξη ελεγκτικών εταιρειών.  

Οι Porter, Simon και Hatherly παρέχουν µία ολοκληρωµένη και ακριβή εισαγωγή στις 

αρχές και την πρακτική του εξωτερικού ελέγχου. Περιγράφουν και εξηγούν τη φύση της 

ελεγκτικής λειτουργίας και τις αρχές της διαδικασίας ελέγχου. Επιπρόσθετα καλύπτουν το 

διεθνή έλεγχο, τα λογιστικά πρότυπα και τους σχετικούς νόµους, καθώς επίσης εξηγούν τις 

θεµελιώδεις έννοιες του ελέγχου και παρουσιάζουν τα διάφορα στάδια της ελεγκτικής 

εργασίας. Ωστόσο δεν παραλείπουν να ασχοληθούν µε επίκαιρα ζητήµατα του ελέγχου, όπως 

η νοµική ευθύνη, ο ελεγκτικός κίνδυνος, ο έλεγχος ποιότητας και η επίδραση της τεχνολογίας 

στις πληροφορίες.  

Ο Rezaee καλύπτει τους ρόλους και τις ευθύνες που σχετίζονται µε την πρόληψη και 

τον εντοπισµό της απάτης των οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων τρεχουσών 

εξελίξεων και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στο περιορισµό των 

περιστατικών ψευδών χρηµατοοικονοµικών αναφορών. Πραγµατεύεται τις αποτυχίες που 

εµπλέκονται στη κατάρρευση της Enron και παρέχει ένα αξιόλογο πλαίσιο για την 

κατανόηση της απάτης που συντελείται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Η Finch έχει ως θέµα στο άρθρο της την περίπτωση της Bristol-Myers και 

συγκεκριµένα την απάτη που συντελέστηκε µε τη διόγκωση των πωλήσεών της. Προβαίνει 

σε µία ιστορική αναδροµή των πρακτικών της εν λόγω εταιρείας και αναπτύσσει το ιστορικό 

της αλλοίωσης των στοιχείων της. Επίσης κάνει λόγο για τις συνέπειες που υπήρξαν µετά τον 

έλεγχο και στο τέλος αναφέρει διάφορες εκδοχές για το µέλλον που προδιαγράφεται για την 

φαρµακευτική εταιρεία.  

Ο Charles ασχολείται γενικότερα µε τις αναλυτικές διαδικασίες του εξωτερικού 

ελέγχου και υπογραµµίζει πως ο ελεγκτής θα πρέπει να σχεδιάζει και να εκτελεί ελεγκτικές 

διαδικασίες που είναι κατάλληλες των περιπτώσεων για το σκοπό της συλλογής κατάλληλων 

ελεγκτικών τεκµηρίων. Στη συνέχεια αναφέρει επιγραµµατικά τις προαναφερθείσες 

διαδικασίες, ενώ ακολούθως αναλύει την έννοια και το σκοπό των αναλυτικών διαδικασιών. 

Τέλος, περιγράφει τις ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες και τα τέσσερα σχετικά βήµατα µε 

τη διαδικασία χρησιµοποίησης των εν λόγω αναλυτικών διαδικασιών.  
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ΚΕΦΑΛΕΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

3.1 Ουσιώδη στοιχεία του ελέγχου 

 

 

Αν ανατρέξει κανείς στην βιβλιογραφία, µπορεί να διαπιστώσει την πληθώρα ορισµών που 

έχουν διατυπωθεί για τον έλεγχο. Σύµφωνα µε την Αµερικανική Εταιρεία Λογιστών 

«Έλεγχος είναι η συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων και δεδοµένων µε σκοπό την 

έκδοση γνώµης από έναν ανεξάρτητο και κάτοχο των απαιτούµενων προσόντων 

επαγγελµατία σχετικά µε το κατά πόσο οι υπό έλεγχο πληροφορίες ή δεδοµένα έχουν 

παραχθεί σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια. Ο ορισµός αυτός καλύπτει όχι µόνο τον 

έλεγχο ιστορικών λογιστικών καταστάσεων αλλά και κάθε µορφής έλεγχο»1.  

 Πρωταρχικό στοιχείο του ελέγχου είναι οι πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται από την 

διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας στον αρµόδιο ελεγκτή, ώστε να τις εξετάσει και να 

διαπιστώσει αν αυτές διαχέονται από αξιοπιστία, ακρίβεια, φερεγγυότητα και επάρκεια. Οι εν 

λόγω πληροφορίες αποτελούν το αντικείµενο ελέγχου και συνιστούν σηµαντική προϋπόθεση 

για την λήψη ορθολογικών αποφάσεων από τα διοικητικά στελέχη των οικονοµικών 

µονάδων. Άλλο θεµελιώδες στοιχείο είναι τα κριτήρια ελέγχου που σχετίζονται άµεσα µε τις 

ελεγχόµενες πληροφορίες. Συγκεκριµένα σε ότι αφορά τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, κριτήριο ελέγχου αποτελεί το εφαρµοστό πλαίσιο λογιστικών προτύπων. 

Επιπρόσθετα σε περίπτωση που ο ελεγκτής εξετάζει την απόσβεση των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας (για παράδειγµα των ηλεκτρονικών υπολογιστών), κριτήριο ελέγχου 

είναι η σχετική εγκύκλιος για τις αποσβέσεις των παραπάνω στοιχείων (συντελεστής 

απόσβεσης για τον εξοπλισµό Η/Υ και λογισµικού είναι 20%)2. Το τρίτο στοιχείο του 

εξωτερικού ελέγχου αναφέρεται στα τεκµήρια που συγκεντρώνει ο ορκωτός ελεγκτής µε 

διάφορες διαδικασίες, προκειµένου να στηρίξει την άποψη του, που εκφράζεται στην έκθεση 

ελέγχου. Ακόλουθο στοιχείο δεν µπορεί να είναι άλλο πέρα από τον ίδιο τον ελεγκτή, ο 
                                                      

1 American Accounting Association (1971), A Statement of Basic Accounting Concepts, Sarasota, Florida. 

2 ΠΟΛ 1216/2013. 
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οποίος πρέπει να πληροί  ορισµένες προϋποθέσεις για να διεξάγει τον έλεγχο της οικονοµικής 

οντότητας. Συνεπώς ο ελεγκτής θα πρέπει να διακρίνεται για τα επαγγελµατικά του 

προσόντα, την ανεξαρτησία του και την αµεροληψία του. Επίσης είναι αναγκαίο να 

χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να εφαρµόζει τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα µε 

απώτερο στόχο την εξαγωγή αντικειµενικής γνώµης επί των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της ελεγχόµενης εταιρείας. Τελειώνοντας µε τα στοιχεία του ελέγχου δεν θα 

πρέπει να παραλείψουµε την γραπτή έκθεση, στην οποία ο ορκωτός ελεγκτής εκφράζει την 

γνώµη του για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας αντικατοπτρίζουν 

πιστά την πραγµατικότητα. Ουσιαστικά η έκθεση ελέγχου είναι ο δίαυλος επικοινωνίας του 

ελεγκτή µε τους χρήστες των λογιστικών πληροφοριών και καταστάσεων της υπό έλεγχο 

εταιρείας και αποτελεί το βοηθητικό όργανο για να καταλάβουν την αληθινή οικονοµική 

θέση της οικονοµικής µονάδας. 

  

 

3.2 Το ελεγκτικό επάγγελµα στην Ελλάδα 

 

3.2.1 Η ίδρυση του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.)3 

 

 

Το 1920 θεσπίστηκε ο νόµος 2190 περί ανωνύµων εταιρειών, ο οποίος ρυθµίζει µέχρι και 

σήµερα την λειτουργία των Α.Ε. Εισήγαγε διατάξεις που αφορούσαν την σύνθεση του 

διοικητικού συµβουλίου, την γενική συνέλευση των µετόχων, την διανοµή κερδών, την 

κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και ταυτόχρονα µε το άρθρο 36 

προέβλεπε για πρώτη φορά την διενέργεια ελέγχου των ανωνύµων εταιρειών από δύο 

τακτικούς ελεγκτές, οι οποίοι διορίζονταν από την γενική συνέλευση των µετόχων. Η 

παράλειψη του νόµου 2190/1920 συνίσταται στο γεγονός ότι δεν όριζε καθορισµένα 

                                                      

3 Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ∆ιαθέσιµο στο: http://www.soel.gr/el/σχετικά-µε-το-σοελ/ιστορικό?showall=&start=3 

(προσπελάστηκε στις 11/05/2014). 
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προσόντα για τους ελεγκτές
4, µε αποτέλεσµα να ασκούνται έλεγχοι από άτοµα χωρίς 

ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες. Πέρα από αυτό οι ελεγκτές, που µπορούσαν να ασκούν 

οποιοδήποτε επάγγελµα, αµείβονταν από την διοίκηση της εταιρείας και ακολούθως υπήρχε 

στενή εξάρτηση ελεγκτή και ελεγχόµενου. Με δύο λόγια ο έλεγχος ήταν καθαρά τυπική 

διαδικασία µε µοναδικό µέληµα την υπογραφή της έκθεσης ελέγχου.  

Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, Άγγλοι ορκωτοί λογιστές σε συνεργασία µε Έλληνες 

λειτουργούς εισηγήθηκαν ορισµένα µέτρα µε στόχο να ανατρέψουν την παραπάνω τυπική 

διαδικασία του ελέγχου και να την µετατρέψουν σε ουσιαστική εξέταση των λογιστικών 

καταστάσεων των οικονοµικών µονάδων. Συνεπώς µε το Ν.∆ 3329/1955 ιδρύθηκε το Σώµα 

Ορκωτών Λογιστών, το οποίο άρχισε την λειτουργία του το 1956 υπό την εποπτεία του 

κράτους και βαθµιαία ανέλαβε τον έλεγχο ποικίλων ανωνύµων εταιρειών. Σε συνδυασµό µε 

τον ιδρυτικό νόµο του ΣΟΛ συγκροτήθηκαν σηµαντικά µέτρα, όπως: 

� Για πρώτη φορά τέθηκαν αυστηρές προϋποθέσεις για τα προσόντα, τις ικανότητες, 

το ήθος και την ακεραιότητα του ελεγκτή. 

� Θεσπίστηκαν διατάξεις που προέβλεπαν την ύπαρξη ασυµβίβαστου µεταξύ του 

επαγγέλµατος του ορκωτού λογιστή και οποιασδήποτε άλλης άσκησης εργασίας και 

προσφορά έµµισθης ή άµισθης υπηρεσίας. Επίσης αφαιρέθηκε η δυνατότητα από την 

ίδια εταιρεία να απασχολεί τον ίδιο ορκωτό λογιστή παραπάνω από πέντε συναπτά 

έτη. 

� Ελέχθη κατηγορηµατικά ότι οι Ορκωτοί Λογιστές δεν θεωρούνταν δηµόσιοι 

υπάλληλοι, αλλά ασκούσαν δηµόσιο λειτούργηµα. Κατά την εκτέλεση της εργασίας 

τους διακρίνονταν για την ανεξαρτησία τους και απαγορεύονταν οποιαδήποτε 

παρέµβαση κατά την εκτέλεση του έργου τους. Ο Ορκωτός Λογιστής απαγορευόταν 

να έρχεται σε απευθείας συνεννόηση µε τον ελεγχόµενο για τον καθορισµό της 

αµοιβής του.  

� Απαγορευόταν ακόµη η ανάµειξη του Ορκωτού Λογιστή στον διορισµό του ως 

ελεγκτή και στον καθορισµό της αµοιβής του. 

� Καθορίστηκε ότι η ∆ιοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από εκλεγµένα µέλη 

του Σώµατος θα είναι αρµόδια για τα επαγγελµατικά θέµατα.  

                                                      

4 Με τον νόµο 2339/1995 προσµετρήθηκε στον ν. 2190/1920 το άρθρο 36α, το οποίο όριζε ότι οι ελεγκτές θα έπρεπε να 

κατέχουν πτυχίο ανώτατης οικονοµικής σχολής και άδεια άσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµατος από το Οικονοµικό 

Επιµελητήριο Ελλάδος.  
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� Ορίστηκαν οι ακόλουθες αρµοδιότητες του πενταµελούς Εποπτικού Συµβουλίου του 

Σώµατος, το οποίο διορίζονταν από την πολιτεία: 

� Ο προσδιορισµός του ύψους των µηνιαίων πάγιων αµοιβών των µελών του 

Σώµατος. 

� Η εισαγωγή νέων µελών (πτυχιούχων πανεπιστηµιακών οικονοµικών 

σχολών), που γίνεται κατόπιν εξετάσεων στην κατώτατη βαθµίδα του 

∆όκιµου Ορκωτού Λογιστή Β΄. Ακολουθεί ο ∆όκιµος Ορκωτός Λογιστής Α΄, 

ο Βοηθός Ορκωτός Λογιστής και στην υψηλότερη βαθµίδα ο Ορκωτός 

Λογιστής.  

� Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και ο χειρισµός των προαγωγών. 

� Η συγκρότηση κάθε χρόνο ενός πίνακα από έξι Ορκωτούς Λογιστές και η 

προώθησή του στις υπό έλεγχο ανώνυµες εταιρείες, ώστε να επιλέξουν τον 

ελεγκτή που θα τους αναλάβει.  

� Ο καθορισµός των αµοιβών ελέγχου, η είσπραξη και κατάθεσή τους σε 

λογαριασµό της Τράπεζας Ελλάδος και η ανάληψη χρηµατικών ποσών για 

την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Σώµατος. 

 

Ενδεικτικά αναφέρουµε πως το 1992 το ΣΟΛ αριθµούσε 570 µέλη, τα οποία 

επιµερίστηκαν στις τέσσερις βαθµίδες, όπως καταδεικνύει ο παρακάτω πίνακας. 

 

Πίνακας 3.1: Κατανοµή των µελών του ΣΟΛ το 1992 

 

 Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του το ΣΟΛ ήλεγχε πρωτίστως οργανισµούς του 

δηµοσίου, ενώ το έργο του ήταν αρκετά περιορισµένο. Λόγω όµως µιας επιτυχίας του 

Σώµατος, αφού ανακάλυψε µια υπόθεση πλαστογραφηµένων παραστατικών που αφορούσαν 

δαπάνες, το δηµόσιο προέβη στην επιφόρτιση περισσότερων εργασιών σε αυτό. Για τις 

  Αριθµός Ποσοστό 

Ορκωτός Λογιστής 163 30% 

Βοηθός Ορκωτού Λογιστή 170 31% 

∆όκιµος Α΄ 150 27% 

∆όκιµος Β΄ 67 12% 
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εταιρείες η ένταξή τους στον έλεγχο του ΣΟΛ αρχικά ήταν προαιρετική και λίγες ήταν αυτές 

που επέλεγαν να υπαχθούν στον έλεγχο από αυτό. Τα επόµενα όµως χρόνια όλο και 

περισσότερες εταιρείες ελέγχονταν από το ΣΟΛ. Το 1960 µετά από υπουργική απόφαση του 

υπουργείου εµπορίου όλες οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες 

εντάχθηκαν στον έλεγχο του Σώµατος.  

 

 

3.2.2 Η σύσταση του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Λ.)5 

 

 

Το έτος 1992, το Π.∆ 226/1992 «περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώµατος 

Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε ειδικό Μητρώο και ασκήσεως 

του επαγγέλµατος του Ορκωτού Ελεγκτή» κατήργησε πολλές από τις διατάξεις περί Σώµατος 

Ορκωτών Λογιστών και καθόρισε καινούργιες, από τις οποίες οι σηµαντικότερες είναι: 

� Η σύσταση του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε), το οποίο αργότερα πήρε το 

όνοµα Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) και αποτελείται από 

ανεξάρτητους επαγγελµατίες ελεγκτές εγγραφόµενους σε ειδικό Μητρώο.  

� Στο ειδικό Μητρώο έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν όσοι πληρούν τα 

απαιτούµενα προσόντα που προβλέπονται από το Προεδρικό ∆ιάταγµα και σαφώς τα 

µέλη του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών. 

� Τα µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών κατατάσσονται σε τέσσερις βαθµίδες. 

Αρχίζοντας από την βαθµίδα που αποκτά κάποιος όταν εισέρχεται στο Σώµα έχουµε 

τον Ασκούµενο Ορκωτό Ελεγκτή, τον ∆όκιµο Ορκωτό Ελεγκτή, τον Επίκουρο 

Ορκωτό Ελεγκτή και τέλος τον Ορκωτό Ελεγκτή που αργότερα µετονοµάστηκε σε 

Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Για να ανελιχθεί κάποιος ελεγκτής από µία βαθµίδα στην 

άλλη πρέπει προηγουµένως να επιτύχει σε επαγγελµατικές εξετάσεις.  

� Ορίζονται τα µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών, τα οποία είναι η Γενική 

Συνέλευση, το Εποπτικό Συµβούλιο, το Επιστηµονικό Συµβούλιο και το Πειθαρχικό 

Συµβούλιο. 

                                                      

5 Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ∆ιαθέσιµο στο: http://www.soel.gr/el/σχετικά-µε-το-σοελ/ιστορικό?showall=&start=3 

(προσπελάστηκε στις 11/05/2014). 
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Η Γενική Συνέλευση του ΣΟΕΛ λογίζεται ως το ανώτατο όργανο και κατέχει καίριες 

αρµοδιότητες για την λειτουργία του Σώµατος. Κατ’ αρχήν εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις και τον προϋπολογισµό του, όπως επίσης εκλέγει ανά τρία χρόνια τους 

προέδρους και τα µέλη του Εποπτικού και Πειθαρχικού Συµβουλίου. Με άλλα λόγια 

αποφαίνεται για κάθε ζήτηµα που αφορά την συστηµατοποίηση και την άσκηση του 

επαγγέλµατος και συγκροτείται από Ορκωτούς Λογιστές Ελεγκτές, οι οποίοι είναι 

εγγεγραµµένοι στο ειδικό Μητρώο και είναι σε θέση να ασκήσουν το ελεγκτικό έργο.  

Όσον αφορά το Εποπτικό Συµβούλιο, αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρό και εννέα 

µέλη του, που εκλέγονται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση. Επίσης του έχει ανατεθεί η 

εποπτεία του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών και η διαχείριση των οικονοµικών του Σώµατος, 

καθώς συντάσσει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τον προϋπολογισµό του και τις 

διαβιβάζει στην Γενική Συνέλευση για να τις εγκρίνει. Εκτός από αυτά το Εποπτικό 

Συµβούλιο είναι επιφορτισµένο µε τον διορισµό των Ορκωτών Ελεγκτών, την διαγραφή 

οποιουδήποτε µέλους του και την διεξαγωγή επαγγελµατικών εξετάσεων για την χορήγηση 

της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του Ορκωτού Ελεγκτή.  

Το Επιστηµονικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τέσσερα µέλη και τον Πρόεδρο, 

εκλεγόµενοι από την Γενική Συνέλευση του ΣΟΕΛ. Αναλαµβάνει την σύνταξη οδηγιών ή 

επιστηµονικών κειµένων του Εποπτικού Συµβουλίου και γνωµατεύει επί των θεµάτων αυτών, 

ενώ επεξεργάζεται και τα φύλλα εργασίας του Ορκωτού Ελεγκτή.  

Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι από την απελευθέρωση του ελεγκτικού 

επαγγέλµατος σηµειώθηκε υπερδιπλασιασµός των µελών του ΣΟΕΛ (1993), ενώ το 2005 το 

µέγεθος του κύκλου εργασιών από ελεγκτικές υπηρεσίες στο Σώµα ανήλθε στα 130 

εκατοµµύρια ευρώ. 
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3.2.3 Η εποπτεία του επαγγέλµατος από την Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)6 

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων συστάθηκε µε την µορφή νοµικού 

προσώπου δηµοσίου δικαίου µε τον νόµο 3148/2003, έχοντας έδρα την Αθήνα. Σύµφωνα µε 

το άρθρο 1, σαν σκοπό έχει την ισχυροποίηση της διαφάνειας λειτουργίας των επιχειρήσεων 

µε την εφαρµογή λογιστικής τυποποίησης και την διασφάλιση της ποιότητας των λογιστικών 

ελέγχων. Η Ε.Λ.Τ.Ε απολαµβάνει οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια, αλλά και 

λειτουργική ανεξαρτησία. Επίσης προβλέπεται η εποπτεία της Επιτροπής από το Υπουργείο 

Οικονοµικών και η λειτουργία της για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Το 

άρθρο 2 ορίζει τις εξής αρµοδιότητες της Ε.Λ.Τ.Ε: 

α) Προνοεί για τον έλεγχο της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών ελέγχων. 

β) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών θέµατα Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων, όπως ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ∆ιεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, κ.α. 

γ) Γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών επί θεµάτων 

λογιστικής τυποποίησης. 

δ) Ασκεί εποπτεία στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το αν τηρούνται οι 

κανόνες στα πλαίσια άσκησης του ελεγκτικού επαγγέλµατος. 

ε) Συνιστά οµάδες εργασίας προκειµένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της και 

αξιολογεί τα πορίσµατα ελέγχου του Σ.Ο.Ε.Λ. 

 

Η Ε.Λ.Τ.Ε διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που συγκροτείται από τον 

πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους και τέσσερα µέλη. Ο πρόεδρος µε την σειρά του επιλέγεται από 

πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους, ενώ οι αντιπρόεδροι εκλέγονται από άτοµα µε εγνωσµένη 

επιστηµονική κατάρτιση στο πεδίο της Ελεγκτικής και Λογιστικής. Τα υπόλοιπα τέσσερα 

µέλη υποδεικνύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον 

Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών και τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (κάθε 

ένας φορέας καταδεικνύει από ένα µέλος). 

                                                      

6 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων, ∆ιαθέσιµο στο: http://www.elte.org.gr (προσπελάστηκε στις 11/05/2014). 
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Στο άρθρο 3 καθορίζονται τα όργανα που λειτουργούν στα πλαίσια της Ε.Λ.Τ.Ε. Αυτά 

συνιστώνται στο Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.), το Συµβούλιο Ποιοτικού 

Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) και την Εκτελεστική Επιτροπή. 

Το Σ.ΛΟ.Τ είναι πενταµελές και απαρτίζεται από έναν αντιπρόεδρο της Ε.Λ.Τ.Ε ως 

πρόεδρο και τέσσερις ειδικούς επιστήµονες µε τριετή θητεία. Στην δικαιοδοσία του είναι η 

γνωµοδότηση σε θέµατα λογιστικής τυποποίησης, τα οποία µετά από απόφαση του ∆.Σ της 

Ε.Λ.Τ.Ε παραπέµπονται σε αυτό. 

Το Σ.Π.Ε αποτελείται από πέντε µέλη, τα οποία ορίζονται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε. Κύρια αρµοδιότητά του είναι η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και η 

αναζήτηση τυχόν παραβάσεων της νοµοθεσίας ή του ρυθµιστικού πλαισίου που ρυθµίζει την 

εργασία των ελεγκτών (Κώδικας ∆εοντολογίας, ελεγκτικά πρότυπα, πρότυπα διασφάλισης 

της ποιότητας).  

Η Εκτελεστική Επιτροπή που συγκροτείται από τον πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους 

είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση διοικητικής εποπτείας στο Σ.Ο.Ε.Λ και την διευκόλυνση 

της εκπόνησης των αποφάσεων του ∆.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. Μάλιστα ορισµένες φορές της 

ανατίθενται ειδικά καθήκοντα, όπως η εκπροσώπηση της Ε.Λ.Τ.Ε στην Ελλάδα και στον 

εξωτερικό για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης των εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες.  

Το άρθρο 6 του νόµου 3148/03 αναφέρει τις κυρώσεις που επιβάλλονται από το ∆.Σ. 

της Ε.Λ.Τ.Ε σε περίπτωση που ανακαλυφθούν ανοµίες κατά την εκτέλεση καθηκόντων των 

ελεγκτών. Υπογραµµίζονται οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: 

α) Επίπληξη. 

β) Προσωρινή αναστολή διεξαγωγής υποχρεωτικών ελέγχων από έναν έως δώδεκα 

µήνες. 

γ) Επιβολή προστίµου ύψους 100.000 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα και στο ενδεχόµενο 

επανάληψης το ποσό αυξάνεται στα 200.000 ευρώ. Για τα νοµικά πρόσωπα το 

πρόστιµο ανέρχεται στο 1.000.000, ενώ σε περίπτωση επιτροπής το ποσό αυτό 

διπλασιάζεται στα 2.000.000 ευρώ. Αν το νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα διενέργειας 

υποχρεωτικών ελέγχων, το πρόστιµο που επιβάλλεται µπορεί να υπερβεί τα παραπάνω 

ποσά και συγκεκριµένα είναι ίσο µε την αµοιβή που τιµολογήθηκε η ελεγχόµενη 

εταιρεία επί δέκα φορές.  

δ) Αφαίρεση της επαγγελµατική άδειας έως δύο έτη. 
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ε) Οριστική αφαίρεση της επαγγελµατικής άδειας και διαγραφή από το Μητρώο 

Ελεγκτών
7. 

 

 

3.3 Τα είδη της ελεγκτικής εργασίας και ο ρόλος του εξωτερικού ελέγχου 

 

 

Η ελεγκτική εργασία στην γενική της µορφή διακρίνεται σε εσωτερική, κρατική ελεγκτική 

και εξωτερική. Ανάµεσα στις αισθητές διαφορές τους µπορεί κανείς να διακρίνει τον φορέα 

άσκησης του ελέγχου και τις σχέσεις ελεγκτή και ελεγχόµενου.  

Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή, ο οποίος είναι υπάλληλος της εταιρείας αφορά στην 

θωράκιση των περιουσιακών της στοιχείων από ενδεχόµενα λάθη και απάτες, αλλά και στον 

εντοπισµό κακής διαχείρισης. Σε παρόµοια περίπτωση προβαίνει στην παροχή προτάσεων 

προς την διοίκηση της εταιρείας, προκειµένου να επιτευχθεί η εύρυθµη λειτουργία και 

οργάνωση της οικονοµικής οντότητας. Με αυτό τον τρόπο βοηθάει την εταιρεία να επιτύχει 

τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς της στόχους και να σηµειώσει άνοδο της αξίας της.  

 Ο όρος «κρατική ελεγκτική» αναφέρεται στον έλεγχο που ασκείται από κρατικούς ή 

ηµικρατικούς φορείς. Οι σπουδαιότεροι έλεγχοι είναι ο φορολογικός έλεγχος, που ερευνά το 

φορολογητέο εισόδηµα νοµικών και φυσικών προσώπων, ο έλεγχος που διενεργείται από την 

Τράπεζα της Ελλάδος και η εξέταση λογαριασµών του δηµοσίου τοµέα που εκτελείται από το 

ελεγκτικό συνέδριο του κράτους. 

 Η τρίτη µορφή ελεγκτικής εργασίας αφορά τον εξωτερικό έλεγχο. Ο ρόλος του 

συνίσταται στην διερεύνηση των λογιστικών καταστάσεων, αλλά και στην εκφορά γνώµης 

από τον εξωτερικό ελεγκτή για τον βαθµό της πληρότητάς τους, την αξιοπιστία τους και την 

ειλικρίνεια των ισχυρισµών της διοίκησης. Η επιστηµονική γνώµη του ορκωτού ελεγκτή για 

τον έλεγχο που διεξήγαγε, αποτυπώνεται γραπτά στο πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου, η 

οποία υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση των µετόχων και κοινοποιείται στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Ο ελεγκτής για να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση, οφείλει να συγκεντρώσει 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για τη µείωση του ελεγκτικού κινδύνου σε 

                                                      

7 Ν. 3148/03, ΦΕΚ 136 Α΄. 
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αποδεκτά χαµηλό επίπεδο
8. Ουσιαστικά ο ελεγκτικός κίνδυνος αναφέρεται στην πιθανότητα 

να εµπεριέχονται σηµαντικά λάθη και σφάλµατα στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και 

να µην εντοπιστούν από τον ορκωτό ελεγκτή. Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 

(∆ΠΕ) 200 ο βασικός στόχος του ελεγκτή συνοψίζεται στον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων  και την διατύπωση της γνώµης του σχετικά µε το αν αυτές έχουν καταρτιστεί 

σύµφωνα µε κάποιο αποδεκτό λογιστικό πλαίσιο (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, ή κάποιο άλλο έγκυρο πλαίσιο λογιστικών αρχών)9.  

Το έργο του ορκωτού ελεγκτή, το οποίο ανάγεται σε δηµόσιο λειτούργηµα
10, 

προασπίζει τα συµφέροντα διάφορων κοινωνικών οµάδων και: 

• Πρώτον απ’ όλων διασφαλίζει τους εν δυνάµει επενδυτές, καθώς τους ενηµερώνει για 

τις δεσµεύσεις της εταιρείας και για την πραγµατική οικονοµική της θέση. 

• ∆εύτερον, προστατεύει το δηµόσιο, αφού εντοπίζει πιθανή απόκρυψη φορολογητέων 

κερδών ή µη απόδοση παρακρατηθέντων φόρων, κ.α.  

• Τρίτον, επωφελούνται από τον έλεγχο του εξωτερικού ελεγκτή τα άτοµα που 

δουλεύουν στην ελεγχόµενη εταιρεία, όπως οι µέτοχοι και το προσωπικό της. 

Συγκεκριµένα ο ελεγκτής ενηµερώνει τους εργαζόµενους για τη µη καταβολή των 

κατώτατων µισθών και ηµεροµισθίων και τους µετόχους σχετικά µε την ρευστότητα 

και την αποδοτικότητα της εταιρείας. Όφελος αποκοµίζουν και οι συνεργαζόµενοι µε 

την οικονοµική οντότητα, δηλαδή δανειστές και προµηθευτές, καθόσον διαφωτίζονται 

για την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. Για παράδειγµα η εταιρεία 

ενδέχεται να παρουσιάζει εικονικά µεγάλη ρευστότητα και ικανότητα αποπληρωµής 

των χρεών της, ενώ στην πραγµατικότητα να µην είναι σε θέση να εξοφλήσει τους 

προµηθευτές και τους δανειστές της. 

 

Αφού λοιπόν έγινε φανερή η σπουδαιότητα του ρόλου του εξωτερικού ελέγχου, 

κατέστη υποχρεωτική η υποβολή των λογιστικών καταστάσεων των µεγάλων ανωνύµων 

εταιρειών σε τακτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές. Ειδικότερα τα όρια που καθιστούν 

επιβεβληµένη την χρησιµοποίηση των εξωτερικών ελεγκτών είναι
11: 

                                                      

8 ∆ΠΕ 200, παρ. 7. 

9 ∆ΠΕ 200, παρ. 11. 

10 Άρθρο 12, Ν.∆. 3329/1955, ΦΕΚ 230 Α΄. 

11 Τροποποίηση Κ.Ν. 2190/1920 µε το νόµο 3604/2007. 
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i. Σύνολο ενεργητικού 2.500.000 €. 

ii.  Καθαρός Κύκλος Εργασιών 5.000.000 €. 

iii.  Μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσεως 50 

άτοµα. 

 

Για την υπαγωγή των ανωνύµων εταιρειών στον έλεγχο του Σ.Ο.Ε.Λ. απαιτείται να 

υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία παραπάνω κριτήρια για δύο συνεχείς χρήσεις. Η δέσµευση 

αυτή των Α.Ε. να υπόκεινται σε έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, παύει να υφίσταται εφόσον 

για δύο συνεχείς εταιρικές χρήσεις δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία 

προαναφερθέντων κριτήρια. Φυσικά πολλές Α.Ε. χρησιµοποιούν ορκωτούς ελεγκτές παρότι 

δεν έχουν τέτοια υποχρέωση από το νόµο. ∆εν απαιτείται η ύπαρξη σχετικής διάταξης στο 

καταστατικό της, απεναντίας όµως χρειάζεται ανάλογη απόφαση από την Γενική 

Συνέλευση
12.  

Ειδικά στις µέρες µας όπου η κίνηση κεφαλαίων µεταξύ των χωρών γίνεται χωρίς 

ιδιαίτερους φραγµούς, η γνώµη του ελεγκτή χωρίς επιφύλαξη δίνει την δυνατότητα στις 

ελληνικές εταιρείες να αντλούν χρήµατα από τις διεθνείς χρηµαταγορές, να συγχωνεύονται 

µε ξένες επιχειρήσεις και να επεκτείνουν τις εξαγωγές τους. Έτσι γίνεται κατανοητό πως ένα 

τέτοιο καίριο επάγγελµα συνεπάγεται άτοµα που το ασκούν µε ιδιαίτερα προσόντα, υψηλού 

επιπέδου επιστηµονική κατάρτιση και ακέραιο ήθος. Επίσης είναι σηµαντικό να αναφερθεί 

πως το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εναρµονισµένο µε την ένταξή του σαν µέλος της 

International Federation of Accountants (IFAC), εφαρµόζει τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, 

σύµφωνα πάντα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Συνεπώς, το πλαίσιο των επαγγελµατικών 

προσόντων
13 και των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων της IFAC, οι κανόνες άσκησης του 

ελεγκτικού επαγγέλµατος και της επαγγελµατικής δεοντολογίας προδιαγράφουν πως το 

επάγγελµα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή εκτελείται σύµφωνα µε τις διεθνείς αρχές και 

πρακτικές.  

 

 

                                                      

12 Άρθρο 36, παρ. 2, Κ.Ν. 2190/20, ΦΕΚ 37 Α΄. 

13 Καθορίζεται από την 8η Οδηγία  84/253. 
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3.4 Σχέση Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 

 

 

Η σχέση µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου οριοθετείται µε µια σειρά από 

οµοιότητες, αλλά και διαφορές. Σαφώς και οι δύο έλεγχοι αποτελούν υψίστης σηµασίας και 

συµβολής στην λειτουργία µιας εταιρείας, καθώς υποστηρίζουν την εύρυθµη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων της, παρέχοντας συµβουλές, υποδείξεις και εκθέσεις για την ακριβή 

οικονοµική της κατάσταση.  

Ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος κατευθύνονται από ένα σύνολο διεθνών 

ελεγκτικών προτύπων, µε αποτέλεσµα το έργο των ελεγκτών να γίνεται σύµφωνα µε τα 

ελεγκτικά πρότυπα και τον Κώδικα ∆εοντολογίας. Η βοήθεια που προσφέρει ο ένας ελεγκτής 

(εσωτερικός ελεγκτής) στον άλλον (εξωτερικό ελεγκτή) είναι αµφίδροµη. Στην πρώτη 

περίπτωση η ύπαρξη ενός ισχυρού εσωτερικού ελέγχου καθορίζει την έκταση του 

διενεργηθέντος εξωτερικού ελέγχου, αφού όσο πιο αξιόπιστος είναι ο εσωτερικός έλεγχος, 

γεγονός που συνεπάγεται φερεγγυότητα των λογιστικών πληροφοριών, τόσο µειώνεται ο 

χρόνος που δαπανά ο εξωτερικός ελεγκτής για τον έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός 

ελεγκτής εκµεταλλεύεται την µελέτη του εσωτερικού ελέγχου για την ανακάλυψη 

ατασθαλιών και απάτης σηµαντικού βαθµού, χωρίς αυτή η αναζήτηση ή ανακάλυψη απάτης 

να αποτελεί αυτοσκοπό του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου. Στην δεύτερη περίπτωση ο 

ορκωτός ελεγκτής προσφέρει συνδροµή στο έργο του εσωτερικού ελεγκτή, ενηµερώνοντάς 

τον για αδυναµίες ή ελλείψεις που εντοπίζει στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης 

ο εσωτερικός ελεγκτής γνωρίζοντας ότι η εργασία του πρόκειται να αξιολογηθεί από τον 

εξωτερικό ελεγκτή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτελέσει αποτελεσµατικά 

το έργο του
14.  

Εκτός όµως από τον συµπληρωµατικό χαρακτήρα που έχουν οι δύο έλεγχοι, 

παρουσιάζουν εµφανείς διαφορές µεταξύ τους. Μία σηµαντική λοιπόν διαφορά αποτελεί το 

γεγονός πως οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν µέρος της επιχείρησης που ελέγχουν, δηλαδή 

είναι εργαζόµενοι της, και δίνουν αναφορά στην διοίκηση της συγκεκριµένης εταιρείας. 

Επιπλέον έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου, πράγµα που σηµαίνει ότι έχουν την ευκαιρία 

να εµβαθύνουν περισσότερο τον έλεγχο σε σχέση µε τους εξωτερικούς ελεγκτές. Άλλη 

διαφορά αναφέρεται στους στόχους των ελεγκτών, οι οποίοι όσον αφορά τους εσωτερικούς 
                                                      

14 Παπάς, Α. (1999), «Εισαγωγή στην Ελεγκτική», Εκδόσεις Γ. Μπένου: Αθήνα, σελ. 124 
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ελεγκτές καθορίζονται από τα επαγγελµατικά πρότυπα και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Απεναντίας οι εξωτερικοί ελεγκτές που δεν αποτελούν υπάλληλοι της εταιρείας θέτουν 

στόχους που τίθενται µε βάση τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Στο θέµα του εύρους του 

ελέγχου, ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει όλες τις συναλλαγές της εταιρείας, ενώ ο εξωτερικός 

έλεγχος επικεντρώνεται στις διαδικασίες που συµβάλλουν στα χρηµατοοικονοµικά 

αποτελέσµατα και κρίνουν ότι έχουν ελεγκτικό ενδιαφέρον. Ακόµη ως διαφορά µεταξύ 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου λογίζεται ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι υπεύθυνοι 

κυρίως έναντι τρίτων µερών, στα οποία παρέχουν ενηµέρωση µε τον έλεγχο που διενεργούν, 

ενώ οι εσωτερικοί ελεγκτές ενέχουν ευθύνες απέναντι στην οικονοµική µονάδα για την οποία 

εργάζονται
15.  

Συµπερασµατικά πέρα από τις διαφορές που εµφανίζουν ο εσωτερικός και εξωτερικός 

έλεγχος, πρέπει να δρουν συντονισµένα και να συµπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Σε κάθε 

περίπτωση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ελεγχόµενης εταιρείας θα πρέπει να απαιτεί την 

συνεργασία και τον συντονισµό του εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτικού έργου, 

προκειµένου να σηµειωθεί αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της 

οικονοµικής µονάδας.  

 

 

3.5 Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας  

 

 

3.5.1 Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας της IFAC 16 

 

 

Η δεοντολογία εφοδιάζει τον ορκωτό ελεγκτή µε ένα πλαίσιο αρχών και µια λογική ανάλυση 

αποφάσεων, ώστε να τον βοηθήσει στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και στην ορθή λήψη 

αποφάσεων. Συµπληρώνοντας, ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα οργανωµένο 

επιστηµονικό επάγγελµα είναι η εφαρµογή ενός Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας 

                                                      

15 Κάντζος, Κ. και Χονδράκη, Α. (2006), « Ελεγκτική θεωρία και πρακτική», 2η έκδοση, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, σελ. 138 

16 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition). 
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(ΚΕ∆). Στην περίπτωση του ελεγκτικού επαγγέλµατος, θεσµοθετηµένοι οργανισµοί 

οριοθετούν κανόνες και πρότυπα ηθικής δεοντολογίας που είναι απαραίτητα για την 

εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου άσκησης της ελεγκτικής εργασίας.  

 Ο Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών 

(International Federation of Accountants – IFAC) περιέχει αρχές και κανόνες που 

απευθύνονται στους επαγγελµατίες ελεγκτές ή λογιστές που είναι µέλη της IFAC, στους 

εσωτερικούς ελεγκτές και ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Ο ανεξάρτητος φορέας θέσπισης 

προτύπων που αναπτύσσει διεθνώς κατάλληλο Κώδικα ∆εοντολογίας για τους επαγγελµατίες 

λογιστές, είναι η ∆ιεθνής Επιτροπή Προτύπων ∆εοντολογίας για ελεγκτές λογιστές 

(International Ethics Standards Board for Accountants–IESBA)17. Ο στόχος του εν λόγω 

φορέα, όπως υπογραµµίζεται, είναι η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, θέτοντας 

κανόνες δεοντολογίας υψηλής ποιότητας για επαγγελµατίες λογιστές. Ο µακροπρόθεσµος 

όµως στόχος που τίθεται είναι η σύγκλιση του Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας για 

επαγγελµατίες λογιστές, συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων ανεξαρτησίας των ορκωτών 

ελεγκτών, µε εκείνες που εκδίδονται από τις ρυθµιστικές αρχές και εθνικούς φορείς 

καθορισµού προτύπων. Η σύγκλιση προς ένα ενιαίο σύνολο προτύπων µπορεί να ενισχύσει 

την ποιότητα και την συνοχή των υπηρεσιών που παρέχονται από επαγγελµατίες λογιστές σε 

όλο τον κόσµο και µπορεί να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της παγκόσµιας αγοράς 

κεφαλαίου.  

 Ο Κώδικας αποτελείται από τρία µέρη
18. Το πρώτο τµήµα περιέχει τις θεµελιώδεις 

δεοντολογικές αρχές για τους επαγγελµατίες ελεγκτές και παρέχει ένα εννοιολογικό πλαίσιο, 

το οποίο πρέπει να εφαρµόζεται από τους ελεγκτές λογιστές όταν: 

• Εντοπίζουν απειλές σχετικά µε την συµµόρφωση σε θεµελιώδεις αρχές. 

• Αξιολογούν την σηµαντικότητα των εντοπισµένων απειλών. 

• Εφαρµόζουν µέτρα προστασίας, όπου κρίνεται αναγκαίο, για την εξάλειψη των 

απειλών ή την µείωσή τους σε αποδεκτά χαµηλά επίπεδα. Οι διασφαλίσεις είναι 

απαραίτητες όταν ο επαγγελµατίας λογιστής κρίνει ότι οι απειλές δεν βρίσκονται σε 

τέτοιο επίπεδο, ώστε ένα λογικό και ενηµερωµένο τρίτο πρόσωπο ή φορέας θα 

                                                      

17 International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), ∆ιαθέσιµο στο: http://www.ifac.org/ethics/about-iesba 

(προσπελάστηκε στις 22/05/2014). 

18 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part A, Section 100, par. 100.2 



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 21 

 

µπορούσε να συµπεράνει, ζυγίζοντας όλα τα γεγονότα και τις περιπτώσεις που είναι 

διαθέσιµα στον ελεγκτής σε ορισµένο χρόνο, ότι δεν διακυβεύεται η συµµόρφωση µε 

τις θεµελιώδεις αρχές.  

 

Για την εφαρµογή του παραπάνω εννοιολογικού πλαισίου, ένας επαγγελµατίας 

λογιστής χρησιµοποιεί την επαγγελµατική του κρίση. Συνεπώς, σύµφωνα µε τον Κώδικα 

Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας, ο ελεγκτής πρέπει να χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα 

(integrity), αντικειµενικότητα (objectivity), επαγγελµατική επάρκεια και επιµέλεια 

(professional competence and due care), εµπιστευτικότητα (confidentiality) και 

επαγγελµατική συµπεριφορά (professional behavior)19.  

 

Πίνακας 3.2 :Βασικές αρχές Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας 

I. Ακεραιότητα (integrity): Ο επαγγελµατίας ελεγκτής οφείλει να είναι ευθύς και 

ειλικρινής σε όλες τις επαγγελµατικές και επιχειρηµατικές του σχέσεις.  

II.  Αντικειµενικότητα (objectivity): Ο επαγγελµατίας ελεγκτής οφείλει να διακατέχεται 

από αµεροληψία, να µην επιτρέπει την σύγκρουση συµφερόντων και την αθέµιτη 

επιρροή τρίτων για να επηρεάζουν την επαγγελµατική του κρίση. 

III.  Επαγγελµατική επάρκεια και επιµέλεια (professional competence and due care): Ο 

επαγγελµατίας ελεγκτής πρέπει να διατηρεί την επαγγελµατική του γνώση και 

ικανότητα σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο πελάτης ή ο εργοδότης 

λαµβάνει ανταγωνιστικές επαγγελµατικές υπηρεσίες µε βάση τις τρέχουσες εξελίξεις 

και την νοµοθεσία, αλλά και ταυτόχρονα να ενεργεί µε επιµέλεια και σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.  

IV.  Εµπιστευτικότητα (confidentiality): Ο επαγγελµατίας ελεγκτής υποχρεούται να 

σέβεται τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν ως 

αποτέλεσµα των επαγγελµατικών και επιχειρηµατικών συνεργασιών και, ως εκ 

τούτου, δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτους χωρίς την κατάλληλη 

εξουσία, εκτός αν υπάρχει νοµικό/επαγγελµατικό δικαίωµα ή υποχρέωση να 

αποκαλύψει, όπως επίσης δεν δύναται να χρησιµοποιούν πληροφορίες για προσωπικό 

                                                      

19 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part A, Section 100, par. 100.5 
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συµφέρον ή για συµφέροντα τρίτων.  

V. Επαγγελµατική συµπεριφορά (professional behavior): Ο επαγγελµατίας ελεγκτής 

δεσµεύεται να συµµορφώνεται µε τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς και να 

αποφεύγει κάθε ενέργεια που απαξιώνει το ελεγκτικό επάγγελµα.  

 

 

3.5.2 Κίνδυνοι Παραβίασης Αρχών Κώδικα ∆εοντολογίας20 

 

 

Το δεύτερο και τρίτο τµήµα του Κώδικα αναφέρονται σε διάφορες περιστάσεις και ζητήµατα, 

τα οποία ενδέχεται να δηµιουργήσουν απειλές ως προς την συµµόρφωση µε τις θεµελιώδεις 

αρχές του Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας. Ειδικότερα το δεύτερο µέρος απευθύνεται 

στους επαγγελµατίες ελεγκτές, εννοώντας τους ελεγκτές που είναι ανεξάρτητοι σε σχέση µε 

την εταιρεία όπου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ενώ το τρίτο µέρος του Κώδικα αφορά 

τους επαγγελµατίες λογιστές που διατηρούν σχέση εργασίας µε τον οργανισµό  στον οποίο 

εκτελούν το έργο τους. 

 Η συµµόρφωση µε τις βασικές αρχές του Κώδικα µπορεί δυνητικά να απειληθεί από 

ένα ευρύ φάσµα συνθηκών και σχέσεων. Η φύση και η έκταση των κινδύνων µπορούν να 

διαφέρουν ανάλογα µε το αν προκύπτουν σε σχέση µε την παροχή υπηρεσιών σε πελάτη υπό 

έλεγχο και το κατά πόσον ο συγκεκριµένος πελάτης είναι οντότητα δηµοσίου συµφέροντος ή 

όχι. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει µια σειρά από κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι 

διάφορες απειλές κατά των αρχών του Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας (Πίνακας 1.3). 

 

Πίνακας 3.3 : Απειλές παραβίασης των θεµελιωδών αρχών του Κώδικα ∆εοντολογίας 

I. Προσωπικό συµφέρον (self-interest): Ο επαγγελµατίας ελεγκτής λόγω ιδίου 

συµφέροντος ή συµφέροντος της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία υπάγεται δεν 

εφαρµόζει ορισµένες βασικές αρχές του Κώδικα. Για παράδειγµα αυτό µπορεί να 

συµβαίνει, όταν η ελεγκτική εταιρεία ενεργεί υπό τον φόβο µήπως χάσει έναν 

σηµαντικό της πελάτη. Άλλο ενδεχόµενο είναι ο ελεγκτής να έχει άµεσο οικονοµικό 

                                                      

20 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part A, Section 100, par. 100.12 
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συµφέρον από τον πελάτη του, µε αποτέλεσµα να εκτελεί το έργο του µε βάση το 

προσωπικό του όφελος.  

II.  Αυτοαξιολόγηση (self-review): Συνίσταται στο γεγονός, κατά το οποίο ο 

επαγγελµατίας ελεγκτής εξετάζει µία απόφαση που είχε πάρει στο παρελθόν. Μια 

τέτοια περίπτωση αποτελεί η πρόσφατη απασχόληση ενός µέλους της ελεγκτικής 

οµάδας σαν διευθυντής ή υπάλληλος της υπό έλεγχο εταιρείας.  

III.  Συνηγορία (advocacy): Ο επαγγελµατίας ελεγκτής ενεργεί ως συνήγορος για 

λογαριασµό ενός πελάτη του σε δικαστικές διαµάχες ή διαφορές µε τρίτους. 

IV.  Οικειότητα (familiarity):Ο επαγγελµατίας ελεγκτής αναπτύσσει στενές σχέσεις µε 

τους πελάτες σε βαθµό που τον οδηγούν στην ευνοϊκή λήψη αποφάσεων. Ενδέχεται 

επίσης κάποιο πρόσωπο της ελεγκτικής οµάδας να έχει µέλος της οικογενείας του ή 

του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος σαν διευθυντή ή υπάλληλο στην 

ελεγχόµενη εταιρεία.  

V. Εκφοβισµός (intimidation): Συµβαίνει όταν ο ελεγκτής αδυνατεί να εκφράσει 

ελεύθερα την γνώµη του ή εκφράζει κατευθυνόµενη άποψη, εξαιτίας άµεσων ή 

έµµεσων απειλών που δέχεται. Για παράδειγµα ο ελεγκτής απειλείται µε προσφυγή 

στα δικαστήρια από τον πελάτη ή ενηµερώνεται από έναν συνεργάτη του ότι δεν θα 

λάβει την προγραµµατισµένη του προαγωγή εκτός εάν συµφωνήσει σε µια 

ακατάλληλη λογιστική µεταχείριση ενός πελάτη. 

 

 

3.5.3 Μέτρα αντιµετώπισης Κινδύνων 

 

 

Προκειµένου να εξαλειφθούν οι παραπάνω απειλές ή να µειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα, 

προβλέπονται ορισµένα µέτρα προστασίας (safeguards), τα οποία κατηγοριοποιούνται σε δύο 

ευρύτερα πεδία
21: 

• Μέτρα προστασίας που δηµιουργούνται από το επάγγελµα, την νοµοθεσία ή τους 

κανονισµούς. 

                                                      

21 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part A, Section 100, par. 100.13, 100.14 
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• Μέτρα προστασίας στο εργασιακό περιβάλλον. 

Στο πρώτο πεδίο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες διασφαλίσεις: 

� Απαιτούµενο επίπεδο σπουδών, εκπαίδευσης και εµπειρίας για την είσοδο στο 

ελεγκτικό επάγγελµα. 

� Απαίτηση για συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη. 

� Εσωτερικές δικλίδες και κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας που 

υπόκειται σε έλεγχο. 

� Επαγγελµατικά πρότυπα εργασίας. 

� Επαγγελµατική ή ρυθµιστική παρακολούθηση και πειθαρχικές διαδικασίες, όπου 

αυτές κρίνονται απαραίτητες. 

� Εξωτερική αξιολόγηση, από ένα νοµικά αρµόδιο τρίτο πρόσωπο, των εκθέσεων, 

δηλώσεων, ανακοινώσεων ή πληροφοριών που παράγονται από τον επαγγελµατία 

ελεγκτή. 

 

Ορισµένα µέτρα προστασίας ενδέχεται να αυξήσουν την πιθανότητα εντοπισµού ή 

εξάλειψης της ανήθικης συµπεριφοράς. Τέτοιες διασφαλίσεις, οι οποίες µπορεί να 

δηµιουργηθούν από το λογιστικό επάγγελµα, την νοµοθεσία, τους κανονισµούς ή από 

κάποιον εργοδοτικό οργανισµό, περικλείουν
22: 

� Αποτελεσµατικά, καλά διαφηµιζόµενα συστήµατα καταγγελίας-παραπόνων, τα οποία 

διαχειρίζονται εργοδοτικοί οργανισµοί, το λογιστικό επάγγελµα ή µία ρυθµιστική 

αρχή και επιτρέπουν στους συναδέλφους, τους εργοδότες ή στους πολίτες να 

επιστήσουν την προσοχή τους σε αντιεπαγγελµατική συµπεριφορά. 

� Την υποχρέωση για καταγγελία των παραβιάσεων σε βάρος των αρχών του Κώδικα 

Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας. 

 

Ο Κώδικας περιλαµβάνει επίσης προτεινόµενες ενέργειες για τους επαγγελµατίες 

ελεγκτές στην περίπτωση ύπαρξης ηθικών διληµµάτων. Αυτές συνοψίζονται στις παρακάτω 

θέσεις
23: 

                                                      

22 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part A, Section 100, par. 100.16 

23 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part A, Section 100, par. 100.18 
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� Εντοπισµός των ηθικών ζητηµάτων που προκύπτουν. 

� Τεκµηρίωση σχετικών γεγονότων και περιστατικών. 

� Προσδιορισµός των θεµελιωδών αρχών που σχετίζονται µε το υπό εξέταση θέµα. 

� Εντοπισµός εγκαθιδρυµένων εσωτερικών διαδικασιών για την καταπολέµηση 

παρόµοιων θεµάτων. 

� Καθορισµός εναλλακτικών τρόπων αντιµετώπισης των ηθικών διληµµάτων. 

 

Σε περίπτωση που ο επαγγελµατίας ελεγκτής αδυνατεί να επιλύσει το πρόβληµα, θα 

µπορούσε να λάβει υπ’ όψιν του συµβουλές από αρµόδια όργανα ή επαγγελµατίες 

συµβούλους. Γενικά µπορεί να καθοδηγηθεί σχετικά µε ηθικά ζητήµατα χωρίς να παραβιάζει 

την θεµελιώδη αρχή της εµπιστευτικότητας, εάν το θέµα που συζητείται µε τον αρµόδιο 

επαγγελµατικό φορέα είναι σε ανώνυµη βάση ή µε ένα νοµικό σύµβουλο υπό την προστασία 

νοµικού προνοµίου. Περιστάσεις κατά τις οποίες ο επαγγελµατίας ελεγκτής µπορεί να 

εξετάσει την λήψη νοµικών συµβουλών διαφέρουν. Για παράδειγµα, ένας επαγγελµατίας 

ελεγκτής µπορεί να αντιµετωπίσει µια υπόθεση απάτης, η αναφορά της οποίας θα µπορούσε 

να παραβιάζει την ευθύνη του για τήρηση της εµπιστευτικότητας. Ο επαγγελµατίας ελεγκτής 

σε τέτοιο ενδεχόµενο δύναται να εξετάσει την λήψη νοµικών συµβουλών, ώστε να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει υποχρέωση αναφοράς της απάτης. Εάν µετά την εξάντληση όλων των 

σχετικών πιθανοτήτων το ηθικό δίληµµα παραµένει άλυτο, ο ελεγκτής θα πρέπει, εφόσον 

είναι δυνατό, να αρνηθεί να παραµείνει συνδεδεµένος µε το θέµα που δηµιουργεί το δίληµµα. 

Συνεπώς, θα πρέπει να εξεταστεί αν, υπό τις περιστάσεις, κρίνεται σκόπιµο να αποχωρήσει 

από την συγκεκριµένη ανάθεση ή να παραιτηθεί εξ ολοκλήρου από την εµπλοκή του µε την 

ελεγχόµενη εταιρεία
24.  

 

 

3.5.4 Ζητήµατα που τίθενται στον Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας 

 

 

∆ιορισµός Επαγγελµατία Ελεγκτή (Professional Appointment) 

                                                      

24 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part A, Section 100, par. 100.21, 100.22 
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Αποδοχή Πελάτη (Client Acceptance)25 

Πριν την αποδοχή µιας νέας συνεργασίας µε έναν πελάτη, ο επαγγελµατίας ελεγκτής θα 

πρέπει να καθορίζει εάν αυτή η αποδοχή θα δηµιουργήσει απειλές όσον αφορά τη 

συµµόρφωση µε τις θεµελιώδεις αρχές του Κώδικα. Πιθανές απειλές για την ακεραιότητα ή 

την επαγγελµατική συµπεριφορά µπορεί να δηµιουργηθούν, για παράδειγµα, από 

αµφισβητήσιµα ζητήµατα που σχετίζονται µε τον πελάτη (τους ιδιοκτήτες, την διοίκηση ή 

των δραστηριοτήτων της). Ο επαγγελµατίας ελεγκτής, σύµφωνα µε την δηµόσια πρακτική, θα 

πρέπει να αξιολογήσει την σηµασία τυχόν απειλών και να εφαρµόσει διασφαλίσεις, όταν 

κρίνεται απαραίτητο, για την εξάλειψη ή την µείωσή τους σε αποδεκτά επίπεδα. 

Παραδείγµατα τέτοιων διασφαλίσεων αποτελούν: 

• Απόκτηση γνώσης και κατανόησης του πελάτη, των ιδιοκτητών, διευθυντών και των 

υπεύθυνων για την διακυβέρνηση και τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της 

ελεγχόµενης εταιρείας. 

• Εξασφάλιση της δέσµευσης του πελάτη για την βελτίωση των πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης ή του εσωτερικού ελέγχου. 

 

Όταν δεν είναι δυνατό να περιοριστούν οι κίνδυνοι σε ένα αποδεκτό επίπεδο, ο 

ελεγκτής οφείλει να αρνηθεί την σύναψη επαγγελµατικής σχέσης µε τον πελάτη (ισχύει και 

για τις παρακάτω περιπτώσεις της ενότητας 3.4.4).  

 

Αποδοχή Επαγγελµατικής ∆έσµευσης µε τον Πελάτη (Engagement Acceptance)26 

Η θεµελιώδης αρχή της επαγγελµατικής επάρκειας και της δέουσας επιµέλειας επιβάλλουν 

µία υποχρέωση στον επαγγελµατία ελεγκτή να παρέχει µόνο τις υπηρεσίες που είναι ικανός 

να εκτελέσει. Πριν την αποδοχή µιας επαγγελµατικής εµπλοκής µε τον πελάτη, ο ελεγκτής 

καθορίζει αν µια τέτοια αποδοχή εγκυµονεί κινδύνους για την συµµόρφωση µε τις βασικές 

αρχές του Κώδικα. Για παράδειγµα, η απειλή του ιδίου συµφέροντος σχετικά µε την 

επαγγελµατική επάρκεια και επιµέλεια δηµιουργείται, εάν η οµάδα ελέγχου δεν κατέχει ή δεν 

                                                      

25 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part B, Section 210, par. 210.1-210.5 

26 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part B, Section 210, par. 210.6-210.8 
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µπορεί να αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες για την ορθή διεξαγωγή του ελέγχου. 

∆ιασφαλίσεις επί του θέµατος περιλαµβάνουν: 

• Απόκτηση κατανόησης της φύσεως της εταιρείας του πελάτη, της πολυπλοκότητας 

των δραστηριοτήτων της, των ειδικών απαιτήσεων της δέσµευσης και του σκοπού, 

της φύσης και της έκτασης των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν. 

• Συµφωνία για ένα ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο για την διενέργεια του ελέγχου. 

• Χρησιµοποίηση εµπειρογνωµόνων όπου κρίνεται αναγκαίο. 

 

Όταν ο ελεγκτής προτίθεται να βασιστεί στις συµβουλές ή την εργασία 

εµπειρογνώµονα, οφείλει να καθορίσει αν αυτή του η επιλογή είναι δικαιολογηµένη. 

Παράγοντες προς εξέταση αποτελούν: η φύση, εµπειρία, διαθέσιµοι πόροι και τα ισχύοντα 

επαγγελµατικά και ηθικά πρότυπα. Τέτοιες πληροφορίες µπορούν να αποκτηθούν από 

παρελθούσα συνεργασία µε τον ειδικό ή από διαβούλευση µε άλλους.  

 

Αλλαγές στον ∆ιορισµό του Επαγγελµατία Ελεγκτή (Changes in a Professional Appointment)27 

Ο ελεγκτής που καλείται να αντικαταστήσει έναν άλλο επαγγελµατία ελεγκτή οφείλει να 

διαπιστώσει αν υπάρχουν λόγοι, επαγγελµατικοί ή µη, για την µη αποδοχή της ανάθεσης του 

ελέγχου, όπως περιπτώσεις που δηµιουργούν κινδύνους ως προς την συµµόρφωση µε τις 

αρχές του Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας και απειλές µη αναστρέψιµες µε την 

εφαρµογή διασφαλίσεων. Παραδείγµατος χάριν, µπορεί να υπάρξει κίνδυνος για την 

επαγγελµατική επάρκεια και επιµέλεια, εάν ο επαγγελµατίας ελεγκτής αποδεχθεί την 

ανάθεση ελέγχου προτού να γνωρίσει όλα τα σχετικά γεγονότα και δεδοµένα. Σε αυτή την 

περίπτωση παραδείγµατα διασφαλίσεων αποτελούν: 

• Ζήτηση από τον υπάρχοντα ελεγκτή λογιστή να παρέχει γνωστές πληροφορίες για 

οποιοδήποτε θέση ή περίσταση για τις οποίες ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι ενήµερος 

πριν αναλάβει την εκτέλεση του έργου του.  

• Αποκόµιση των απαραίτητων πληροφοριών από άλλες πηγές. 

 

Σύγκρουση Συµφερόντων (Conflicts of Interest)28 

                                                      

27 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part B, Section 210, par. 210.9-210.14 
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Ο επαγγελµατίας ελεγκτής θα πρέπει να λάβει εύλογα µέτρα για να προσδιορίσει τις 

περιστάσεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συµφερόντων. Για παράδειγµα 

είναι πιθανό να δηµιουργηθεί µία απειλή για την αρχή της αντικειµενικότητας όταν ένας 

ελεγκτής λογιστής ανταγωνίζεται άµεσα έναν πελάτη ή διαθέτει µια οµοειδή επιχείρηση ή 

έχει µια παρόµοια διευθέτηση µε έναν καίριο ανταγωνιστή του πελάτη του. Επίσης ενδέχεται 

να σχηµατιστεί κίνδυνος για την αντικειµενικότητα ή την εµπιστευτικότητα, στην περίπτωση 

που ο ελεγκτής παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες των οποίων τα συµφέροντα είναι σε 

σύγκρουση µε τα δικά του ή αντιµάχονται άλλους πελάτες του εν λόγω ελεγκτή.  

Ανάλογα µε τα γεγονότα που κατευθύνουν προς την σύγκρουση συµφερόντων, η 

εφαρµογή ενός από τα ακόλουθα µέτρα προστασίας κρίνεται γενικά αναγκαίο: 

• Ενηµέρωση του πελάτη για το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον της ελεγκτικής εταιρείας ή 

των δραστηριοτήτων που µπορεί να συνιστούν σύγκρουση συµφερόντων και 

απόκτηση της συγκατάθεσής του για ανάληψη δράσης σε παρόµοιες καταστάσεις. 

• Ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων µερών πως ο επαγγελµατίας ελεγκτής ενεργεί 

για δύο ή περισσότερα µέρη σε σχέση µε ένα θέµα, όπου τα αντίστοιχα συµφέροντά 

τους έρχονται σε σύγκρουση και απόκτηση της συγκατάθεσής τους για να ενεργήσει 

αναλόγως. 

• Ενηµέρωση του πελάτη πως ο ελεγκτής δεν ενεργεί αποκλειστικά για έναν 

συγκεκριµένο πελάτη κατά την παροχή των προτεινόµενων υπηρεσιών (για 

παράδειγµα, σε ένα συγκεκριµένο τοµέα της αγοράς ή σε σχέση µε µια καθορισµένη 

υπηρεσία) και την απόκτηση της συγκατάθεσής του για να ενεργήσει αναλόγως. 

 

Ο ελεγκτής θα πρέπει επίσης να καθορίσει το ενδεχόµενο να εφαρµόσει µία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω πρόσθετες διασφαλίσεις: 

• Η χρήση ξεχωριστών οµάδων ελέγχου. 

• ∆ιαδικασίες για παρεµπόδιση στην πρόσβαση πληροφοριών (για παράδειγµα, 

αυστηρός φυσικός διαχωρισµός αυτών των οµάδων, εµπιστευτική και ασφαλή 

αρχειοθέτηση δεδοµένων). 

• Σαφείς κατευθυντήριες γραµµές για τα µέλη της ελεγκτικής οµάδας για θέµατα 

ασφάλειας και εµπιστευτικότητας. 

                                                                                                                                                                      

28 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part B, Section 220, par. 220.1-220.6 
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• Η χρήση συµφωνιών εµπιστευτικότητας  που υπογράφεται από τους υπαλλήλους και 

τους συνεργάτες της εταιρείας. 

• Τακτική επανεξέταση της εφαρµογής των διασφαλίσεων από ανώτερο άτοµο που δεν 

ασχολείται µε τις σχετικές δεσµεύσεις του πελάτη. 

 

∆εύτερες Γνώµες (Second Opinions)29 

Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επαγγελµατίας ελεγκτής καλείται να παράσχει µια δεύτερη 

γνώµη σχετικά µε την εφαρµογή της λογιστικής, του ελέγχου, εκθέσεων ή άλλων προτύπων ή 

αρχών σε ειδικές περιστάσεις ή συναλλαγές µε ή για λογαριασµό µιας εταιρείας ή µιας 

οντότητας που δεν αποτελεί πελάτη, µπορεί να δηµιουργήσει απειλές ως προς την 

συµµόρφωση µε τις θεµελιώδεις αρχές του Κώδικα. Για παράδειγµα, µπορεί να υπάρχει 

απειλή για τις αρχές της επαγγελµατικής ικανότητας και επιµέλειας σε περιπτώσεις όπου η 

δεύτερη γνώµη δεν βασίζεται στο ίδιο σύνολο των πραγµατικών περιστατικών που τέθηκαν 

στην διάθεση του υφιστάµενου ελεγκτή ή βασίζεται σε ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Η 

ύπαρξη και η σηµασία της οποιασδήποτε απειλής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες του 

αιτήµατος για λήψη δεύτερης γνώµης και όλα τα άλλα διαθέσιµα στοιχεία και παραδοχές 

σχετικά µε την έκφραση της επαγγελµατικής κρίσης. Παραδείγµατα µέτρων προστασίας 

αποτελούν: η ζήτηση άδειας από τον πελάτη για να επικοινωνήσει µε τον υπάρχων ελεγκτή 

λογιστή, η περιγραφή των περιορισµών που περιβάλλουν οποιαδήποτε άποψη στην 

επικοινωνία µε τον πελάτη και η παροχή ενός αντιγράφου της γνωµοδότησης στον 

υφιστάµενο λογιστή.  

 

Ελεγκτική Αµοιβή & Άλλοι Τρόποι Αµοιβών (Fees and other Types of Remuneration)30 

Κατά την έναρξη των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τις επαγγελµατικές υπηρεσίες, ο 

ελεγκτής µπορεί να παραθέσει όποια αµοιβή κρίνει κατάλληλη. Το γεγονός ότι ο ελεγκτής 

µπορεί να προτείνει αµοιβή χαµηλότερη από άλλον ελεγκτή, δεν είναι καθαυτό ανήθικο. 

                                                      

29 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part B, Section 230, par. 230.1-230.3 

30 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part B, Section 240, par. 240.1-240.8 

Η ελεγκτική αµοιβή στην Ελλάδα ορίζεται µε το άρθρο 32 παρ. 1,ν. 2076/92 ως: «η σταθµισµένη µέση ωριαία αµοιβή δε 

δύναται να είναι κατώτερη ποσού πενταπλάσιου του ισχύοντος ωροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη κατά ώρα απασχολήσεως, 

ανά απασχολούµενο ελεγκτή κάθε βαθµίδας».  
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Παρ’ όλα αυτά, µπορεί να υπάρξουν απειλές για την συµµόρφωση µε τις βασικές αρχές του 

Κώδικα που απορρέουν από το επίπεδο των αµοιβών που εισηγούνται. Παραδείγµατος χάριν, 

ο κίνδυνος για την επαγγελµατική επάρκεια και επιµέλεια δηµιουργείται αν η αµοιβή που 

προτείνεται είναι τόσο χαµηλή, ώστε να καθίσταται δύσκολη η διενέργεια του ελέγχου 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές και επαγγελµατικά πρότυπα για την τιµή αυτή.  

 Οι διασφαλίσεις για αυτή την περίσταση περικλείουν: 

• Ενηµέρωση του πελάτη για τους όρους της ανάθεσης του ελέγχου και ιδίως της βάσης 

για το ποιες αµοιβές χρεώνονται και ποιες υπηρεσίες καλύπτονται από την 

ανακοινωθείσα αµοιβή.  

• Ανάθεση επαρκούς χρονικού ορίζοντα και εξειδικευµένου προσωπικού για την 

εκτέλεση του ελεγκτικού έργου. 

 

Επαγγελµατικές Υπηρεσίες Μάρκετινγκ (Marketing Professional Services)31 

Όταν ένας επαγγελµατίας ελεγκτής επιζητά νέα εργασία µέσω διαφήµισης ή άλλων µορφών 

µάρκετινγκ ενδέχεται να προκύψουν απειλές για τις αρχές του Κώδικα. Ένα παράδειγµα 

αποτελεί η απειλή του προσωπικού συµφέροντος αν οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα διατίθενται 

στην αγορά µε τρόπο που δεν συνάδει στην επαγγελµατική επάρκεια και επιµέλεια. Ο 

ελεγκτής οφείλει να είναι ειλικρινής, αληθινός και να µην: 

• Έχει υπερβολικές απαιτήσεις για υπηρεσίες που προσέφερε, για προσόντα που κατέχει 

και εµπειρίες που αποκόµισε. 

• Κάνει υποτιµητικές αναφορές ή αβάσιµες συγκρίσεις µε το έργο άλλου ελεγκτή. 

 

∆ώρα και Φιλοξενία (Gifts and Hospitality)32 

Σε έναν ελεγκτή ή σε µέλη της οικογενείας του µπορεί να προσφερθεί φιλοξενία ή δώρα από 

έναν πελάτη. Κάτι τέτοιο εγκυµονεί κινδύνους για τις βασικές αρχές του Κώδικα 

Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας. Για παράδειγµα, οι απειλές εξοικείωσης και προσωπικού 

συµφέροντος υφίστανται αν ο ελεγκτής αποδεχθεί το δώρο και οµοίως η απειλή εκφοβισµού 

µπορεί να πλήξει την αντικειµενικότητα του ελεγκτή µε παρόµοιες προσφορές. 

                                                      

31 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part B, Section 250, par. 250.1-250.2 

32 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part B, Section 260, par. 260.1-260.2 
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 Η ύπαρξη οποιασδήποτε απειλής θα εξαρτηθεί από την φύση, την αξία και την 

πρόθεση της προσφοράς. Όπου προσφέρονται δώρα και φιλοξενία από τον πελάτη, σε τέτοιο 

βαθµό που ένα λογικό και ενηµερωµένο τρίτο πρόσωπο, αφού ζυγίσει όλα τα συγκεκριµένα 

γεγονότα και περιστάσεις, θα το θεωρήσει επουσιώδες και ασήµαντο, ο ελεγκτής τότε µπορεί 

να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η προσφορά αυτή γίνεται κατά την συνήθη πορεία των 

εργασιών χωρίς την πρόθεση να επηρεάσει την απόφασή του, ή να λάβει πληροφορίες. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις ο ελεγκτής λογιστής µπορεί να εξάγει το γενικό συµπέρασµα ότι 

οποιαδήποτε απειλή βρίσκεται σε αποδεκτό επίπεδο.  

 

Φύλαξη των Περιουσιακών Στοιχείων του Πελάτη (Custody of Client Assets)33 

Ένας επαγγελµατίας ελεγκτής δεν αναλαµβάνει την φύλαξη των χρηµατικών ποσών του 

πελάτη ή άλλων περιουσιακών του στοιχείων, εκτός αν επιτρέπεται να το πράξει από τον 

νόµο, και αν ναι, πάντα σε συµµόρφωση µε τις πρόσθετες νοµικές υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται στον ελεγκτή για την φύλαξη τέτοιων στοιχείων.  

 Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη γεννά κινδύνους για τις αρχές 

του Κώδικα, όπως για παράδειγµα η απειλή του ιδίου συµφέροντος για την αρχή της 

επαγγελµατικής συµπεριφοράς και της αντικειµενικότητας. Ο ελεγκτής στον οποίο 

εµπιστεύονται χρήµατα (ή άλλα στοιχεία) θα πρέπει: 

• Να φυλάσσει τέτοια περιουσιακά στοιχεία ξεχωριστά από προσωπικά του 

αντικείµενα ή αντικείµενα που ανήκουν στην ελεγκτική εταιρεία. 

• Να χρησιµοποιεί τέτοια περιουσιακά στοιχεία µόνο για τον σκοπό που προβλέπεται. 

• Ανά πάσα στιγµή να είναι έτοιµος να καταµετρήσει οποιαδήποτε εισοδήµατα, 

µερίσµατα ή κέρδη που παράγονται σε άτοµα που δικαιούνται πρόσβαση σε τέτοιου 

είδους πληροφορίες. 

• Να υπακούουν σε όλους τους νόµους και κανονισµούς που σχετίζονται µε την 

φύλαξη και καταµέτρηση περιουσιακών στοιχείων. 

 

Αντικειµενικότητα –Όλες οι Υπηρεσίες (Objectivity–All Services)34 

                                                      

33 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part B, Section 270, par. 270.1-270.2 

34 International Ethics Standards Board for Accountants, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants” 

(2013 Edition), Part B, Section 280, par. 280.1, 280.2, 280.4 
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Ανεξαρτησία στο νου και την εµφάνιση είναι αναγκαία για τον ελεγκτή προκειµένου να 

εξάγει ένα συµπέρασµα, χωρίς προκατάληψη, σύγκρουση συµφερόντων και αθέµιτη επιρροή 

των άλλων. Ο νόµιµος ελεγκτής θα πρέπει να αποφασίσει αν υπάρχουν κίνδυνοι για την αρχή 

της αντικειµενικότητας, όταν παρέχει τις επαγγελµατικές του υπηρεσίες (απειλή της 

εξοικείωσης από την σχέση του µε τον πελάτη ή τους υπαλλήλους της εταιρείας). Επίσης 

οφείλει να εξετάσει την σηµαντικότητα οποιωνδήποτε απειλών και να εφαρµόσει 

διασφαλίσεις όπου είναι απαραίτητο για την εξάλειψη ή την µείωσή τους σε αποδεκτά 

επίπεδα. Τέτοιες διασφαλίσεις περιλαµβάνουν: 

• Απόσυρση από την οµάδα ελέγχου. 

• Εφαρµογή εποπτικών διαδικασιών. 

• Περάτωση της οικονοµικής ή επιχειρηµατικής σχέσης που οδηγεί σε κινδύνους. 

• Συζήτηση του θέµατος µε τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης εντός της εταιρείας. 

• Συζήτηση του θέµατος µε όσους είναι επιφορτισµένοι µε την διαχείριση του πελάτη. 

 

 

3.6 Η Ελεγκτική ευθύνη στην Ελλάδα 

 

 

Το θέµα της ευθύνης του ελεγκτή κρίνεται υψίστης σηµασίας για την ποιότητα του 

ελεγκτικού του έργου. Την ευθύνη αυτή την συναντάµε παγκοσµίως µε τις τρεις παρακάτω 

µορφές: 

• Αστική ευθύνη (αποζηµίωση για πρόσωπα που έχουν υποστεί ζηµία). 

• Ποινική ευθύνη (παράβαση του ποινικού δικαίου). 

• Πειθαρχική ευθύνη (παράβαση του πειθαρχικού κανονισµού). 

 

 

3.6.1 Αστική ευθύνη 

 

 

Η ευθύνη αυτή στις περισσότερες χώρες καθίσταται εις ολόκληρο και ορισµένες φορές είναι 

απεριόριστη. Αυτό σηµαίνει πως αν δύο ή περισσότερα άτοµα προξενήσουν µε τις πράξεις ή 
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τις αποφάσεις τους ζηµία σε ένα τρίτο πρόσωπο, τότε ο τελευταίος έχει το δικαίωµα να 

κινηθεί δικαστικά και να διεκδικήσει αποζηµίωση από οποιονδήποτε ευθυνόµενο, 

ανεξάρτητα από τον βαθµό εµπλοκής του. Για τον ορισµό «απεριόριστη ευθύνη» εννοείται, ο 

µη καθορισµός ορίου στο ποσό για το οποίο ένα πρόσωπο έχει ευθύνη αποζηµίωσης.  

 Ο ελεγκτής µπορεί φαινοµενικά να συνδέεται µόνο µε την εταιρεία στην οποία ασκεί 

έλεγχο, ωστόσο στην πράξη διασυνδέεται µε πολλά περισσότερα πρόσωπα, καθώς για την 

έκθεση ελέγχου ενδιαφέρονται µια σειρά από άτοµα και οργανισµούς, όπως πιστωτές, 

προµηθευτές, πελάτες, τράπεζες και επενδυτές. Όσον αφορά την Ελλάδα προβλέπεται πως 

κάθε τρίτο άτοµο έχει την δυνατότητα να κάνει χρήση του δηµοσιευµένου πιστοποιητικού 

ελέγχου των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας
35. 

 Ορίζεται πως ο ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζηµία από ενέργεια ή 

παράλειψή του κατά την εκτέλεση του ελέγχου και την διάθεση της έκθεσης ελέγχου, µε την 

προϋπόθεση να έχει ενεργήσει µε δόλο ή βαριά αµέλεια
36. Συγκεκριµένα, υπογραµµίζεται 

πως το ανώτατο όριο αποζηµίωσης στην χώρα µας είναι το πενταπλάσιο των εκάστοτε 

ετήσιων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου ή του συνόλου των αµοιβών του εν 

λόγω ελεγκτή κατά το προηγούµενο έτος, εφόσον οι τελευταίες υπερβαίνουν το προηγούµενο 

όριο
37. Στην περίπτωση της ελεγκτικής εταιρείας θεωρείται αλληλεγγύως συνυπεύθυνη για 

την κάλυψη της προκληθείσης ζηµίας. Το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 συµπληρώνει 

αναφέροντας πως η ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί, ενώ η όποια 

αξίωση εγείρει η εταιρεία παραγράφεται µετά από δύο έτη.   

 Στην συνέχεια µε το άρθρο 19 του Π.∆. 226/1992 δηλώνεται η υποχρέωση των 

ορκωτών ελεγκτών ή των ελεγκτικών εταιρειών ή των κοινοπραξιών που συµµετέχουν, µε 

ποινή την διαγραφή από το Μητρώο, να έχουν ασφαλιστική κάλυψη από νοµίµως 

λειτουργούσα στην Ελλάδα ή σε άλλη Χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ασφαλιστική 

εταιρεία για τυχόν ευθύνη προς αποζηµίωση οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου. Η 

ασφαλιστική κάλυψη δεν µπορεί να είναι κατώτερη του 150% του συνόλου των αµοιβών τις 

οποίες ο ορκωτός ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία ή η κοινοπραξία ορκωτών ελεγκτών 
                                                      

35 Άρθρο 19, Π.∆. 226/1992. 

36 Προβλέπονται δύο βαθµοί αµέλειας: η ελαφριά αµέλεια και η βαριά αµέλεια. Η πρώτη αναφέρεται στην παράλειψη που 

θα µπορούσε να προβλεφθεί από ένα συνετό άνθρωπο, βρισκόµενος σε σχετικά αυξηµένη εγρήγορση. Η δεύτερη 

αναγνωρίζεται ως η παράνοµη πράξη που θα ήταν δυνατό να αποφευχθεί από τον µέσο συνετό άνθρωπο, επιδεικνύοντας 

στοιχειώδη επιµέλεια.  

37 Άρθρο 19, παρ. 1, Π.∆. 226/1992. 
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έλαβαν κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο και σίγουρα δεν µπορεί να υπολείπεται 

του δεκαπλάσιου των συνολικών εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου 

Πάγου
38.  

 Με το Π.∆. 341/1997, δόθηκε η ευκαιρία στις ελεγκτικές εταιρείες να επενδύουν σε 

τίτλους του ελληνικού δηµοσίου και ειδικότερα ποσό ίσο ή µεγαλύτερο από το δεκαπλάσιο 

των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Τα θετικά της ρύθµισης 

έγκειται από την µία στην είσπραξη της απόδοσης από την επένδυση και από την άλλη στην 

µείωση του κόστους, καθώς δεν χρειάζεται να καταβάλλεται το ασφάλιστρο από την 

ασφαλιστική κάλυψη. Απεναντίας όµως θα υποχρεωθούν να πληρώσουν την αποζηµίωση σε 

περίπτωση όπου κριθούν ένοχοι για παράνοµες πράξεις.  

 Όταν ο ορκωτός ελεγκτής υποπίπτει σε άνοµη πράξη από ελαφρά αµέλεια, τότε το 

άτοµο που ζηµιώθηκε µπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια επικαλούµενος τις διατάξεις του 

άρθρου 914 του Αστικού Κώδικα. Η ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή θεωρητικά υφίσταται και 

στην ελαφρά αµέλεια, το αν όµως κληθεί να καταβάλει αποζηµίωση εξαρτάται από το αν 

υπερισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του Π.∆. 226/1992, κατά το οποίο ο ελεγκτής 

ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία που προκάλεσε µε δόλο ή βαριά αµέλεια. 

 

 

3.6.2 Ποινική ευθύνη  

 

 

Στην περίπτωση του ποινικού αδικήµατος, το άρθρο 63β του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζει πως 

υπάρχουν ευθύνες για τον ορκωτό ελεγκτή ακόµα και από απλή αµέλεια, αν θεώρησε ορθές 

οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν ενάντια στις διατάξεις του νόµου και του 

καταστατικού. Η τιµωρία που επιβάλλεται είναι φυλάκιση µέχρι τρεις µήνες και χρηµατική 

ποινή χιλίων ευρώ κατ’ ελάχιστο ή µία από τις δύο
39. Το άρθρο 63γ αναφέρει σαν ποινική 

παράβαση την µη τήρηση απόλυτης εχεµύθειας από τον ελεγκτή ή την µη δήλωση 

κωλύµατος διενέργειας του ελέγχου όπως  προβλέπει ο νόµος. Μνεία για την ποινική ευθύνη 

των ορκωτών ελεγκτών γίνεται και στο Π.∆. 226/1992, όπου δηλώνεται πως «ο Ορκωτός 

Ελεγκτής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεµύθεια περί των όσων λαµβάνει γνώση κατά την 
                                                      

38 Άρθρο 19, παρ. 2, Π.∆. 226/1992. 

39 Σε περίπτωση δόλου ορίζονται ποινές στο άρθρο 57 του Κ.Ν. 2190/1920. 
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άσκηση των καθηκόντων του. Την υποχρέωση έχουν επίσης τόσο το ελεγκτικό όσο και το 

λοιπό προσωπικό που απασχολεί ο Ορκωτός Ελεγκτής». Αξίζει να αναφερθεί πως ο νόµος 

Sarbanes – Oxley προβλέπει ιδιαίτερα βαριές ποινικές ευθύνες στις περιπτώσεις µη 

διαφύλαξης των φύλλων ελέγχου ή καταστροφής τους κατά την έρευνα των αρµόδιων αρχών, 

κ.α. 

 

 

3.6.3 Πειθαρχική ευθύνη 

 

 

Όσον αφορά την ύπαρξη πειθαρχικής ευθύνης, αυτή ελέγχεται από την ΕΛΤΕ και ειδικότερα 

από το τριµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο. Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται 

ανώτατος δικαστικός του Συµβουλίου Επικρατείας, ένα µέλος ∆ΕΠ πανεπιστηµίου µε 

γνωστικό αντικείµενο την λογιστική και σαν τρίτο µέλος ένας ορκωτός ελεγκτής που έχει 

εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση του ΣΟΕΛ. Η πειθαρχική διαδικασία ξεκινά µε 

παραποµπή στο Πειθαρχικό Συµβούλιο µε απόφαση του ∆.Σ. της ΕΛΤΕ ή του Εποπτικού 

Συµβουλίου του ΣΟΕΛ. Σαν λόγοι παραποµπής αναφέρονται: 

• Μη κατάλληλη επαγγελµατική συµπεριφορά. 

• Πληµµελής άσκηση των καθηκόντων. 

• Παραβάσεις του νόµου, των κανονισµών και των κανόνων δεοντολογίας του ΣΟΕΛ. 

 

Οι ποινές που µπορεί να επιβληθούν ποικίλουν και µεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η 

σύσταση, επίπληξη, πρόστιµο µέχρι 50.000 ευρώ, προσωρινή αναστολή άσκησης του 

επαγγέλµατος και οριστική διαγραφή από τα µητρώα του ΣΟΕΛ
40. 

  

 

 

 

 

                                                      

40 Στο παράρτηµα της παρούσας εργασίας βρίσκονται περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων-απάτης ορκωτών ελεγκτών και 

ελεγκτικών εταιρειών µε σκοπό να καταδείξει τις ποικίλες ευθύνες και των δύο µερών µέσα από την δικαστική διαδικασία. 



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 36 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

 

4.1 Σκοπός του Εξωτερικού Ελέγχου και χρήση των Ισχυρισµών της 

∆ιοίκησης 

 

 

Ο σκοπός του εξωτερικού ελέγχου υπογραµµίζεται είτε µέσα από κανονιστικά πλαίσια και 

νόµους είτε µέσα από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Σε γενικές γραµµές σαν βασική του 

επιδίωξη ορίζεται η παροχή πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόµενους (όπως µετόχους, 

προµηθευτές, πελάτες, επενδυτές) για το αν οι οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης 

εταιρείας παρουσιάζουν πιστή εικόνα της χρηµατοοικονοµικής και περιουσιακής της 

κατάστασης. 

Μεταξύ άλλων στο νόµο 2190/1920 αναφέρεται ότι οι ελεγκτές «µετά την λήξιν της 

χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τον Ισολογισµόν και τον λογαριασµόν αποτελεσµάτων 

χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτικήν γενικήν συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσµατος 

του ελέγχου αυτών.  Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον προκύπτη σαφώς, µετ’ έλεγχον της 

ακριβείας και νοµιµότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισµός 

απεικονίζη την οικονοµικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ηµεροµηνίαν της λήξεως 

της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ’ 

αυτήν αποτελέσµατα»41.  

Σύµφωνα µε το Π.∆. 226 του 1992, ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών 

καταστάσεων συνίσταται στην εξέταση από Ορκωτό Ελεγκτή των τηρουµένων βιβλίων και 

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 

                                                      

41 Άρθρο 37, Ν. 2190/1920.  
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συντάξεως του ισολογισµού της και τα αποτελέσµατα των εργασιών της κατά την ελεγχόµενη 

περίοδο
42.  

Το ∆ΠΕ 200 καθορίζει τους γενικούς στόχους του ελεγκτή που περιλαµβάνουν 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις, ως σύνολο, είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, έτσι ώστε 

να δύναται να εκφράσει γνώµη για το εάν οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, όπως 

επίσης και την έκδοση κατάλληλης έκθεσης επί των οικονοµικών καταστάσεων µε την 

υποβολή των απαραίτητων γνωστοποιήσεων, όπως απαιτείται από τα ∆ΠΕ, βάσει των 

ευρηµάτων του ελέγχου
43. Επιπλέον τα ∆ΠΕ απαιτούν από τον ελεγκτή να ασκεί 

επαγγελµατική κρίση
44 και να πραγµατοποιεί έναν έλεγχο µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό

45, 

αναγνωρίζοντας ότι µπορεί να υπάρχουν περιστάσεις που κάνουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες.  

Όλοι αυτοί οι ελεγκτικοί στόχοι προκύπτουν µε ευθεία αναφορά στους ισχυρισµούς 

της διοίκησης
46. Η όλη προσπάθεια του ελεγκτή οργανώνεται γύρω από αυτούς τους 

ισχυρισµούς και συγκεκριµένα µέσω των ελεγκτικών διαδικασιών, συγκεντρώνει ελεγκτικά 

τεκµήρια για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τους παραπάνω ισχυρισµούς της διοίκησης που 

αφορούν συναλλαγές, υπόλοιπα λογαριασµών στο τέλος της περιόδου και γνωστοποιήσεις. 

Οι ισχυρισµοί αυτοί που µπορεί να προκύψουν, εµπίπτουν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες 

και δύναται να λάβουν τις παρακάτω µορφές
47: 

 

(α) Ισχυρισµοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο: 
                                                      

42 Άρθρο 16, Π.∆. 226 του 1992.  

43 ∆ΠΕ 200, παρ. 11. 

44 Στο ∆ΠΕ 200, παρ. 13, περίπτωση (ια) ορίζεται ως επαγγελµατική κρίση, η εφαρµογή της σχετικής εκπαίδευσης, των 

γνώσεων και της εµπειρίας, στο πλαίσιο που παρέχονται από τα πρότυπα ελέγχου, λογιστικής και δεοντολογίας, κατά τη 

λήψη ενήµερων αποφάσεων για τους τρόπους δράσης που είναι κατάλληλοι στις περιστάσεις της ανάθεσης ελέγχου. 

45 Στο ∆ΠΕ 200, παρ. 13, περίπτωση (ιβ) ορίζεται ως επαγγελµατικός σκεπτικισµός, ένας τρόπος σκέψης που περιλαµβάνει 

διερευνητικό πνεύµα, εγρήγορση για συνθήκες που µπορεί να υποδεικνύουν πιθανό σφάλµα λόγω λάθους ή απάτης, και 

κριτική εκτίµηση των ελεγκτικών τεκµηρίων. 

46 Στο ∆ΠΕ 315, παρ.4, περίπτωση (α), ορίζονται ως ισχυρισµοί, οι διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση, ρητές ή κατ’ άλλο 

τρόπο, οι οποίες ενσωµατώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις, όπως χρησιµοποιούνται από τον ελεγκτή για να εξετάσει 

τους διαφορετικούς τύπους ενδεχόµενων σφαλµάτων που µπορεί να συµβαίνουν.  

47 ∆ΠΕ 315, περίπτωση Α111. 
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• Πραγµατοποίηση – συναλλαγές και γεγονότα, που έχουν καταγραφεί, έχουν 

πραγµατοποιηθεί και αφορούν την οικονοµική µονάδα. 

• Πληρότητα – όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα, που έπρεπε να έχουν καταγραφεί, 

έχουν πράγµατι καταγραφεί. 

• Ακρίβεια – ποσά και άλλα δεδοµένα που σχετίζονται µε καταγραµµένες συναλλαγές 

και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται. 

• ∆ιαχωρισµός – συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική 

περίοδο. 

• Ταξινόµηση – συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους 

λογαριασµούς. 

 

(β) Ισχυρισµοί για υπόλοιπα λογαριασµών στο τέλος της περιόδου: 

• Ύπαρξη – τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις πράγµατι υπάρχουν. 

• ∆ικαιώµατα και δεσµεύσεις – η οικονοµική µονάδα κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώµατα 

σε περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι πράγµατι δεσµεύσεις της 

οικονοµικής µονάδας. 

• Πληρότητα – όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συµµετοχικά 

συµφέροντα έχουν πράγµατι καταγραφεί. 

• Αποτίµηση και κατανοµή – όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα 

συµµετοχικά συµφέροντα περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις σε 

ενδεδειγµένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρµογή αποτίµησης ή κατανοµής 

καταγράφεται ως ενδείκνυται. 

 

(γ) Ισχυρισµοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση: 

• Πραγµατοποίηση και δικαιώµατα και δεσµεύσεις – γνωστοποιούµενα γεγονότα, 

συναλλαγές και άλλα θέµατα έχουν συµβεί και αφορούν την οικονοµική µονάδα. 

• Πληρότητα – όλες οι γνωστοποιήσεις, που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις 

οικονοµικές καταστάσεις, έχουν πράγµατι περιληφθεί. 

• Ταξινόµηση και κατανοητότητα –οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες παρουσιάζονται 

και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις διατυπώνονται µε σαφήνεια. 

• Ακρίβεια και αποτίµηση – οι χρηµατοοικονοµικές και άλλες πληροφορίες 

γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγµένα ποσά.  
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Ο ελεγκτής µπορεί να χρησιµοποιήσει τους ισχυρισµούς, όπως περιγράφεται 

παραπάνω ή µπορεί να τους εκφράσει διαφορετικά υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι 

προαναφερθέντες πτυχές έχουν καλυφθεί. Για παράδειγµα, ο ελεγκτής µπορεί να επιλέξει να 

συνδυάσει τους ισχυρισµούς για συναλλαγές και γεγονότα µε τους ισχυρισµούς για υπόλοιπα 

λογαριασµών.  

 

 

4.2 Ελεγκτικός Κίνδυνος 

 

4.2.1 Ορισµός Ελεγκτικού Κινδύνου (Audit risk) 

 

 

Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι µια συνάρτηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος και του 

κινδύνου µη εντοπισµού. Σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του ∆ΠΕ 200 ο όρος «Ελεγκτικός 

κίνδυνος» αναφέρεται στον κίνδυνο κατά τον οποίο ο ελεγκτής εκφράζει µη ενδεδειγµένη 

γνώµη ελέγχου, όταν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Σε ότι αφορά 

τις οικονοµικές καταστάσεις, ως ελεγκτικός κίνδυνος νοείται η κατάσταση στην οποία ο 

ελεγκτής αδυνατεί να εντοπίσει σφάλµατα και παραλείψεις που περιέχονται στις εν λόγω 

καταστάσεις.  

Ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει και να εκτελεί τις ελεγκτικές διαδικασίες µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να µειώνεται ο ελεγκτικός κίνδυνος σε ένα αποδεκτά χαµηλό επίπεδο και έτσι να 

αποκτά επαρκή ελεγκτική τεκµηρίωση, µε την οποία θα στηρίξει την διατυπωθείσα γνώµη 

του στην έκθεση ελέγχου. Η σχέση ελεγκτικού κινδύνου και εργασίας αναφέρεται ως εξής: 

όσο υψηλότερος είναι ο ελεγκτικός κίνδυνος, τόσο µεγαλύτερος είναι ο όγκος της ελεγκτικής 

εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί. Αξίζει επίσης να επισηµανθεί πως η εκτίµηση των 

κινδύνων είναι µάλλον θέµα επαγγελµατικής κρίσης, παρά θέµα που επιδέχεται επακριβή 

µέτρηση.  
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4.2.2 Κίνδυνος ουσιώδους σφάλµατος (Risk of material misstatement)48 

 

 

Ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλµατος περιλαµβάνει τον κίνδυνο οι οικονοµικές καταστάσεις να 

είναι ουσιωδώς εσφαλµένες προ της διενέργειας του ελέγχου. Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να 

υπάρχει σε δύο επίπεδα: 

• Σε επίπεδο συνόλου οικονοµικών καταστάσεων, και 

• Σε επίπεδο ισχυρισµών για κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα λογαριασµών και 

γνωστοποιήσεις. 

 

Ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλµατος στο γενικό επίπεδο των οικονοµικών καταστάσεων 

αναφέρεται σε τέτοιο κίνδυνο που αφορά διάχυτα στις οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο 

και πιθανώς επηρεάζει πολλούς ισχυρισµούς. Από την άλλη πλευρά ο κίνδυνος ουσιώδους 

σφάλµατος σε επίπεδο ισχυρισµών εκτιµάται προκειµένου να καθορισθεί η φύση, ο χρόνος 

και η έκταση των περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για την απόκτηση 

επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκµηρίων. Τα τεκµήρια αυτά καθιστούν ικανό τον 

ελεγκτή να εκφράσει γνώµη για τις οικονοµικές καταστάσεις σε ένα αποδεκτά χαµηλό 

επίπεδο ελεγκτικό κινδύνου. Οι ελεγκτές χρησιµοποιούν διάφορες προσεγγίσεις για να 

επιτύχουν τον σκοπό της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος.  

Ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλµατος σε επίπεδο ισχυρισµών περιλαµβάνει δύο 

συστατικά: τον ενδογενή κίνδυνο και τον κίνδυνο δικλίδων. Τα δύο αυτά είδη κινδύνων 

αποτελούν κινδύνους της οντότητας και υπάρχουν ανεξάρτητα από τον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων. Ο ελεγκτής µπορεί να κάνει χωριστή ή συνδυασµένη εκτίµηση 

του ενδογενούς κινδύνου και του κινδύνου δικλίδων ανάλογα µε τις προτιµώµενες τεχνικές 

ελέγχου ή µεθοδολογίας και πρακτικά ζητήµατα. Η εκτίµηση των κινδύνων ουσιώδους 

σφάλµατος µπορεί να εκφραστεί σε ποσοτικούς όρους, όπως ποσοστά, ή σε µη ποσοτικούς 

όρους.  

 

Ενδογενής Κίνδυνος 

                                                      

48 ∆ΠΕ 200, περίπτωση Α34. 
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Ενδογενής κίνδυνος είναι η δεκτικότητα ενός ισχυρισµού της διοίκησης σε σφάλµα το οποίο 

µπορεί να είναι σηµαντικό, είτε σε επίπεδο ατοµικό είτε σε επίπεδο σωρευτικό µαζί µε άλλα 

σφάλµατα, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν σχετικές δικλίδες ασφαλείας
49.  

Συνήθως είναι υψηλότερος για ορισµένους ισχυρισµούς και σχετικές κατηγορίες 

συναλλαγών, υπόλοιπα λογαριασµών και γνωστοποιήσεις, από ότι για άλλα. Για παράδειγµα 

µπορεί να είναι υψηλότερος για πολύπλοκους υπολογισµούς ή για λογαριασµούς που 

αποτελούνται από ποσά που προέρχονται από τις λογιστικές εκτιµήσεις οι οποίες υπόκεινται 

σε σηµαντική αβεβαιότητα εκτίµησης.  

Εξωτερικές συνθήκες που αυξάνουν τους επιχειρηµατικούς κινδύνους µπορεί επίσης 

να επηρεάσουν τον ενδογενή κίνδυνο. Για παράδειγµα, οι τεχνολογικές εξελίξεις θα 

µπορούσαν να απαξιώσουν ένα συγκεκριµένο προϊόν και ως εκ τούτου να προκαλέσουν την 

αιτία τα αποθέµατα να είναι πιο επιρρεπή σε υπερτίµηση. Παράγοντες στην οντότητα και το 

περιβάλλον αυτής που σχετίζονται µε µερικές ή όλες τις κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα 

λογαριασµών, ή γνωστοποιήσεις µπορεί επίσης να επηρεάσουν τον ενδογενή κίνδυνο που 

σχετίζεται µε ένα συγκεκριµένο ισχυρισµό. Οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να 

περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, την έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου κίνησης για τη συνέχιση 

των λειτουργιών ή ένα φθίνοντα κλάδο που χαρακτηρίζεται από ένα µεγάλο αριθµό 

επιχειρηµατικών αποτυχιών
50.  

 

Κίνδυνος δικλίδων ασφαλείας 

Ο κίνδυνος δικλίδων ασφαλείας αναφέρεται στον κίνδυνο ένα σφάλµα, που µπορεί να 

προκύψει σε έναν ισχυρισµό της διοίκησης, δεν µπορεί να προβλεφθεί ή να εντοπιστεί και να 

διορθωθεί από το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας
51. 

Ο κίνδυνος δικλίδων είναι µια συνάρτηση της αποτελεσµατικότητας του σχεδιασµού, 

της υλοποίησης και της διατήρησης εσωτερικών δικλίδων από τη διοίκηση, ώστε να 

αντιµετωπίζει τους κινδύνους που εντοπίζονται και απειλούν την επίτευξη των σκοπών της 

οντότητας που σχετίζονται µε την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων αυτής. Ωστόσο 

                                                      

49 Λουµιώτης, Β. και Τζίφας, Β. (2012), «Βασικές Οδηγίες Εφαρµογής ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου (∆ΠΕ)», Εκδόσεις 

Σταµούλη Α.Ε., σελ. 42 

50 ∆ΠΕ 200, περίπτωση Α38. 

51 Λουµιώτης, Β. και Τζίφας, Β. (2012), «Βασικές Οδηγίες Εφαρµογής ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου (∆ΠΕ)», Εκδόσεις 

Σταµούλη Α.Ε., σελ. 42 
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όσο καλά σχεδιασµένες και λειτουργικές να είναι οι εσωτερικές δικλίδες, µπορούν µόνο να 

µειώσουν, αλλά όχι και να εξαλείψουν, τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις 

οικονοµικές καταστάσεις λόγω των ενδογενών περιορισµών των εσωτερικών δικλίδων. Σε 

αυτούς περιλαµβάνονται, για παράδειγµα, η πιθανότητα ανθρωπίνων λαθών ή σφαλµάτων, ή 

η παράκαµψη δικλίδων µε συµπαιγνία ή µη ενδεδειγµένη παραβίαση από τη διοίκηση. Κατά 

συνέπεια, κάποιος κίνδυνος δικλίδων πάντα θα υπάρχει
52.  

 

 

4.2.3 Κίνδυνος εντοπισµού (Detection risk) 

 

 

Ο κίνδυνος εντοπισµού ορίζεται ως ο κίνδυνος κατά τον οποίο οι διαδικασίες που 

εκτελούνται από τον ελεγκτή για να µειώσουν τον ελεγκτικό κίνδυνο σε ένα αποδεκτά 

χαµηλό επίπεδο δεν θα εντοπίσουν ένα σφάλµα που υφίσταται και θα µπορούσε να είναι 

ουσιώδες, είτε από µόνο του ή όταν συναθροιστεί µε άλλα σφάλµατα
53. 

Ο κίνδυνος εντοπισµού σχετίζεται µε τη φύση, το χρόνο και την έκταση των 

διαδικασιών του ελεγκτή που καθορίζονται από αυτόν για τη µείωση του κινδύνου σε ένα 

αποδεκτά χαµηλό επίπεδο. Είναι, εποµένως, µια συνάρτηση της αποτελεσµατικότητας µιας 

διαδικασίας ελέγχου και της εφαρµογής της από τον ελεγκτή. Θέµατα όπως: 

• Επαρκής σχεδιασµός, 

• Κατάλληλη τοποθέτηση του προσωπικού στην οµάδα ανάθεσης, 

• Εφαρµογή επαγγελµατικού σκεπτικισµού, και 

• Εποπτεία και επισκόπηση της ελεγκτικής εργασίας που πραγµατοποιήθηκε, βοηθούν 

να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας καθώς και της 

εφαρµογής της και µειώνουν την πιθανότητα ο ελεγκτής να επιλέξει µια ακατάλληλη 

ελεγκτική διαδικασία, να κάνει κακή εφαρµογή της κατάλληλης ελεγκτικής 

διαδικασίας ή να παρερµηνεύσει τα αποτελέσµατα του ελέγχου.  

 

                                                      

52 ∆ΠΕ 200, περίπτωση Α39. 

53 ∆ΠΕ 200, παρ. 13. 
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Για ένα δεδοµένο επίπεδο ελεγκτικού κινδύνου, το αποδεκτό επίπεδο του κινδύνου 

εντοπισµού είναι αντιστρόφως ανάλογο των εκτιµώµενων κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος σε 

επίπεδο ισχυρισµού. Για παράδειγµα, όσο µεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι ουσιώδους 

σφάλµατος που ο ελεγκτής πιστεύει ότι υπάρχουν, τόσο µικρότερος είναι ο κίνδυνος 

εντοπισµού που µπορεί να γίνει αποδεκτός και, ως εκ τούτου, τόσο πιο πειστικά τα ελεγκτικά 

τεκµήρια που απαιτούνται από τον ελεγκτή.  

 

 

4.2.4 Επιχειρηµατικός Κίνδυνος (Business risk) 

 

 

Το ∆ΠΕ 315 ορίζει σαν επιχειρηµατικό κίνδυνο, τον κίνδυνο που προκύπτει από σοβαρές 

καταστάσεις, γεγονότα, περιστάσεις, ενέργειες ή αδράνειες, ο οποίος θα µπορούσε να 

επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα µιας οντότητας να επιτυγχάνει τους στόχους της και να 

υλοποιεί τις στρατηγικές της, ή από τη θέσπιση µη ενδεδειγµένων στόχων και στρατηγικών. 

Το πρότυπο προβλέπει επίσης την κατανόηση από την µεριά του ελεγκτή των 

επιχειρηµατικών κινδύνων που µπορεί να καταλήξουν σε κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος.  

Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος µπορεί να προκύψει για παράδειγµα από: 

• Την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που µπορεί να αποτύχουν. 

• Μια αγορά η οποία, ακόµη και εάν αναπτυχθεί επιτυχώς, είναι ανεπαρκής για να 

υποστηρίξει ένα προϊόν ή µια υπηρεσία. 

• Τα ελαττώµατα σε ένα προϊόν ή µια υπηρεσία που µπορεί να καταλήξουν σε 

υποχρεώσεις και κίνδυνο φήµης.  

 

Η κατανόηση των επιχειρηµατικών κινδύνων που αντιµετωπίζει η οντότητα αυξάνει 

την πιθανότητα εντοπισµού κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι 

επιχειρηµατικοί κίνδυνοι θα έχουν εν τέλει χρηµατοοικονοµικές συνέπειες και, για το λόγο 

αυτό, επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις
54. 

 

                                                      

54 Στο παράρτηµα της εργασίας αναφέρεται η περίπτωση της Bristol-Myers Squibb (µεγάλη πολυεθνική εταιρεία) 

προκειµένου να καταδειχθεί η σηµασία του επιχειρηµατικού κινδύνου.  
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4.2.5 Μοντέλο Ελεγκτικού Κινδύνου 

 

 

Ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο της οικονοµικής µονάδας εντοπίζει τυχόν κινδύνους και εκτιµά 

την αδυναµία των εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας να µην έχουν τη δυνατότητα να 

εντοπίζουν σφάλµατα που ενδέχεται να είναι σηµαντικά, χωρίς όµως να µπορεί να µειώσει 

τους κινδύνους αυτούς.  

Σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής προσπαθεί να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πέρα 

ενός ποσοστού, για παράδειγµα 5%, σύµφωνα µε τον οποίο η γνώµη του για τις οικονοµικές 

καταστάσεις είναι εσφαλµένη. Με άλλα λόγια εξασφαλίζει κατά ένα µεγάλο ποσοστό και 

συγκεκριµένα κατά 95% ότι η γνώµη του επί των οικονοµικών καταστάσεων είναι ορθή
55. 

Ο ενιαίος ελεγκτικός κίνδυνος (AR), µε άλλα λόγια ο κίνδυνος να διατυπώσει ο 

ελεγκτής µη κατάλληλη ελεγκτική γνώµη την στιγµή που οι οικονοµικές καταστάσεις 

περιέχουν σηµαντικά σφάλµατα ή παραλείψεις, αποτελείται από τρεις επιµέρους κινδύνους: 

� Τον Ενδογενή Κίνδυνο (Inherent Risk) 

� Τον Κίνδυνο ∆ικλίδων Ασφαλείας (Control Risk) 

� Τον Κίνδυνο Εντοπισµού (Detection Risk) 

 

Πολλαπλασιαζόµενοι αυτοί οι τρεις κίνδυνοι µαζί, δίνουν τον ενιαίο ελεγκτικό 

κίνδυνο, όπως παρουσιάζεται ακολούθως: 

AR = IR x CR x DR 

Συνεπώς, όσο χαµηλότερο είναι το επίπεδο ελεγκτικού κινδύνου που καθορίσθηκε, 

τόσο περισσότερη ελεγκτική εργασία απαιτείται. Το µοντέλο ελεγκτικού κινδύνου 

περιλαµβάνει τα παρακάτω
56: 

� Καθορισµός ελεγκτικού κινδύνου (ΑR) σε συγκεκριµένο αποδεκτό επίπεδο (συνήθως 

5%), κοινό σε όλους τους λογαριασµούς. 

                                                      

55 Porter, B., Simon, J. & Hatherly, D. (2003), “Principles of External Auditing”, (2nd Edition),  John Wiley and Sons, LTD. 

p.208-209 

56 Λουµιώτης, Β. και Τζίφας, Β. (2012), «Βασικές Οδηγίες Εφαρµογής ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου (∆ΠΕ)», Εκδόσεις 

Σταµούλη Α.Ε., σελ. 44-45 
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� Εκτίµηση του ενδογενούς κινδύνου (IR), που µπορεί να µεταβάλλεται από 

λογαριασµό σε λογαριασµό µεταξύ 80% και 100%. 

� Εκτίµηση του κινδύνου εσωτερικού ελέγχου ή δικλίδων ασφαλείας (CR), που µπορεί 

να µεταβάλλεται από λογαριασµό σε λογαριασµό µεταξύ 30% και 100%. 

� Υπολογισµός κινδύνου διαδικασιών ελέγχου ή εντοπισµού σφαλµάτων (DR) 

µεταβλητού ανά λογαριασµό, ώστε να διατηρείται ελεγκτικός κίνδυνος (AR) 

σταθερός στο καθορισµένο επίπεδο (5%). 

 

Ο τρόπος λειτουργίας του µοντέλου του ελεγκτικού κινδύνου παρουσιάζεται µε το 

παρακάτω διάγραµµα. Όπως διαφαίνεται µια πρώτη γραµµή άµυνας ενάντια στα ουσιώδη 

σφάλµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (ενδογενής κίνδυνος) είναι το σύστηµα 

εσωτερικών δικλίδων. Η λειτουργία του συστήµατος αυτού µπορεί να εντοπίσει και να 

διορθώσει ένα µέρος των σφαλµάτων του ενδογενούς κινδύνου. Η δεύτερη γραµµή άµυνας 

αναφέρεται στις ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργεί ο εξωτερικός ελεγκτής, ο οποίος 

κατέχει ένα ρόλο αποτρεπτικό και κατασταλτικό. Παρ’ όλο αυτά η ελεγκτική εργασία του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή δεν εγγυάται πλήρως την αποτελεσµατικότητα και την εξάλειψη 

των σφαλµάτων και µάλιστα η περίπτωση αποτυχίας της συνιστά τον ελεγκτικό κίνδυνο που 

αναλαµβάνει µε την αποδοχή του ελέγχου ο εξωτερικός ελεγκτής. Για να επέλθει ο 

ελεγκτικός κίνδυνος πρέπει να πρωτίστως να προκύψει ένα σκόπιµο ή µη σφάλµα, 

ακολούθως αυτό να µην εντοπισθεί από το σύστηµα εσωτερικών δικλίδων και τέλος να µην 

αποτραπεί από τις ελεγκτικές διαδικασίες του ορκωτού ελεγκτή.   
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Ενδογενής Κίνδυνος x Κίνδυνος ∆ικλίδων x Κίνδυνος εντοπισµού = Ελεγκτικός Κίνδυνος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.1: Το µοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου σε λειτουργία 

 

 

4.2.6 Καταστάσεις που εγκυµονούν  κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος και 

Γενικές Αντιδράσεις του ελεγκτή 

 

 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 315, υπάρχουν ορισµένες συνθήκες και γεγονότα που µπορεί να 

υποδηλώνουν κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος. Μερικά από αυτά συγκαταλέγονται 

παρακάτω
57: 

� Λειτουργίες σε περιοχές που είναι οικονοµικά ασταθείς. 

� Λειτουργίες που εκτίθενται σε ευµετάβλητες αγορές. 

                                                      

57 ∆ΠΕ 315, παρ. 13. 
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� Λειτουργίες που υπόκεινται σε ένα υψηλό βαθµό πολύπλοκης ρύθµισης. 

� Θέµατα συνέχισης δραστηριότητας και ρευστότητας περιλαµβανοµένης της απώλειας 

σηµαντικών πελατών. 

� Περιορισµοί στη διαθεσιµότητα κεφαλαίων και πίστωσης. 

� Αλλαγές στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η οντότητα. 

� Αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασµού. 

� Ανάπτυξη ή προσφορά νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

� Επέκταση σε νέες τοποθεσίες. 

� Αλλαγές στην οντότητα, όπως µεγάλες αποκτήσεις ή αναδιοργανώσεις. 

� Οντότητες ή επιχειρηµατικοί τοµείς που είναι πιθανό να πωληθούν. 

� Η ύπαρξη πολύπλοκων συµµαχιών και κοινοπραξιών. 

� Χρήση χρηµατοδότησης εκτός ισολογισµού, οντοτήτων ειδικού σκοπού καθώς και 

άλλων πολύπλοκων χρηµατοδοτικών ρυθµίσεων. 

� Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

� Έλλειψη προσωπικού µε κατάλληλες δεξιότητες λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς. 

� Αλλαγές στο βασικό προσωπικό, περιλαµβανοµένης της αποχώρησης βασικών 

εκτελεστικών στελεχών. 

� Ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες, ιδιαίτερα εκείνες που δεν αντιµετωπίζονται από 

τη διοίκηση. 

� Αλλαγές στο περιβάλλον της πληροφορίας. 

� ∆ιερευνητικές ερωτήσεις από ρυθµιστικές αρχές ή κρατικούς φορείς επί των 

λειτουργιών ή επί των χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων της οντότητας. 

� Σφάλµατα στο παρελθόν, ιστορικό λαθών ή σηµαντική ποσότητα προσαρµογών στο 

τέλος της περιόδου. 

� Σηµαντικό ύψος µη συνηθισµένων ή µη συστηµατικών συναλλαγών. 

� Εφαρµογή νέων λογιστικών διακηρύξεων. 

� Λογιστικές επιµετρήσεις που συνεπάγονται πολύπλοκες διαδικασίες. 

� ∆ικαστικές διενέξεις σε εκκρεµότητα και ενδεχόµενες υποχρεώσεις, για παράδειγµα, 

εγγυήσεις πωλήσεων και περιβαλλοντική αποκατάσταση.  
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Ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάζει και να εφαρµόζει γενικές αντιδράσεις για την 

αντιµετώπιση των εκτιµώµενων κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος σε επίπεδο οικονοµικής 

κατάστασης. Αυτές οι αντιδράσεις µπορεί να περιλαµβάνουν
58: 

• Την επισήµανση στην οµάδα ελέγχου της ανάγκης να διατηρείται επαγγελµατικός 

σκεπτικισµός. 

• Τον διορισµό πιο έµπειρου προσωπικού ή ατόµων µε ειδικές δεξιότητες ή τη χρήση 

ειδηµόνων. 

• Την ενίσχυση της εποπτείας. 

• Την ενσωµάτωση πρόσθετων στοιχείων µη προβλεψιµότητας κατά την επιλογή 

περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν. 

• Την πραγµατοποίηση γενικών αλλαγών στη φύση, το χρόνο ή στην έκταση των 

ελεγκτικών διαδικασιών, για παράδειγµα: εκτέλεση ουσιαστικών διαδικασιών κατά το 

τέλος της περιόδου αντί σε µια ενδιάµεση ηµεροµηνία ή τροποποίηση της φύσης των 

ελεγκτικών διαδικασιών για την απόκτηση πιο πειστικών ελεγκτικών τεκµηρίων. 

 

 

4.3 Ελεγκτικά Τεκµήρια 

 

 

Το ∆ΠΕ 500 προβλέπει ότι στόχος του ελεγκτή είναι να σχεδιάζει και να εκτελεί ελεγκτικές 

διαδικασίες κατά τέτοιο τρόπο που τον καθιστούν ικανό να αποκτά επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκµήρια ώστε να δύναται να εξάγει εύλογα συµπεράσµατα επί των οποίων θα 

βασίσει τη γνώµη του. Ως ελεγκτικά τεκµήρια ορίζονται οι πληροφορίες που 

χρησιµοποιούνται από τον ελεγκτή για να καταλήξει στα συµπεράσµατα στα οποία βασίζεται 

η γνώµη του. Περιλαµβάνουν τόσο τις πληροφορίες που περιέχονται στα λογιστικά αρχεία 

που στηρίζουν τις οικονοµικές καταστάσεις, όσο και άλλες πληροφορίες.  

Τα ελεγκτικά τεκµήρια είναι αναγκαία για την υποστήριξη της γνώµης και της 

έκθεσης του ελεγκτή. Είναι σωρευτικού χαρακτήρα και αποκτώνται κυρίως από ελεγκτικές 

διαδικασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Μπορεί να περιλαµβάνουν 

επίσης και πληροφορίες που αποκτώνται από άλλες πηγές, όπως προηγούµενοι έλεγχοι ή τις 

                                                      

58 ∆ΠΕ 330, παρ. 5, περίπτωση Α1. 
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διαδικασίες δικλίδων ποιότητας της ελεγκτικής εταιρείας για την αποδοχή και τη συνέχιση 

του ελέγχου. Επιπρόσθετα τα λογιστικά αρχεία της οικονοµικής µονάδας, καθώς επίσης και η 

χρήση της εργασίας ειδήµονα αποτελούν σηµαντικές πηγές ελεγκτικών τεκµηρίων.  

Το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας του ελεγκτή κατά τη διαµόρφωση της γνώµης του, 

συνίσταται στην απόκτηση και την αξιολόγηση ελεγκτικών τεκµηρίων. Οι ελεγκτικές 

διαδικασίες για απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων µπορεί να περιλαµβάνουν επιθεώρηση, 

παρατήρηση, επιβεβαίωση, επανυπολογισµό, επανεκτέλεση και αναλυτικές διαδικασίες, 

συχνά σε κάποιο συνδυασµό, επιπλέον των διερευνητικών ερωτηµάτων. Αν και τα 

διερευνητικά ερωτήµατα µπορεί να παρέχουν σηµαντικά ελεγκτικά τεκµήρια, και µπορεί 

ακόµη και να παράγουν τεκµήρια για σφάλµα, τα διερευνητικά ερωτήµατα από µόνα τους 

συνήθως δεν παρέχουν επαρκή ελεγκτικά τεκµήρια για την απουσία ουσιώδους σφάλµατος 

σε επίπεδο ισχυρισµού, ούτε για τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα των δικλίδων.  

Οι ελεγκτικές διαδικασίες που περιγράφονται ακολούθως
59 µπορεί να 

χρησιµοποιούνται ως διαδικασίες εκτίµησης κινδύνου, δοκιµασίες δικλίδων ή ουσιαστικές 

διαδικασίες, ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο εφαρµόζονται από τον ελεγκτή. 

 

Επιθεώρηση 

Η επιθεώρηση περιλαµβάνει εξέταση αρχείων ή εγγράφων, είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών, 

σε έντυπη µορφή ή σε άλλα µέσα, ή τη φυσική εξέταση περιουσιακού στοιχείου. Η 

επιθεώρηση των αρχείων και των εγγράφων παρέχει ελεγκτικά τεκµήρια ποικίλων βαθµών 

αξιοπιστίας, ανάλογα µε τη φύση και τη πηγή τους και , στην περίπτωση εσωτερικών αρχείων 

και εγγράφων, την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των δικλίδων επί της παραγωγής 

τους. Παράδειγµα επιθεώρησης που χρησιµοποιείται ως δοκιµασία δικλίδων είναι η 

επιθεώρηση αρχείων για τεκµήρια έγκρισης. 

Ορισµένα έγγραφα αντιπροσωπεύουν άµεσα ελεγκτικά τεκµήρια για την ύπαρξη 

περιουσιακού στοιχείου, για παράδειγµα έγγραφο που αποτελεί χρηµατοπιστωτικό µέσο όπως 

µια µετοχή ή οµόλογο. Η επιθεώρηση τέτοιων εγγράφων µπορεί να µην παρέχει απαραίτητα 

ελεγκτικό τεκµήριο για ιδιοκτησία ή αξία. Επιπλέον, η επιθεώρηση µιας σύµβασης που 

εκτελέστηκε µπορεί να παρέχει ελεγκτικό τεκµήριο σχετικό µε την εφαρµογή λογιστικών 

πολιτικών της οντότητας, όπως η αναγνώριση εσόδων. 

                                                      

59 ∆ΠΕ 500, περιπτώσεις Α17 - Α22.  



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 50 

 

Η επιθεώρηση ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων µπορεί να παρέχει αξιόπιστο 

ελεγκτικό τεκµήριο για την ύπαρξή τους, αλλά όχι απαραίτητα για τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις της οντότητας ή για την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων. Η επιθεώρηση 

επιµέρους στοιχείων των αποθεµάτων µπορεί να συνοδεύει την παρατήρηση καταµέτρησης 

των αποθεµάτων.  

 

Παρατήρηση 

Η παρατήρηση συνίσταται στην παρουσία του ελεγκτή κατά τη διάρκεια µιας σειράς 

ενεργειών ή µιας διαδικασίας που εκτελείται από άλλους, για παράδειγµα, της παρατήρησης 

από τον ελεγκτή της καταµέτρησης των αποθεµάτων από το προσωπικό της οντότητας ή της 

εκτέλεσης δραστηριοτήτων δικλίδων. Η παρατήρηση παρέχει ελεγκτικά τεκµήρια για την 

εκτέλεση µιας σειράς ενεργειών ή µιας διαδικασίας, αλλά περιορίζεται στο χρονικό σηµείο 

στο οποίο λαµβάνει χώρα, καθώς και από το γεγονός ότι το να είναι µια σειρά ενεργειών ή 

µια διαδικασία αντικείµενο παρατήρησης µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο 

εκτελείται.  

 

Εξωτερική επιβεβαίωση 

Η εξωτερική επιβεβαίωση αποτελεί ελεγκτικό τεκµήριο που αποκτάται από τον ελεγκτή ως 

άµεση έγγραφη απάντηση προς αυτόν από τρίτο µέρος, σε έντυπη µορφή ή από ηλεκτρονικό 

ή άλλο µέσο. Οι διαδικασίες εξωτερικής επιβεβαίωσης συχνά είναι σχετικές για την εξέταση 

ισχυρισµών που συνδέονται µε ορισµένα υπόλοιπα λογαριασµών και τα στοιχεία αυτών. 

Ωστόσο, οι εξωτερικές επιβεβαιώσεις δεν είναι απαραίτητο να περιορίζονται µόνο στα 

υπόλοιπα λογαριασµών. Για παράδειγµα, ο ελεγκτής µπορεί να ζητήσει επιβεβαίωση των 

όρων συµφωνιών ή συναλλαγών που έχει η οντότητα µε τρίτα µέρη. Το αίτηµα επιβεβαίωσης 

µπορεί να είναι σχεδιασµένο για να ερωτάται εάν έχουν γίνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις 

στη συµφωνία και εάν ναι, ποιες είναι οι σχετικές λεπτοµέρειες. Οι διαδικασίες εξωτερικής 

επιβεβαίωσης επίσης χρησιµοποιούνται για απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων αναφορικά µε 

την απουσία ορισµένων όρων, για παράδειγµα την απουσία µιας «παράπλευρης συµφωνίας» 

που µπορεί να επηρεάζει την αναγνώριση εσόδων. 

 

Επανυπολογισµός 

Ο επανυπολογισµός αποτελεί τη διασταύρωση της µαθηµατικής ακρίβειας εγγράφων ή 

αρχείων. Μπορεί να εκτελείται χειρωνακτικά ή ηλεκτρονικά.  
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Επανεκτέλεση 

Η επανεκτέλεση περιλαµβάνει την ανεξάρτητη εκτέλεση από τον ελεγκτή διαδικασιών ή 

δικλίδων που αρχικά εκτελέστηκαν ως µέρος των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας.  

 

Αναλυτικές διαδικασίες 

Οι αναλυτικές διαδικασίες αποτελούνται από αξιολογήσεις χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών µέσω ανάλυσης των λογικών σχέσεων µεταξύ τόσο χρηµατοοικονοµικών όσο 

και µη χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων. Οι αναλυτικές διαδικασίες επίσης περιλαµβάνουν τη 

διερεύνηση, καθόσον είναι αναγκαία, των εντοπισµένων διακυµάνσεων ή σχέσεων που είναι 

ασυνεπείς µε άλλες σχετικές πληροφορίες ή που διαφέρουν σηµαντικά από τις αναµενόµενες 

αξίες. 

 

∆ιερευνητικές ερωτήσεις 

Οι διερευνητικές ερωτήσεις συνίστανται στην αναζήτηση πληροφοριών, από πρόσωπα που 

διαθέτουν κατάλληλη γνώση, τόσο χρηµατοοικονοµικών όσο και µη χρηµατοοικονοµικών, 

εντός της οντότητας ή εκτός αυτής. Οι  διερευνητικές ερωτήσεις χρησιµοποιούνται ευρέως 

καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου επιπρόσθετα άλλων ελεγκτικών διαδικασιών. Ακόµη 

µπορεί να κυµαίνονται από επίσηµες έγγραφες διερευνητικές ερωτήσεις έως ανεπίσηµες 

προφορικές. Η αξιολόγηση των απαντήσεων είναι αναπόσπαστο µέρος της σειράς ενεργειών 

των ερωτήσεων αυτών.  

 

 

4.3.1 Τεκµηρίωση Ελέγχου 

 

 

Το θέµα αυτό αποτελεί πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΕ 230, αρχικά δίνοντας τον ορισµό της 

τεκµηρίωσης ελέγχου σαν το αρχείο των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέστηκαν, τα 

σχετικά ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε ο 

ελεγκτής (ο όρος «φύλλα εργασίας» χρησιµοποιείται εξίσου).  

Η κατάρτιση κατάλληλης τεκµηρίωσης ελέγχου σε έγκαιρη βάση βοηθά στην 

βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου και διευκολύνει την αποτελεσµατική επισκόπηση και 
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αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκµηρίων που αποκτώνται καθώς και των συµπερασµάτων που 

εξάγονται πριν από την ολοκλήρωση της έκθεσης του ελεγκτή. Η τεκµηρίωση που 

καταρτίζεται µετά την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου είναι πιθανό να είναι λιγότερο ακριβής 

από την τεκµηρίωση που καταρτίζει κατά το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας αυτής.  

Παραδείγµατα τεκµηρίωσης ελέγχου περιλαµβάνουν: 

• Προγράµµατα ελέγχου. 

• Αναλύσεις. 

• Υποµνήµατα θεµάτων. 

• Περιλήψεις σηµαντικών θεµάτων. 

• Επιστολές επιβεβαίωσης. 

• Καταλόγους ελέγχου.  

• Αλληλογραφία. 

 

Ο ελεγκτής µπορεί να συµπεριλάβει περιλήψεις ή αντίγραφα των αρχείων της 

οντότητας ως µέρος της τεκµηρίωσης ελέγχου, ωστόσο αυτή δεν αποτελεί υποκατάστατο για 

τα λογιστικά αρχεία της ελεγχόµενης µονάδας. 

Ο ελεγκτής πρέπει να συγκεντρώνει την τεκµηρίωση ελέγχου σε ένα φάκελο ελέγχου 

και να ολοκληρώνει τη συµπλήρωση του τελευταίου έγκαιρα, µετά από την ηµεροµηνία 

έκθεσης του ελεγκτή. Το πρότυπο 230 ορίζει ως φάκελο ελέγχου, έναν ή περισσότερους 

φακέλους ή άλλα µέσα αποθήκευσης, σε φυσική ή ηλεκτρονική µορφή, που περιέχουν τα 

αρχεία που αποτελούν την τεκµηρίωση ελέγχου για µια συγκεκριµένη ανάθεση.  

Μετά την ολοκλήρωση της συµπλήρωσης του τελικού φακέλου ελέγχου, ο ελεγκτής 

δεν πρέπει να διαγράφει ή να απορρίπτει τεκµήρια ελέγχου οποιασδήποτε φύσεως πριν από 

το τέλος της περιόδου διατήρησής τους
60. Σε ιδιαίτερες περιστάσεις, όπου ο ελεγκτής θεωρεί 

αναγκαίο να τροποποιήσει την υφιστάµενη τεκµηρίωση ελέγχου ή να προσθέσει νέα 

τεκµηρίωση ελέγχου µετά την ολοκλήρωση της συµπλήρωσης του τελικού φακέλου ελέγχου, 

ο ελεγκτής πρέπει ανεξάρτητα από τη φύση των τροποποιήσεων ή προσθηκών, να 

τεκµηριώνει: 

• Τους συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους αυτές έγιναν, και 

                                                      

60 Στο ∆ΠΕ 230, περίπτωση Α23, αναφέρεται ότι η περίοδος διατήρησης για αναθέσεις ελέγχου δεν είναι µικρότερη των 

πέντε ετών από την ηµεροµηνία έκθεσης του ελεγκτή ή από την ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή του οµίλου, εάν αυτή 

είναι µεταγενέστερη. 



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 53 

 

• Πότε και από ποιον αυτές έγιναν και επισκοπήθηκαν. 

 

 

4.4 Στάδια Ελεγκτικής Εργασίας 

 

 

Τα διάφορα στάδια, τα οποία ακολουθεί ο ορκωτός ελεγκτής προκειµένου να διεκπεραιώσει 

µε επιτυχή τρόπο την ελεγκτική του εργασία, συνοψίζονται στο παρακάτω διάγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Αναζήτηση και αναδοχή πελάτη 

Κατανόηση του περιβάλλοντος 

του πελάτη και των 

στρατηγικών κινδύνου 

Μελέτη και αξιολόγηση του 

συστήµατος εσωτερικών 

δικλίδων διεύθυνσης 

(Internal control system) 

Σχεδιασµός και εκτέλεση δοκιµασιών του 

συστήµατος εσωτερικών δικλίδων 

Σχεδιασµός και εκτέλεση δοκιµασιών για τον 

εντοπισµό σφαλµάτων σε συναλλαγές, υπόλοιπα 

λογαριασµών και προσάρτηµα (γνωστοποιήσεις) 

Ολοκλήρωση ελεγκτικών διαδικασιών 
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∆ιάγραµµα 4.2: ∆ιαδικασία του ελεγκτικού έργου
61 

 

 

4.4.1 Αναζήτηση και αναδοχή πελάτη 

 

 

Τα πρώτα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας, ήτοι ο προγραµµατισµός του ελέγχου, έχει 

µεγάλη σηµασία για οικονοµικούς λόγους, αν λάβει κανείς υπόψη τον ανταγωνισµό των 

ελεγκτικών εταιρειών από την µία µεριά, και των αυξηµένων απαιτήσεων για παροχή 

ελεγκτικών υπηρεσιών από την κοινωνία, αλλά και των πελατών που ελέγχονται, καθώς και 

του µεγέθους αυτών, από την άλλη. 

Το άρθρο 18 του Π.∆. 226/1992 τακτοποιεί το ζήτηµα της ανάθεσης ελέγχου, όπως 

επίσης και της αµοιβής του ελεγκτή. Σύµφωνα µε αυτό ορίζεται πως, τα αρµόδια όργανα µίας 

οικονοµικής µονάδας εκλέγουν µία τουλάχιστον από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτών 

που είναι εγγεγραµµένες στο ειδικό Μητρώο, η οποία αναθέτει την ευθύνη του 

συγκεκριµένου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, διορίζοντάς τον για 

το σκοπό αυτό µε τον αναπληρωµατικό του. Κάθε οικονοµική µονάδα που υπόκεινται στην 

υποχρέωση τακτικού ελέγχου µπορεί να ζητήσει από µία ή περισσότερες εταιρείες ή 

κοινοπραξίες ελεγκτών πίνακα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που ανήκουν στην 

δύναµή της. Από τον πίνακα αυτό, η προς έλεγχο µονάδα µπορεί να προτείνει στην 

εκλεγόµενη εταιρεία ή κοινοπραξία το διορισµό ενός ή περισσοτέρων Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, µε τους αναπληρωµατικούς τους
62. Η εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών 

αποφασίζει για την αποδοχή ή µη της πρότασης αυτής. Επίσης αναφέρεται πως η αµοιβή 

ελέγχου καθορίζεται µε ελεύθερη συµφωνία των µερών, ιδίως βάσει των προϋπολογιζόµενων 

                                                      

61 Καραµάνης, Κ. (2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική», 1η έκδοση, Εκδόσεις Εταιρείας Αξιοποιήσεως και ∆ιαχειρίσεως της 

Περιουσίας του ΟΠΑ, σελ. 307 
62 Στο παράρτηµα της εργασίας παρατίθεται υπόδειγµα επιστολής οικονοµικής µονάδας για την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας 

και την υπόδειξη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή µε τον αναπληρωµατικό του.  

Τελική αξιολόγηση τεκµηρίων και έκδοση της 

έκθεσης ελέγχου  

(γνώµη του ελεγκτή) 
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ωρών διενέργειας του ελέγχου από το νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Οι τελευταίοι 

µάλιστα µπορούν να αναρτούν ενδεικτικές ωριαίες τιµές και τα κριτήρια εφαρµογής τους στο 

διαδικτυακό τους τόπο.  

Οι ελεγκτικές εταιρείες λειτουργώντας όπως κάθε άλλη οικονοµική µονάδα 

επιδιώκουν το κέρδος εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των µελών τους. Συνεπώς οι αµοιβές 

που αποκοµίζουν από τις υπηρεσίες που προσφέρουν πρέπει να υπερισχύουν του συνολικού 

κόστους του ελέγχου. Σαν κόστος ελέγχου εννοείται ο κίνδυνος που αναλαµβάνει ο ελεγκτής 

µε την αποδοχή της διεξαγωγής της ελεγκτικής εργασίας, αποτελώντας στοιχείο του κινδύνου 

αναδοχής (engagement risk). Η έννοια του κινδύνου αναδοχής ορίζεται ως η πιθανότητα η 

ελεγκτική εταιρεία να υποστεί ζηµίες από τον έλεγχο ενός πελάτη, ακόµη και στην 

περίπτωση που έχει τηρήσει πλήρως τα ελεγκτικά πρότυπα.  Για παράδειγµα, αν ο πελάτης 

πτωχεύσει µετά τον έλεγχο που έχει υποβληθεί από τον ελεγκτή, είναι δυνατόν να ασκηθούν 

αγωγές κατά της ελεγκτικής εταιρείας. Οποιοδήποτε αρνητικό περιστατικό (όπως παράνοµες 

δραστηριότητες) που µπορεί να συµβεί στην ελεγχόµενη εταιρεία ενδέχεται να βλάψει το 

κύρος του ελεγκτή αν ο ίδιος δεν διαχωρίσει την γνώµη του από αυτό στην έκθεση ελέγχου, 

µε αποτέλεσµα µελλοντικοί ενδεχόµενοι πελάτες να µην προτιµήσουν την ελεγκτική εταιρεία 

στην οποία ανήκει.  

Ο ελεγκτής για να αποδεχθεί έναν πελάτη, ακολουθεί συνήθως µία σειρά από βήµατα 

που θα τον βοηθήσουν να καταλάβει σε πρώτη φάση τον βαθµό δυσκολίας του ελέγχου, αλλά 

και να έρθει σε επαφή µε τον πελάτη, ώστε να αποκτήσει βαθύτερη κατανόηση του 

περιβάλλοντος στο οποίο αυτός δραστηριοποιείται. Τα προαναφερθέντα βήµατα για την 

αποδοχή ενός πελάτη παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική κατανόηση της επιχείρησης του πελάτη 

Έλεγχος κάλυψης προϋποθέσεων Κώδικα 

∆εοντολογίας και τεχνικής ικανότητας 
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∆ιάγραµµα 4.3 : Απεικόνιση διαδικασίας της απόφασης για αποδοχή του ελέγχου
63 

 

Ι. Αρχική κατανόηση της επιχείρησης του πελάτη 

Μια πρώτη κατανόηση της οικονοµικής µονάδας του πελάτη κρίνεται απαραίτητη για τον 

ελεγκτή, προκειµένου αυτός να είναι σε θέση να εκτιµήσει τους κινδύνους ανάληψης του 

ελέγχου καθώς και για να σιγουρευτεί ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις για την διεκπεραίωση 

της ελεγκτικής εργασίας. Ο ελεγκτής συλλέγει τις αναγκαίες πληροφορίες είτε από τον ίδιο 

πελάτη (µέσω συνεντεύξεων, ερωτηµατολογίων, κ.α.), είτε από υπάρχουσα εµπειρία που είχε 

µε αυτόν από προηγούµενο έλεγχο (υφιστάµενος πελάτης). Ιδιαίτερα χρήσιµες 

αποδεικνύονται και οι βάσεις δεδοµένων µε την πληθώρα ηλεκτρονικών βάσεων 

πληροφοριών, όπως Bloomberg professional Service, Compustat και  

Datastream, από όπου αντλούνται ποικίλα χρηµατοοικονοµικά και άλλα στοιχεία.  

Όπως δηλώνει το ∆ιεθνές Πρότυπο ∆ικλίδων Ποιότητας (∆.Π.∆.Π.) 1, κάθε ελεγκτική 

εταιρεία πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες για την αποδοχή και τη συνέχιση 

των σχέσεων µε πελάτες και για ειδικές αναθέσεις, σχεδιασµένες να της παρέχουν 

λελογισµένη διασφάλιση ότι θα αναλαµβάνει  αναθέσεις, µόνο όταν η ελεγκτική εταιρεία
64: 

                                                      

63 Καραµάνης, Κ. (2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική», 1η έκδοση, Εκδόσεις Εταιρείας Αξιοποιήσεως και ∆ιαχειρίσεως της 

Περιουσίας του ΟΠΑ, σελ. 310 

64 ∆.Π.∆.Π. 1, παρ. 26-28. 

Απόφαση για ενδεχόµενη ανάγκη χρησιµοποίησης 

άλλων ελεγκτών ή εµπειρογνωµόνων 

Επικοινωνία µε τον απερχόµενο ελεγκτή (εάν 

συντρέχει περίπτωση) 

Υποβολή πρότασης προς τον πελάτη 



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 57 

 

• Μπορεί να συµµορφώνεται µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας. 

• Έχει εξετάσει την ακεραιότητα του πελάτη και δεν έχει πληροφορίες που θα την 

οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι ο πελάτης δεν διαθέτει ακεραιότητα. 

• Είναι ικανή να εκτελέσει την ανάθεση και έχει τις δυνατότητες, 

συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου και των πόρων να το πράξει.  

Τέτοιες πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να απαιτούν: 

• Η ελεγκτική εταιρεία να αποκτά τέτοιες πληροφορίες, που κρίνονται αναγκαίες στις 

περιστάσεις, πριν αποδεχθεί µια ανάθεση για νέο πελάτη, όταν αποφασίζει, εάν θα 

συνεχίσει µια υφιστάµενη ανάθεση και όταν εξετάζει την αποδοχή µια νέας ανάθεσης 

από έναν υφιστάµενο πελάτη. 

• Εάν µια ενδεχόµενη σύγκρουση συµφέροντος εντοπισθεί κατά την αποδοχή µιας 

ανάθεσης από ένα νέο ή υφιστάµενο πελάτη, η ελεγκτική εταιρεία να αποφασίζει εάν 

είναι ενδεδειγµένο να αποδεχθεί την ανάθεση. 

• Σε περίπτωση που εντοπισθούν ζητήµατα και η ελεγκτική εταιρεία αποφασίσει να 

αποδεχθεί ή να συνεχίσει τη σχέση µε τον πελάτη ή µια ειδική ανάθεση, η ελεγκτική 

εταιρεία να τεκµηριώνει τον τρόπο µε τον οποίο επιλύθηκαν τα θέµατα. 

 

Όταν η ελεγκτική εταιρεία αποκτά πληροφορίες που θα την είχαν οδηγήσει στο να 

µην αποδεχθεί την ανάθεση, πρέπει να εξετάζονται τα εξής θέµατα: 

• Οι επαγγελµατικές και νοµικές ευθύνες (για παράδειγµα ενηµέρωση της ∆ιοίκησης 

της οικονοµικής µονάδας). 

• Το ενδεχόµενο απόσυρσης από την ανάθεση. 

 

ΙΙ. Κάλυψη προϋποθέσεων Κώδικα ∆εοντολογίας και τεχνικής ικανότητας 

Το ∆.Π.∆.Π. 1 αναφέρεται στην τήρηση των αρχών του Κώδικα Επαγγελµατικής 

∆εοντολογίας και συγκεκριµένα στο ότι ο ελεγκτής πρέπει να συµµορφώνεται µε τις σχετικές 

απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τις αναθέσεις ελέγχου οικονοµικών 

καταστάσεων συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν στην ανεξαρτησία
65. Κάθε 

ελεγκτική εταιρεία πρέπει να καθιερώσει αρχές και διαδικασίες, σχεδιασµένες καταλλήλως, 

ώστε να παρέχουν εύλογη διασφάλιση ότι αυτή, το προσωπικό της και άλλοι τρίτοι (π.χ. 

                                                      

65 ∆.Π.∆.Π. 1, παρ. 14. 
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ειδικοί επαγγελµατίες) ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπεται 

από τον Κώδικα ∆εοντολογίας. Ο νόµος 3693/2008 συµβάλλει στην περιφρούρηση της 

ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όσον αφορά τους 

υποχρεωτικούς ελέγχους µε τις ακόλουθες αποφάσεις
66: 

• Ο νόµιµος ελεγκτής µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του µε την ιδιότητά του αυτή 

για χρονική περίοδο που δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε συνεχή χρόνια και να 

επαναλάβει τα καθήκοντά του µετά την παρέλευση δύο συνεχών χρόνων. 

• Ο κύριος εταίρος του ελεγκτικού γραφείου µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του για 

χρονική περίοδο που δεν µπορεί τα τέσσερα συνεχή χρόνια και ο ορισµός του µπορεί 

να επαναληφθεί µετά από παρέλευση τριών συνεχών χρόνων. 

• Ο νόµιµος ελεγκτής ή ο κύριος ελεγκτής του ελεγκτικού γραφείου δεν µπορεί να 

αναλάβει οποιαδήποτε θέση στη διοίκηση της ελεγχόµενης οντότητας, πριν από την 

παρέλευση δύο χρόνων από την ηµεροµηνία που έπαυσε να ενεργεί µε αυτή του την 

ιδιότητα.  

 

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το άρθρο 15 του Π.∆. 226/1992, το οποίο θέτει 

διάφορες απαγορεύσεις και ασυµβίβαστα προς το επάγγελµα του ελεγκτή. Αναλυτικότερα 

στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή απαγορεύεται η απόκτηση µετοχών της ελεγχόµενης από 

αυτόν εταιρείας, καθώς επίσης και η ανάληψη οποιασδήποτε ελεγκτικής ή άλλης εργασίας 

που δεν του ανατέθηκε από την ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει. Επίσης προβλέπεται 

πως το επάγγελµα του ελεγκτή είναι ασυµβίβαστο προς την τήρηση λογιστικών βιβλίων, την 

ιδιότητα του εµπόρου και του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Νοµικού Προσώπου 

∆ηµοσίου ∆ικαίου.  

Όσον αφορά την τεχνική ικανότητα, αυτό το θέµα καλύπτεται από τον Κώδικα 

∆εοντολογίας της IFAC (Τµήµα 210). Αυτό που αναφέρει ο Κώδικας είναι ότι ο ελεγκτής 

οφείλει να µην αναλαµβάνει µια εργασία αν δεν µπορεί να αποκτήσει τους απαιτούµενους 

ελεγκτικούς πόρους και δεξιότητες. Πρέπει ακόµη να αξιολογήσει τις περιστάσεις του 

υποψήφιου πελάτη σε σχέση µε τους ελεγκτικούς πόρους που διαθέτει.  

 

ΙΙΙ. Χρησιµοποίηση άλλων ελεγκτών ή εµπειρογνωµόνων  

                                                      

66 Άρθρο 38, Ν.3693/2008. 
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Τα πρότυπα 600 και 620 ρυθµίζουν την χρησιµοποίηση άλλων ελεγκτών και 

εµπειρογνωµόνων στον έλεγχο αντίστοιχα. Ο νόµιµος ελεγκτής θα πρέπει να κρίνει αν είναι 

απαραίτητη η χρήση της εργασίας τρίτου ελεγκτή ή ειδικού επαγγελµατία στο ελεγκτικό του 

έργο.  

 Η χρήση άλλου ελεγκτή αποτελεί σύνηθες φαινόµενο στον έλεγχο ενοποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Εάν η ελεγκτική οµάδα του οµίλου σχεδιάζει να ζητήσει 

από άλλο ελεγκτή να εκτελέσει εργασία επί των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών 

ενοποιηµένης εταιρείας, τότε πρέπει να αποκτήσει κατανόηση περί µιας σειράς θεµάτων, 

όπως της συµµόρφωσης του τρίτου ελεγκτή µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας και της 

επαγγελµατικής του ικανότητας
67.Το ∆ΠΕ 620 ορίζει πως ο ελεγκτής έχει την αποκλειστική 

ευθύνη για την εκφραζόµενη γνώµη ελέγχου, και αυτή η ευθύνη δεν µειώνεται από τη χρήση 

εργασίας ειδήµονα
68 από τον ελεγκτή. Ωστόσο εάν ο τελευταίος που χρησιµοποιεί την 

εργασία του ειδήµονα, συµπεράνει ότι αυτή του η εργασία είναι επαρκής για τους σκοπούς 

του, µπορεί να δεχτεί τα ευρήµατα ή συµπεράσµατα του εµπειρογνώµονα ως κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκµήρια
69.  

 

IV. Επικοινωνία µε τον απερχόµενο ελεγκτή 

Ο επαγγελµατίας ελεγκτής που καλείται να αντικαταστήσει έναν άλλον ελεγκτή ή που 

εξετάζει το ενδεχόµενο προσφοράς για τον έλεγχο µιας εταιρείας, πρέπει να διαπιστώσει αν 

υπάρχουν λόγοι για την απόρριψη της ανάληψης του ελέγχου, όπως συνθήκες που 

δηµιουργούν απειλές για την συµµόρφωση µε τις αρχές του Κώδικα ∆εοντολογίας. Συνεπώς 

ο ελεγκτής για να αξιολογήσει τους παραπάνω λόγους ορισµένες φορές θα πρέπει να έρθει σε 

επικοινωνία µε τον απερχόµενο ελεγκτή προκειµένου να µάθει τα πραγµατικά περιστατικά 

και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η αλλαγή του
70. Φυσικά ορισµένες φορές 

συνίσταται θέµα απορρήτου για τον προηγούµενο ελεγκτή σε ειδικά θέµατα που αφορούν την 

                                                      

67 ∆ΠΕ 600, παρ. 19. 

68 Στο ∆ΠΕ 620, παρ. 6, περίπτωση (α), Ειδήµων του ελεγκτή ορίζεται ως το άτοµο ή ο οργανισµός που κατέχει 

εµπειρογνωµοσύνη σε τοµέα άλλο από τη λογιστική ή την ελεγκτική, του οποίου η εργασία σε αυτό τον τοµέα 

χρησιµοποιείται από τον ελεγκτή για να βοηθήσει στην απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκµηρίων.  

69 ∆ΠΕ 620, παρ. 3.  

70 Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας της IFAC, τµήµα 210. 
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ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα και εποµένως σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να λάβει την 

έγκριση της εταιρείας για την κοινοποίησή τους στο νέο ελεγκτή
71. 

 

V. Υποβολή πρότασης ελέγχου προς τον πελάτη
72 

Στην περίπτωση που ο ελεγκτής αποδεχθεί τον πελάτη και την ανάληψη του ελέγχου, αφού 

εξετάσει τα προαναφερθέντα βήµατα, προχωράει στην προετοιµασία της σχετικής επιστολής 

(engagement letter). Σε αυτή την επιστολή καταγράφονται οι συµφωνηθέντες όροι της 

ανάθεσης ελέγχου που περιλαµβάνουν
73: 

• Το σκοπό και το πεδίο του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων. 

• Τις ευθύνες του ελεγκτή. 

• Τις ευθύνες της ∆ιοίκησης της ελεγχόµενης εταιρείας. 

• Προσδιορισµό του εφαρµοστού πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς για την 

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. 

• Τη βάση µε την οποία υπολογίζεται η αµοιβή και κάθε ρύθµιση τιµολόγησης.  

• Αναφορά στην αναµενόµενη µορφή και το περιεχόµενο κάθε έκθεσης που πρόκειται 

να εκδοθεί από τον ελεγκτή. 

 

Είναι προς το συµφέρον τόσο της οντότητας όσο και του ελεγκτή, ο τελευταίος να 

στέλνει επιστολή ανάθεση ελέγχου πριν από την έναρξη του ελεγκτικού έργου για να 

βοηθήσει στην αποφυγή παρανοήσεων όσον αφορά τον έλεγχο. Στους επαναλαµβανόµενους 

ελέγχους, ο ελεγκτής πρέπει να εκτιµά εάν οι περιστάσεις απαιτούν αναθεώρηση των όρων 

ανάθεσης ελέγχου και εάν υπάρχει ανάγκη να υπενθυµίσει στην οντότητα τους υφιστάµενους 

όρους ανάθεσης του ελέγχου
74.  

Στο ενδεχόµενο που ο ελεγκτής αδυνατεί να συµφωνήσει σε µία αλλαγή των όρων 

ανάθεσης του ελέγχου και δεν του επιτρέπεται από τη διοίκηση να συνεχίσει την αρχική 

ανάθεση ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει
75: 

• Να αποσυρθεί από την ανάθεση ελέγχου. 

                                                      

71 Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας της IFAC, τµήµα 140. 

72 Στο παράρτηµα της παρούσας εργασίας δίνεται παράδειγµα µιας επιστολής ανάθεσης ελέγχου.  

73 ∆ΠΕ 210, παρ.10. 

74 ∆ΠΕ 210, παρ. 13. 

75 ∆ΠΕ 210, παρ. 17. 
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• Να προσδιορίσει αν υπάρχει οποιαδήποτε δέσµευση και να αναφέρει τις περιστάσεις 

σε άλλα µέρη, όπως σε υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, ιδιοκτήτες ή ρυθµιστικές 

αρχές. 

 

 

Σχεδιασµός Ελέγχου Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ο σχεδιασµός δεν είναι µια διακριτή φάση του ελέγχου, αλλά µια συνεχής και 

επαναλαµβανόµενη διαδικασία, η οποία συχνά ξεκινά αµέσως µετά την ολοκλήρωση του 

προηγούµενου ελέγχου και συνεχίζει µέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας ανάθεσης 

ελέγχου. Ο σχεδιασµός, ωστόσο, περιλαµβάνει την εξέταση του χρονοδιαγράµµατος 

ορισµένων δραστηριοτήτων και ελεγκτικών διαδικασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν 

από την εκτέλεση περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών
76. Μερικές από τις προαναφερθέντες 

δραστηριότητες περιλαµβάνουν την απόκτηση µιας γενικής κατανόησης του εφαρµοστέου 

νοµικού και ρυθµιστικού πλαισίου της οντότητας, τον καθορισµό της σηµαντικότητας
77 και 

τις αναλυτικές διαδικασίες
78 που πρέπει να εφαρµόζονται ως διαδικασίες εκτίµησης 

κινδύνου
79.  

Ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει µια αποτελεσµατική στρατηγική 

ελέγχου, µε άλλα λόγια ένα πλάνο ελέγχου στο οποίο θα αναλύεται το πεδίο εφαρµογής, το 

χρονοδιάγραµµα και την καθοδήγηση του ελέγχου. Ακολουθεί η διαµόρφωση του σχεδίου 

ελέγχου, το οποίο είναι πιο λεπτοµερές από τη συνολική στρατηγική ελέγχου, καθώς 

περιλαµβάνει τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που 

πρέπει να εκτελούνται από τα µέλη της οµάδας ανάθεσης. Χρησιµεύει επίσης ως αρχείο 

κατάλληλου σχεδιασµού των ελεγκτικών διαδικασιών που µπορεί να επισκοπηθούν και να 

                                                      

76 Porter, B., Simon, J. & Hatherly, D. (2003), “Principles of External Auditing”, (2nd Edition),  John Wiley and Sons, LTD. 

p.204 

77 Σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 320, το ουσιώδες µέγεθος (ή επίπεδο σηµαντικότητας) ορίζεται ως το µέγιστο ποσό  των µη 

διορθωµένων και µη εντοπισµένων λαθών που µπορεί να περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις και η ύπαρξή τους 

δεν επηρεάζει τις αποφάσεις των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. Το επίπεδο σηµαντικότητας καθορίζεται από 

τον ελεγκτή κατά την επαγγελµατική του κρίση µε βάση το µέγεθος της οικονοµικής µονάδας και το επίπεδο του 

αναλαµβανόµενου ελεγκτικού κινδύνου.  

78 Σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 520, παρ. 4, ο όρος «αναλυτικές διαδικασίες» σηµαίνει αξιολογήσεις χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών µέσω ανάλυσης αληθοφανών σχέσεων µεταξύ χρηµατοοικονοµικών και µη δεδοµένων.  

79 ∆ΠΕ 300, περίπτωση Α2. 
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εγκριθούν πριν από την εκτέλεσή τους. Επιπρόσθετα υπάρχουν επιπλέον θέµατα που µπορεί 

να εξετάσει ο ελεγκτής, όπως τη διαδικασία επικοινωνίας µε τον προηγούµενο ελεγκτή για να 

επισκοπηθούν τα φύλλα εργασίας του, τις αναγκαίες ελεγκτικές διαδικασίες για την 

απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα υπόλοιπα έναρξης, 

κ.α.  

 

Κατανόηση του περιβάλλοντος της οικονοµικής µονάδας 

Ο σκοπός του ελεγκτή είναι να εντοπίζει και να εκτιµά τους κινδύνους ουσιώδους 

σφάλµατος, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος, σε επίπεδα οικονοµικής κατάστασης και 

ισχυρισµού, µέσω της κατανόησης της οντότητας και του περιβάλλοντός της, 

περιλαµβανοµένων των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας, παρέχοντας έτσι βάση για το 

σχεδιασµό και την υλοποίηση µέτρων ως απάντηση στους εκτιµώµενους κινδύνους 

ουσιώδους σφάλµατος
80. Οι διαδικασίες εκτίµηση του κινδύνου πρέπει να περιλαµβάνουν τα 

ακόλουθα: 

� ∆ιερευνητικές ερωτήσεις προς τη διοίκηση, καθώς και προς άλλους εντός της 

οντότητας που κατά την κρίση του ελεγκτή µπορεί να έχουν πληροφορίες που είναι 

πιθανό να βοηθήσουν στον εντοπισµό κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης ή 

λάθους.  

� Αναλυτικές διαδικασίες που εκτελούνται ως διαδικασίες εκτίµησης κινδύνου µπορεί να 

εντοπίσουν πτυχές της οντότητας για τις οποίες ο ελεγκτής δεν ήταν ενήµερος και 

µπορεί να βοηθήσουν στην εκτίµηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος, 

προκειµένου να αποτελέσουν βάση για το σχεδιασµό και την υλοποίηση αντιδράσεων 

στους εκτιµώµενους κινδύνους. Οι αναλυτικές διαδικασίες µπορεί να βοηθήσουν στον 

εντοπισµό της ύπαρξης ασυνήθιστων συναλλαγών ή γεγονότων, καθώς και ποσών, 

δεικτών, και τάσεων που µπορεί να υποδεικνύουν θέµατα που έχουν επιπτώσεις στον 

έλεγχο. 

� Παρατήρηση και επιθεώρηση που µπορεί να υποστηρίζουν τις διερευνητικές 

ερωτήσεις στη διοίκηση και σε άλλους, και µπορεί επίσης να παρέχουν πληροφορίες 

για την οντότητα και το περιβάλλον της.  

 

                                                      

80 ∆ΠΕ 315, παρ. 3. 
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Ο ελεγκτής και άλλα βασικά µέλη της οµάδας ανάθεσης πρέπει να συζητούν την ροπή 

των οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας σε ουσιώδες σφάλµα, και την εφαρµογή του 

εφαρµοστέου πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς στα γεγονότα και στις περιστάσεις της 

οντότητας
81.  

 

 

4.4.2 Σχεδιασµός και εκτέλεση δοκιµασιών για τον εντοπισµό σφαλµάτων 

 

 

Αναλυτικές ∆ιαδικασίες 

Κατά την εκτέλεση της εκτίµησης του κινδύνου για τον προσδιορισµό των κινδύνων 

ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις και στους ισχυρισµούς της διοίκησης 

της οντότητας, καθίσταται επιβεβληµένο για τον ελεγκτή η εφαρµογή αναλυτικών 

διαδικασιών. Είναι επίσης βαρυσήµαντο, ο ελεγκτής να εκτελεί τις αναλυτικές διαδικασίες 

σχετικά προς το τέλος του ελέγχου, όπου αξιολογεί κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις 

είναι συνεπείς µε την κατανόησή του για την οικονοµική µονάδα.  

Οι αναλυτικές διαδικασίες αποτελούν σηµαντικό µέρος της διαδικασίας ελέγχου και 

περιέχουν αξιολογήσεις χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που πραγµατοποιούνται µετά 

από µελέτη της εύλογης σχέσης µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών και µη 

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων. Μπορεί να κυµαίνονται από απλές συγκρίσεις µέχρι τη 

χρήση σύνθετων µοντέλων που περιλαµβάνουν πολλές σχέσεις και στοιχεία δεδοµένων. 

Ιδιαίτερες συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν διακυµάνσεις στις σχέσεις µεταξύ των 

δεδοµένων περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, συγκεκριµένες ασυνήθιστες συναλλαγές ή 

γεγονότα, µεταβολές στην λογιστική, αλλαγές στις επιχειρήσεις, τυχαίες διακυµάνσεις ή 

ανακρίβειες
82.  

Το ∆ΠΕ 520 προβλέπει ότι οι αναλυτικές διαδικασίες περιλαµβάνουν την εξέταση 

συγκρίσεων των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της οντότητας µε: 

• Πληροφορίες προηγούµενων περιόδων. 

• Αναµενόµενα αποτελέσµατα της εταιρείας, όπως προϋπολογισµοί ή προβλέψεις. 

                                                      

81 ∆ΠΕ 315, παρ. 10. 

82 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), AU Section 329: Analytical Procedures. 
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• Παρόµοιες πληροφορίες του κλάδου, όπως η σύγκριση του δείκτη πωλήσεις προς 

λογαριασµοί εισπρακτέοι της οντότητας µε τους µέσους όρους του κλάδου ή άλλων 

οντοτήτων συγκρίσιµου µεγέθους στον ίδιο κλάδο.  

 

Οι αναλυτικές διαδικασίες επίσης περιλαµβάνουν την εξέταση σχέσεων, για 

παράδειγµα: 

• Μεταξύ αναµενόµενων στοιχείων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και 

προβλέψιµων στοιχείων που βασίζονται στην εµπειρία της οικονοµικής µονάδας, 

όπως τα ποσοστά µικτού κέρδους. 

• Μεταξύ χρηµατοοικονοµικών και µη πληροφοριών, όπως τα κόστη µισθοδοσίας προς 

τον αριθµό των εργαζοµένων.  

 

Προχωρώντας περαιτέρω την εξέταση της συγκεκριµένης ενότητας θα πρέπει να γίνει 

αναφορά και για τις ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες. Οι αναλυτικές διαδικασίες 

χρησιµοποιούνται ως ουσιαστικές διαδικασίες, όταν ο ελεγκτής θεωρεί ότι η χρήση των 

πρώτων, µπορεί να είναι αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη από ότι οι δοκιµασίες 

λεπτοµερειών στη µείωση του κινδύνου ουσιώδους σφάλµατος σε αποδεκτά χαµηλό 

επίπεδο
83.  Ο ελεγκτής µπορεί να απευθύνει διερευνητικά ερωτήµατα στη διοίκηση σχετικά 

µε τη διαθεσιµότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που χρειάζονται για την εφαρµογή 

ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών και τα αποτελέσµατα οποιωνδήποτε τέτοιων 

διαδικασιών που εκτελούνται από την οντότητα. Ακόµη δεν αποκλείεται να είναι 

αποτελεσµατική η χρήση αναλυτικών δεδοµένων που καταρτίζονται από τη διοίκηση, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο ελεγκτής είναι ικανοποιηµένος ότι τέτοια δεδοµένα είναι σωστά 

καταρτισµένα.    

Σύµφωνα µε τον ACCA υπάρχουν τέσσερα διακριτά βήµατα για την διενέργεια των 

αναλυτικών διαδικασιών, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Βήµα 1: Επιλογή είδους συγκρίσεων και συλλογή κατάλληλων στοιχείων. 

Σε αυτό το αρχικό στάδιο ο ελεγκτής επιλέγει το είδος της σύγκρισης που θα διενεργήσει. 

Από την µία πλευρά µπορεί να συγκρίνει απόλυτα µεγέθη, ενώ από την άλλη µπορεί να 

                                                      

83 Charles, F. (2010), “Analytical Procedures”, Technical. 
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εξετάσει διάφορους αριθµοδείκτες. Έπειτα προβαίνει στην συγκέντρωση των κατάλληλων 

δεδοµένων ώστε να εφαρµόσει τις παραπάνω συγκρίσεις.  

 

Βήµα 2: Προσδιορισµός αναµενόµενων τιµών. 

Αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο βήµα για την διενέργεια των αναλυτικών διαδικασιών, 

καθώς όσο πιο ακριβείς είναι οι εκτιµήσεις του ελεγκτή, τόσο αποτελεσµατικότερη θα είναι η 

χρήση αναλυτικών διαδικασιών στον εντοπισµό σφαλµάτων. Ειδικότερα ο ελεγκτής διενεργεί 

εκτιµήσεις σχετικά µε αναµενόµενα ποσά λογαριασµών των οικονοµικών καταστάσεων ή 

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων (όπως ο δείκτης µικτού κέρδους). Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την εξαγωγή µιας αξιόπιστης πρόβλεψης από τον ελεγκτή είναι η εξασφάλιση της 

ανεξαρτησίας κάτω από την οποία λειτουργεί και εργάζεται. Οι προβλέψεις υφίστανται από 

τη χρήση πληροφοριών, όπως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προηγουµένων χρήσεων και 

στοιχεία του κλάδου δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας.  

 

Βήµα 3: ∆ιενέργεια σύγκρισης µεταξύ αναµενόµενων και καταχωρηµένων ποσών. 

Ο ελεγκτής, αφού καθορίσει πρωτίστως ένα επίπεδο ανεκτής απόκλισης, διαπιστώνει 

διαφορές που µπορεί να προκύψουν µεταξύ αναµενόµενων τιµών και λογιστικών µεγεθών 

που είναι καταχωρηµένα στα βιβλία της εταιρείας. Στην περίπτωση που η απόκλιση δεν 

ξεπερνά ένα καθορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας, ο ελεγκτής δύναται να αποδεχθεί το ποσό 

που αναγράφεται στα βιβλία. ∆ιαφορετικά, οφείλει να προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση 

της απόκλισης.  

 

Βήµα 4: ∆ιερεύνηση ενδεχόµενων αποκλίσεων και εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Σε αυτό το στάδιο ο ελεγκτής διερευνά αποκλίσεις που τυχόν προκύψουν, ώστε να εξηγήσει 

τις αιτίες εµφάνισής τους. Αυτές µπορεί να οφείλονται είτε σε ποσοτικό λάθος στο υπόλοιπο 

του λογαριασµού είτε σε αστοχία της πρόβλεψης που διενεργήθηκε. Υπάρχει επίσης η 

πιθανότητα, η ύπαρξη µιας ανεξήγητης απόκλισης να υποδηλώνει αυξηµένο κίνδυνο 

ουσιώδους ανακρίβειας. Η ενέργεια του ελεγκτή αφού εντοπίσει την απόκλιση είναι να 

ζητήσει από την διοίκηση της οντότητας να δώσει εξηγήσεις για το θέµα. Ακολούθως 

εξετάζει αυτές τις εξηγήσεις µε διάφορες ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις (όπως επιστολές σε 

τράπεζες, προµηθευτές κ.α.). Στο ενδεχόµενο κατά το οποίο δεν ληφθούν επαρκείς εξηγήσεις 

και ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις, ο ελεγκτής αποµονώνει αυτό το ποσό από το σύνολο της 
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απόκλισης. Αν το ποσό αυτό είναι αρκετά µικρό ο ελεγκτής µπορεί να εξάγει το συµπέρασµα 

ότι δεν υφίσταται ουσιώδες ποσοτικό σφάλµα.  

 

Προκειµένου οι εκτιµήσεις που διενεργεί ο ελεγκτής να καθίστανται όσο γίνεται πιο 

ακριβείς για τις αναλυτικές διαδικασίες, τα δεδοµένα από όπου αντλούνται οι πληροφορίες 

για τον σχηµατισµό των προβλέψεων πρέπει να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα. Η αξιοπιστία των 

δεδοµένων για τον σχεδιασµό των αναλυτικών διαδικασιών επηρεάζονται από τα ακόλουθα 

γεγονότα
84: 

• Την πηγή των διαθέσιµων πληροφοριών. Για παράδειγµα, οι πληροφορίες µπορεί να 

είναι πιο αξιόπιστες όταν αποκτώνται από ανεξάρτητες πηγές εκτός της οντότητας. 

• Την συγκρισιµότητα των διαθέσιµων πληροφοριών. Για παράδειγµα, δεδοµένα του 

ευρύτερου κλάδου µπορεί να χρειάζεται να συµπληρωθούν ώστε να είναι συγκρίσιµα 

µε εκείνα µιας οντότητας που παράγει και πωλεί εξειδικευµένα προϊόντα. 

• Τη φύση και τη σχέση των διαθέσιµων πληροφοριών. Για παράδειγµα, εάν έχουν 

καταρτιστεί προϋπολογισµοί ως αναµενόµενα αποτελέσµατα παρά ως στόχοι προς 

επίτευξη. 

• Τις δικλίδες επί της κατάρτισης των πληροφοριών που προορίζονται για την 

εξασφάλιση της πληρότητας, της ακρίβειας και της εγκυρότητας αυτών. Για 

παράδειγµα, οι δικλίδες επί της κατάρτισης, επισκόπησης και τήρησης των 

προϋπολογισµών.  

 

Έλεγχος για ουσιώδη σφάλµατα 

Ο ελεγκτής ερευνά την πιθανότητα ύπαρξης ουσιωδών σφαλµάτων µε κριτήριο τους 

ισχυρισµούς της διοίκησης για τις συναλλαγές της οικονοµικής µονάδας και τα στοιχεία των 

οικονοµικών της καταστάσεων. Ουσιαστικά για κάθε ισχυρισµό ο ελεγκτής προβαίνει σε 

ορισµένες ενέργειες για να εξακριβώσει κατά πόσο οι βεβαιώσεις της οντότητας είναι αληθείς 

ή όχι και εν κατακλείδι να αξιολογήσει την ύπαρξη σφαλµάτων. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα ισχυρισµών – ενεργειών όσον αφορά τα αποθέµατα της εταιρείας δίνεται 

ακόλουθα: 

 

 
                                                      

84 ∆ΠΕ 520, περίπτωση Α12. 
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Πίνακας 4.1: Ισχυρισµοί της διοίκησης και αντίστοιχες ενέργειες του ελεγκτή για εντοπισµό 
σφαλµάτων στα αποθέµατα 

Ισχυρισµός 

∆ιοίκησης 

Ελεγκτικός Στόχος Ενέργειες Ελεγκτή 

Ύπαρξη ή 

Πραγµατοποίηση 

 

� Τα εµφανιζόµενα στον 

ισολογισµό αποθέµατα υπάρχουν 

πραγµατικά 

 

� ∆ειγµατοληπτική 

απογραφή αποθεµάτων 

Πληρότητα � Όλα τα αποθέµατα που ανήκουν 

στην εταιρεία έχουν 

καταχωρηθεί και 

συµπεριλαµβάνονται στον 

ισολογισµό. 

� Αποθέµατα καθ’ οδόν ή 

αποθηκευµένα σε αποθήκες 

τρίτων περιλαµβάνονται στον 

ισολογισµό. 

 

� Έλεγχος καταχώρησης 

αγορών, πωλήσεων και 

της χρονικής 

τακτοποίησης των 

σχετικών λογαριασµών 

 

 

∆ικαιώµατα και 

δεσµεύσεις 

� Η εταιρεία έχει την κυριότητα 

των αποθεµάτων που 

αναφέρονται στον ισολογισµό. 

� Αποθέµατα τιµολογηµένα σε 

πελάτες που παραµένουν στις 

αποθήκες για φύλαξη δεν 

συµπεριλαµβάνονται στον 

ισολογισµό. 

� ∆ειγµατοληπτικός 

έλεγχος ύπαρξης 

τιµολογίων αγορών. 

� Λήψη σχετικής 

επιβεβαίωσης από 

τρίτους που φυλάσσουν 

αποθέµατα της 

εταιρείας. 
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Γενικές αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιµώµενους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος σε 

επίπεδο οικονοµικών καταστάσεων 

Αποτίµηση και 

κατανοµή 

� ∆εν υπάρχουν αριθµητικά 

σφάλµατα στην κατάσταση 

της φυσικής απογραφής. 

� Όλα τα αποθέµατα 

περιλαµβάνονται στον 

ισολογισµό σε ενδεδειγµένα 

ποσά. 

� Ελαττωµατικά ή άχρηστα 

αποθέµατα έχουν 

επιµετρηθεί σε κατάλληλες 

τιµές. 

� ∆ειγµατοληπτική 

επαλήθευση της 

ορθής αποτίµησης 

των αποθεµάτων. 

� Σύγκριση στοιχείων 

φυσικής απογραφής 

µε καρτέλες 

αποθήκης. 

� Συνέντευξη µε 

υπεύθυνο 

παραγωγής ή 

αποθήκης για το 

ύψος των 

ελαττωµατικών ή 

απαξιωµένων 

αποθεµάτων. 

Παρουσίαση και 

Γνωστοποίηση 

� Τα αποθέµατα εµφανίζονται 

ως στοιχείο του 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. 

� Η µέθοδος προσδιορισµού 

του κόστους κτήσης του 

τελικού αποθέµατος 

γνωστοποιείται στο 

προσάρτηµα. 

� Έλεγχος πλήρους 

γνωστοποίησης στο 

προσάρτηµα. 

� Ανασκόπηση 

οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάζει και να εφαρµόζει γενικές αντιδράσεις για την αντιµετώπιση 

των εκτιµώµενων κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος σε επίπεδο οικονοµικής κατάστασης
85. 

Αυτές οι αντιδράσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: 

• Την επισήµανση στην οµάδα ελέγχου της ανάγκης να διατηρείται επαγγελµατικός 

σκεπτικισµός. 

• Τον διορισµό πιο έµπειρου προσωπικού ή ατόµων µε ειδικές δεξιότητες ή τη χρήση 

ειδηµόνων. 

• Την ενίσχυση της εποπτείας. 

• Την ενσωµάτωση πρόσθετων στοιχείων µη προβλεψιµότητας κατά την επιλογή 

περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν. 

• Την πραγµατοποίηση γενικών αλλαγών στη φύση, το χρόνο ή στην έκταση των 

ελεγκτικών διαδικασιών, για παράδειγµα: εκτέλεση ουσιαστικών διαδικασιών κατά το 

τέλος της περιόδου αντί σε µια ενδιάµεση ηµεροµηνία ή τροποποίηση της φύσης των 

ελεγκτικών διαδικασιών για την απόκτηση πιο πειστικών ελεγκτικών τεκµηρίων. 

 

Γενικές αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιµώµενους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος λόγω 

απάτης 

Οι κίνδυνοι ενός ελέγχου αναλύθηκαν προηγουµένως στην παρούσα εργασία και σε αυτό το 

σηµείο θα γίνει αναφορά των αντιδράσεων του ελεγκτή στους εκτιµώµενους κινδύνους 

ουσιώδους σφάλµατος. Συνεπώς για τον καθορισµό των γενικών αντιδράσεων, ώστε να 

αντιµετωπιστούν οι προβλεπόµενοι κίνδυνοι ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης σε επίπεδο 

οικονοµικών καταστάσεων, ο ελεγκτής πρέπει
86: 

• Να ορίζει και να επιβλέπει το προσωπικό, λαµβάνοντας υπόψη του τη γνώση, 

δεξιότητα και ικανότητα των προσώπων στα οποία δίδονται σηµαντικές ευθύνες της 

ανάθεσης και την εκτίµηση του ελεγκτή για τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος 

λόγω απάτης για την ανάθεση.  

• Να αξιολογεί εάν η επιλογή και η εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών από την 

οντότητα, ειδικότερα εκείνων που σχετίζονται µε υποκειµενικές επιµετρήσεις και 

πολύπλοκες συναλλαγές, µπορεί να είναι ενδεικτικές απατηλής χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς που προκύπτει από προσπάθεια της διοίκησης να χειραγωγήσει τα κέρδη. 
                                                      

85 ∆ΠΕ 330, παρ. 5. 

86 ∆ΠΕ 240, παρ. 29. 
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• Να ενσωµατώνει την αδυναµία σχηµατισµού µιας πρόβλεψης στην επιλογή της 

φύσης, του χρόνου και της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί για παράδειγµα µε: 

� Την εκτέλεση ουσιαστικών διαδικασιών σε επιλεγµένα υπόλοιπα λογαριασµών 

και ισχυρισµούς που διαφορετικά δεν δοκιµάζονται, λόγω ουσιώδους µεγέθους ή 

του κινδύνου τους. 

� Την προσαρµογή του χρόνου των ελεγκτικών διαδικασιών σε σχέση µε τον 

προβλεπόµενο. 

� Τη χρήση διαφορετικών µεθόδων δειγµατοληψίας. 

� Την εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών σε διαφορετικές εγκαταστάσεις ή σε 

εγκαταστάσεις άνευ προειδοποίησης. 

 

Στην περίπτωση που υπαίτια για την απάτη είναι η διοίκηση της εταιρείας, 

παραβιάζοντας το σύστηµα εσωτερικών δικλίδων, τότε ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάζει και να 

εκτελεί ελεγκτικές διαδικασίες ώστε
87: 

• Να δοκιµάζει την ορθότητα των ηµερολογιακών εγγραφών που καταχωρήθηκαν στο 

γενικό καθολικό και άλλων προσαρµογών που γίνονται κατά την κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων. Κατά το σχεδιασµό και την εκτέλεση των ελεγκτικών 

διαδικασιών για αυτές τις δοκιµασίες, ο ελεγκτής πρέπει: 

� Να θέτει διερευνητικά ερωτήµατα σε άτοµα που εµπλέκονται στη διαδικασία 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς περί ακατάλληλης ή ασυνήθιστης 

δραστηριότητας αναφορικά µε την επεξεργασία ηµερολογιακών εγγραφών και 

άλλων προσαρµογών. 

� Να επιλέγει ηµερολογιακές εγγραφές και άλλες προσαρµογές που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τη λήξη µιας περιόδου αναφοράς. 

� Να λαµβάνει υπόψη του την ανάγκη δοκιµασίας ηµερολογιακών εγγραφών και 

άλλων προσαρµογών κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

• Να επισκοπεί λογιστικές εκτιµήσεις για µεροληψία και να εκτιµά εάν οι περιστάσεις 

που παράγουν τη µεροληψία, αν υπάρχουν, αντιπροσωπεύουν ένα κίνδυνο ουσιώδους 

σφάλµατος λόγω απάτης. Κατά την εκτέλεση αυτής της επισκόπησης, ο ελεγκτής 

πρέπει: 
                                                      

87 ∆ΠΕ 240, παρ. 32. 
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� Να αξιολογεί εάν οι κρίσεις και οι αποφάσεις που έγιναν από τη διοίκηση κατά 

την πραγµατοποίηση των λογιστικών εκτιµήσεων που περιλαµβάνονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις, έστω και εάν αυτές είναι εξατοµικευµένα εύλογες, 

υποδηλώνουν µια πιθανή µεροληψία εκ µέρους της διοίκησης της οντότητας η 

οποία µπορεί να αποτελεί έναν κίνδυνο ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης. Σε 

µια τέτοια περίπτωση, ο ελεγκτής πρέπει να επανεκτιµήσει τις λογιστικές 

εκτιµήσεις λαµβανόµενες ως σύνολο. 

� Να εκτελεί αναδροµική επισκόπηση των κρίσεων της διοίκησης και των 

υποθέσεων που σχετίζονται µε σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις οι οποίες 

αντικατοπτρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης. 

• Για σηµαντικές συναλλαγές που είναι εκτός της συνήθους επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας της οντότητας, ή που διαφορετικά εµφανίζονται ως ασυνήθεις, 

δεδοµένων της κατανόησης της οικονοµικής µονάδας και του περιβάλλοντός της από 

τον ελεγκτή και άλλων πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει εάν η διενέργεια των συναλλαγών αυτών 

υποδηλώνει κατάρτιση παραπλανητικών οικονοµικών καταστάσεων ή απόκρυψη 

υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων. 

 

Παραδείγµατα ελεγκτικών διαδικασιών για την αντιµετώπιση των εκτιµώµενων κινδύνων 

ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης
88 

 

Εξέταση σε επίπεδο ισχυρισµού 

Οι συγκεκριµένες αντιδράσεις στην εκτίµηση του ελεγκτή για τους κινδύνους ουσιώδους 

σφάλµατος λόγω απάτης θα ποικίλλουν ανάλογα µε τους τύπους ή τους συνδυασµούς 

παραγόντων κινδύνου απάτης ή τις συνθήκες που εντοπίζονται και τις κατηγορίες των 

συναλλαγών, των υπολοίπων λογαριασµών, των γνωστοποιήσεων και των ισχυρισµών που 

αυτοί µπορούν να επηρεάζουν. Ακολουθούν ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

αντιδράσεων: 

• Επίσκεψη εγκαταστάσεων ή εκτέλεση ορισµένων δοκιµασιών σε αιφνιδιαστική ή 

απροειδοποίητη βάση. Για παράδειγµα, η παρατήρηση των αποθεµάτων σε 

                                                      

88 ∆ΠΕ 240, Παράρτηµα 2.  
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εγκαταστάσεις όπου η παρουσία του ελεγκτή δεν έχει προηγουµένως ανακοινωθεί ή 

η αιφνιδιαστική καταµέτρηση µετρητών σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

• Απαίτηση τα αποθέµατα να καταµετρώνται στο τέλος της περιόδου αναφοράς ή σε 

µια ηµεροµηνία πιο κοντά στη λήξη της περιόδου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 

κίνδυνος χειραγώγησης των υπολοίπων στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας 

ολοκλήρωσης της καταµέτρησης και του τέλους της περιόδου αναφοράς. 

• Αλλαγή της προσέγγισης του ελέγχου κατά το τρέχον έτος. Για παράδειγµα, 

προφορική επαφή µε σηµαντικούς πελάτες και προµηθευτές επιπρόσθετα της 

αποστολής γραπτής επιβεβαίωσης, αποστολή αιτηµάτων επιβεβαίωσης σε ένα 

συγκεκριµένο µέρος εντός ενός οργανισµού ή αναζήτηση περισσότερων ή 

διαφορετικών πληροφοριών. 

• Εκτέλεση ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών µε τη χρήση αναλυτικών 

δεδοµένων. Για παράδειγµα, σύγκριση των πωλήσεων και του κόστους πωλήσεων 

ανά τοποθεσία, επιχειρηµατική γραµµή ή µήνα µε τις προσδοκίες που αναπτύχθηκαν 

από τον ελεγκτή. 

• ∆ιενέργεια συνεντεύξεων του προσωπικού που εµπλέκεται σε περιοχές όπου έχει 

εντοπισθεί κίνδυνος ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης, για να αποκτηθεί βαθιά 

κατανόησή τους σχετικά µε τον κίνδυνο και εάν, ή πως, οι δικλίδες αντιµετωπίζουν 

τον κίνδυνο. 

• Εάν η εργασία ενός ειδήµονα είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε σχέση µε ένα κονδύλι των 

οικονοµικών καταστάσεων, για το οποίο ο εκτιµώµενος κίνδυνος ουσιώδους 

σφάλµατος λόγω απάτης είναι υψηλός, εκτέλεση πρόσθετων διαδικασιών που 

σχετίζονται µε µερικές ή όλες τις υποθέσεις του ειδήµονα, τις µεθόδους ή τα 

ευρήµατα, για να διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι παράλογα, ή ανάθεση σε άλλο 

ειδήµονα για το σκοπό αυτό. 

 

Παραδείγµατα αντιδράσεων στην εκτίµηση του ελεγκτή για τους κινδύνους ουσιώδους 

σφάλµατος λόγω παραπλανητικής χρηµατοοικονοµικών αναφοράς 

 

Αναγνώριση εσόδων 

• Εκτέλεση ουσιαστικών διαδικασιών σχετικά µε τα έσοδα µε χρήση αναλυτικών 

δεδοµένων, για παράδειγµα, µε σύγκριση των αναφερόµενων εσόδων κατά µήνα και 
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κατά γραµµή προϊόντος ή επιχειρηµατικό τοµέα κατά την τρέχουσα περίοδο 

αναφοράς, µε συγκρίσιµες προγενέστερες περιόδους. Τεχνικές υποβοηθούµενες από 

υπολογιστή µπορεί να είναι χρήσιµες στον εντοπισµό ασυνήθιστων ή µη 

αναµενόµενων σχέσεων εσόδων ή συναλλαγών. 

• Φυσική παρουσία σε µία ή περισσότερες τοποθεσίες στο τέλος της περιόδου για 

παρατήρηση της αποστολής αγαθών ή της προετοιµασίας τους για αποστολή και 

εκτέλεση άλλων κατάλληλων διαδικασιών διαχωρισµού πωλήσεων και αποθεµάτων. 

• ∆ιερευνητικά ερωτήµατα στο προσωπικό πωλήσεων και µάρκετινγκ ή στον 

εσωτερικό νοµικό σύµβουλο σχετικά µε πωλήσεις ή αποστολές κοντά στο τέλος της 

περιόδου και εάν έχουν γνώση για οποιουσδήποτε ασυνήθιστους όρους ή συνθήκες 

που συνδέονται µε τις συναλλαγές αυτές. 

 

Ποσότητες αποθεµάτων 

• Εξέταση των αρχείων αποθεµάτων της οντότητας για τον εντοπισµό εγκαταστάσεων ή 

κονδυλίων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια ή µετά τη φυσική 

απογραφή. 

• Παρακολούθηση σε αιφνιδιαστική βάση της καταµέτρησης αποθεµάτων σε ορισµένες 

τοποθεσίες ή η διενέργεια απογραφής αποθεµάτων σε όλες τις τοποθεσίες κατά την 

ίδια ηµεροµηνία. 

• ∆ιενέργεια απογραφής αποθεµάτων στο τέλος ή κοντά στο τέλος της περιόδου 

αναφοράς για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µη ενδεδειγµένης χειραγώγησης κατά 

την περίοδο µεταξύ της απογραφής και του τέλους της περιόδου αναφοράς. 

 

Εκτιµήσεις της διοίκησης 

• Χρήση ειδήµονα για τον σχηµατισµό ανεξάρτητης εκτίµησης για σύγκριση µε την 

εκτίµηση της διοίκησης. 

• Επέκταση των διερευνητικών ερωτηµάτων προς άτοµα εκτός της διοίκησης και του 

τµήµατος λογιστηρίου για να επιβεβαιωθεί η ικανότητα και η πρόθεση της διοίκησης 

για εκτέλεση σχεδίων που είναι σχετικά µε τον σχηµατισµό της εκτίµησης.  

 

Παραδείγµατα αντιδράσεων στην εκτίµηση του ελεγκτή για κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος 

λόγω υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων 
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Θα πρέπει να σηµειωθεί πως κανονικά η αντίδραση του ελέγχου σε έναν εκτιµώµενο κίνδυνο 

ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης που σχετίζεται µε υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων 

θα κατευθύνεται προς ορισµένα υπόλοιπα λογαριασµών και κατηγορίες συναλλαγών. 

Φυσικά, όµως διαφορετικές περιστάσεις θα υπαγόρευαν αναγκαστικά διαφορετικές 

αντιδράσεις. Παραδείγµατα αντιδράσεων στην εκτίµηση του ελεγκτή για κινδύνους 

ουσιώδους σφάλµατος λόγω υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής: 

• Καταµέτρηση µετρητών ή τίτλων κοντά ή στο τέλος του έτους. 

• Επιβεβαίωση της κίνησης του λογαριασµού κατευθείαν µε τους πελάτες 

(συµπεριλαµβανοµένων των πιστωτικών σηµειωµάτων και επιστροφών πωλήσεων 

καθώς και των ηµεροµηνιών που έγιναν πληρωµές) για την υπό έλεγχο περίοδο. 

• Ανάλυση ανακτήσεων από διαγραµµένους λογαριασµούς. 

• Ανάλυση ελλειµµάτων απογραφής κατά τοποθεσία ή τύπο προϊόντος. 

• Σύγκριση βασικών δεικτών αποθεµάτων µε τα πρότυπα του κλάδου. 

• Επισκόπηση παραστατικών που τεκµηριώνουν µειώσεις στα τηρούµενα αρχεία 

αποθεµάτων. 

• Επισκόπηση της ορθότητας µεγάλων και ασυνήθιστων εξόδων. 

• Επιβεβαίωση ειδικών όρων συµβάσεων µε τρίτα µέρη. 

 

 

4.4.3 Μελέτη και αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικών δικλίδων 

διεύθυνσης (Internal control system) 

 

 

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια 

ανεξάρτητη και αντικειµενική διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα, 

σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού. Βοηθάει 

τον οργανισµό να επιτύχει τους αντικειµενικούς του σκοπούς, υιοθετώντας µία συστηµατική, 

επαγγελµατική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 
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διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής 

διακυβέρνησης
89.  

Σκοπός των εσωτερικών δικλίδων είναι να προσφέρουν εύλογη διασφάλιση, καθώς 

δεν παρέχουν απόλυτη εξασφάλιση, σχετικά µε το βαθµό επίτευξης των ακόλουθων στόχων: 

I. Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση: αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, µε την αποφυγή ουσιωδών σφαλµάτων. 

II.  Συµµόρφωση: τήρηση των σχετικών νόµων και κανονισµών. 

III.  Λειτουργίες: βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της 

οικονοµίας στη λειτουργία της εταιρείας, που συµπεριλαµβάνει την προστασία των 

περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής µονάδας και της αποφυγής αναίτιας 

δηµιουργίας υποχρεώσεων.  

 

Σαν βασικότερος στόχος του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου έχει τεθεί η 

διαµόρφωση του συστήµατος διαδικασιών της οντότητας, το οποίο αποσκοπεί στην 

κατάλληλη οργάνωση των οικονοµικών, λογιστικών, µηχανογραφικών και λοιπών υπηρεσιών 

της εταιρείας, στην κατάλληλη κατανοµή των αρµοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού 

της, στην προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, στη διασφάλιση της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των λογιστικών εγγραφών και των βιβλίων της, καθώς και στην αποτελεσµατική 

λειτουργία της οικονοµικής µονάδας, εξασφαλίζοντας τη µακροβιότητά της
90.  

 Σαφώς  η οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης 

είναι ευθύνη της διοίκησης της οικονοµικής µονάδας, όµως η αποτελεσµατικότητά του 

ενδιαφέρει σοβαρά και τον εξωτερικό ελεγκτή. Άλλωστε το ∆ΠΕ 315 αναφέρει πως ο 

ελεγκτής οφείλει να αποκτήσει επαρκή κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 

στο οποίο αυτή λειτουργεί, συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος εσωτερικών δικλίδων, 

έτσι ώστε να ταυτοποιήσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους σηµαντικών λαθών στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, είτα αυτά οφείλονται σε απάτες ή είναι τυχαία και να 

σχεδιάσει περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες.  

                                                      

89 The Institute of Internal Auditors, ∆ιαθέσιµο στο: https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-

guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx (προσπελάστηκε στις 15/06/2014). 

90 Νεγκάκης Ι. και Ταχυνάκης Π. (2013), «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, 

σελ. 101. 
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Η σηµασία της ύπαρξης αξιόπιστου συστήµατος εσωτερικών δικλίδων από τη µεριά 

του εξωτερικού ελεγκτή είναι να διαβεβαιώσει ότι λάθη και παραλείψεις, οι οποίες δύναται 

να επηρεάσουν αρνητικά την αξιοπιστία του λογιστικού συστήµατος µπορούν να 

αποκαλυφθούν έγκαιρα. Αντίθετα, αν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποδειχθεί 

αναποτελεσµατικό, ο εξωτερικός ελεγκτής θα υποχρεωθεί να εφαρµόσει πρόσθετες 

ελεγκτικές διαδικασίες για την διενέργεια του ελέγχου
91.  

Η αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου έχει σαν πρώτο στόχο την 

διαµόρφωση γνώµης από τον εξωτερικό ελεγκτή όσον αφορά το κατά πόσο µπορεί να 

στηριχτεί στην ποιότητα του έργου του εσωτερικού ελεγκτή για τη χρησιµοποίηση επιµέρους 

λειτουργιών και συστηµάτων στη διεξαγωγή του ελέγχου. Συνεπώς ο βαθµός αξιοπιστίας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόµενης µονάδας θα επηρεάσει το εύρος και την 

τελική µορφή του ελέγχου του εξωτερικού ελεγκτή.   

 

Μελέτη του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

 

Παράγοντες επηρεασµού της µελέτης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

Ο εξωτερικός ελεγκτής πριν προχωρήσει στην αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου, θα πρέπει πρωτίστως να προβεί στην µελέτη του. ∆ύο κύριοι παράγοντες µπορούν 

να επηρεάσουν την έκταση της µελέτης του εσωτερικού ελέγχου.  

Ο χρόνος έναρξης και το µέγεθος της µελέτης του εσωτερικού ελέγχου θα εξαρτηθεί 

κατά ένα µεγάλο ποσοστό από το µέγεθος της οικονοµικής µονάδας. Ειδικότερα για µια 

µεγάλη εταιρεία επιβάλλεται η ύπαρξη ενός ικανού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου για την 

εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της, ενώ για µια µικρότερη σε µέγεθος οντότητα 

πολλές φορές παρατηρείται το φαινόµενο να µην διατηρεί ουσιαστικά κάποιο σύστηµα 

εσωτερικών δικλίδων, λόγω οικονοµικής δυσχέρειας, αλλά να ασκείται έλεγχος από τον 

ιδιοκτήτη, υποβοηθούµενο από κάποιο έµπιστο στέλεχος. Ίσως το µεγαλύτερο πρόβληµα 

παρουσιάζουν οι µεσαίου µεγέθους εταιρείες, οι οποίες συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά 

για την λειτουργία ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ωστόσο για οικονοµικούς λόγους 

δεν έχουν αναπτύξει το πλήρες σύστηµα που θα βοηθήσει στην εκπλήρωση των στόχων τους. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο εξωτερικός ελεγκτής ενδέχεται να δυσκολευτεί  στη 

                                                      

91 Porter, B., Simon, J. & Hatherly, D. (2003), “Principles of External Auditing”, (2nd Edition), John Wiley and Sons, LTD. 

p.505. 
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διαµόρφωση της µελέτης και αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε το αν η 

εταιρεία καθίσταντο µεγάλου ή µικρού µεγέθους, όπου η κατάσταση θα ήταν πιο ξεκάθαρη.  

Άλλοι παράγοντες που µπορούν να ασκήσουν επιρροή στο χρόνο και την έκταση της 

µελέτης του εσωτερικού ελέγχου είναι η άσκηση προηγούµενων ελέγχων από τον ίδιο 

ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία, καθώς κάτι τέτοιο θα µείωνε σηµαντικά τον αριθµό των 

ελεγκτικών διαδικασιών που θα απαιτούνταν, όπως επίσης και η ηλικία της ελεγχόµενης 

µονάδας, αφού µια νέα οντότητα ενδέχεται να είναι ακόµα στο στάδιο της οργάνωσης µε 

αντίκτυπο στην αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος εσωτερικών δικλίδων.  

 

Πηγές πληροφοριών για τη µελέτη του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

Ο εξωτερικός ελεγκτής προσπαθεί να αποκοµίσει χρήσιµες πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά και την απόδοση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ανατρέχοντας σε 

ορισµένες πηγές δεδοµένων. Αυτά τα δεδοµένα µπορεί να προέρχονται από: 

• Συνεντεύξεις και συζητήσεις µε στελέχη και συγκεκριµένα µέλη του προσωπικού της 

εταιρείας. 

• Φακέλους ελέγχου προηγουµένων χρήσεων. 

• Το καταστατικό της οικονοµικής µονάδας, καθώς και τα πρακτικά της γενικής 

συνέλευσης. 

• Επιθεώρηση, παρατήρηση και εξοικείωση του ελεγκτή µε τις διαδικασίες και 

λειτουργίες, καθώς και τις εγκαταστάσεις και τα µέσα διεκπεραίωσης των 

ελεγχόµενων διαδικασιών. 

• Την επιµέρους οργάνωση του λογιστηρίου, όπως απεικονίζεται στο οργανόγραµµα 

της εταιρείας, όπως και από την περιγραφή των λειτουργιών σε αυτό.  

 

Μέθοδοι µελέτης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

Οι µέθοδοι µελέτης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου συνοψίζονται στις παρακάτω 

πρακτικές: 

I. ∆ιάγραµµα ροής (flowchart) 

II.  Ερωτηµατολόγιο 

III.  Περιγραφικές εκθέσεις 

IV.  ∆οκιµές 
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∆ιάγραµµα ροής: Το διάγραµµα ροής απεικονίζει γραφικά τις διαδικασίες λειτουργίας µιας 

εταιρείας µε σκοπό να εντοπιστούν τυχόν σηµεία αδυναµίας στην άσκηση εσωτερικού 

ελέγχου πάνω στην συγκεκριµένη διαδικασία. Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου 

συνίσταται στο γεγονός ότι προσφέρει άµεση και γρήγορη οπτική άποψη µιας σύνθετης 

διαδικασίας, καθώς επίσης επιτρέπει στον ελεγκτή να έχει µια σύντοµη και συνοπτική εικόνα 

του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.  

 

Ερωτηµατολόγιο: Το ερωτηµατολόγιο αποτελεί µία αναφορά από µια σειρά ερωτήσεων που 

καλύπτουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας της οικονοµικής µονάδας. Οι ερωτήσεις είναι 

πολυπληθείς και οµαδοποιούνται σε ενότητες που περιέχουν συγκεκριµένο τµήµα του 

εσωτερικού ελέγχου η καθεµία. Επίσης είναι διατυπωµένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο 

ερωτώµενος να απαντάει µονολεκτικά µε ένα «ναι» ή «όχι». Οι αρνητικές απαντήσεις 

σηµαίνουν πρόβληµα του εσωτερικού ελέγχου στην ελεγχόµενη διαδικασία και συχνά 

παραπέµπουν σε ανάληψη µέτρων και επισήµανση των εν λόγω αδυναµιών προς τη διοίκηση 

της ελεγχόµενης µονάδας.   

 

Περιγραφικές εκθέσεις: Η µέθοδος των περιγραφικών εκθέσεων αποτελεί µια γραπτή 

παρουσίαση των βασικών στοιχείων µιας λειτουργίας, καθώς και των αδυναµιών ή των 

ισχυρών σηµείων του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Ενδείκνυται περισσότερο στην 

περίπτωση µιας µικρής επιχείρησης, αφού δεν προσφέρεται για την περιγραφή πολύπλοκων 

και εκτεταµένων διαδικασιών. 

 

∆οκιµές: Η µέθοδος των δοκιµών αναφέρεται στην δοκιµασία των περιγραφόµενων 

διαδικασιών, ώστε ο ελεγκτής να προχωρήσει στην αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου. Η 

δοκιµή επιτυγχάνεται είτε µε τη φυσική παρακολούθηση της λειτουργίας από τον εξωτερικό 

ελεγκτή, είτε µε αναδροµή και έλεγχο των παραστατικών που εκτελούνται στα πλαίσια µιας 

διαδικασίας.  

 

Αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

Ως αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικών δικλίδων νοείται η διαδικασία εκτίµησης του 

όλου σχεδιασµού και της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας του συστήµατος αυτού, για την 

αποτροπή ή τον έγκαιρο εντοπισµό και τη διόρθωση ουσιωδών σφαλµάτων στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Σκοπός αυτής της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η 



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 79 

 

προκαταρκτική εκτίµηση και ο προσδιορισµός του κινδύνου των δικλίδων. Ως κίνδυνος 

δικλίδων ορίζεται η πιθανότητα η λειτουργία των δικλίδων αυτών να µην αποτρέψει ή να µην 

εντοπίσει και διορθώσει έγκαιρα ουσιώδη σφάλµατα στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Στην περίπτωση χρησιµοποίησης ερωτηµατολογίου η αξιολόγηση ολοκληρώνεται µε 

την ανάληψη µέτρων αντιµετώπισης των αδυναµιών που έχουν εντοπιστεί, εφαρµόζοντας όχι 

µόνο τις προβλεπόµενες διαδικασίες του προγράµµατος ελέγχου, αλλά αν καταστεί 

απαραίτητο και πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες. Αν η αδυναµία κριθεί µη σηµαντική τότε 

αναφέρεται από τον εξωτερικό ελεγκτή και καταχωρείται στον µόνιµο φάκελο ελέγχου. 

Όταν πάλι ο εξωτερικός ελεγκτής χρησιµοποιήσει σαν µέθοδο µελέτης του 

εσωτερικού ελέγχου τα διαγράµµατα ροής ή τις περιγραφικές εκθέσεις, τότε η αξιολόγηση 

αυτού απαιτεί ευρεία ικανότητα του ελεγκτή για τον εντοπισµό αδυναµιών του εσωτερικού 

ελέγχου και την λήψη των κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών. Λαµβάνοντας υπόψη αυτό 

θα πρέπει να συνταχθεί ξεχωριστό φύλλο εργασίας αναφέροντας τα λάθη ή παραλείψεις του 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις ειδικές διαδικασίες που θα αντιµετωπίσουν το πρόβληµα.  

Η διαδικασία αξιολόγησης και δοκιµασίας ακολουθεί µια σειρά από βήµατα που 

αναφέρονται περιληπτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 4.2: Βήµατα της διαδικασίας αξιολόγησης του συστήµατος εσωτερικών δικλίδων 

Βήµα 1: Επισκόπηση πληροφοριών και συµπερασµάτων από το στάδιο κατανόησης των 

διαφόρων επιχειρηµατικών κινδύνων και των σχετικών εσωτερικών δικλίδων. 

 

Βήµα 2: Σύγκριση των υπαρχουσών µε τις απαιτούµενες εσωτερικές δικλίδες. 

 

Βήµα 3: Εντοπισµός και καταγραφή πιθανών σφαλµάτων ή παραλείψεων στο σχεδιασµό του 

συστήµατος δικλίδων. 

 

Βήµα 4: Επιλογή των δοκιµασιών που θα δοκιµαστούν για την αξιοπιστία της λειτουργίας 

τους. 

 

Βήµα 5: Προετοιµασία σχετικού προγράµµατος ελέγχου για τις δοκιµασίες εσωτερικών 

δικλίδων. 
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4.4.4 Σχεδιασµός και εκτέλεση δοκιµασιών του συστήµατος εσωτερικών 

δικλίδων 

 

 

Ο ελεγκτής κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση του κινδύνου των εσωτερικών δικλίδων 

ενδέχεται να καταλήξει στο συµπέρασµα, κατά το οποίο ο κίνδυνος των εσωτερικών δικλίδων 

είτε βρίσκεται στο µέγιστο ή ελαφρώς κάτω του µεγίστου (90% - 100%), είτε είναι 

σηµαντικά κατώτερο του µεγίστου (30% - 90%). 

Στο πρώτο ενδεχόµενο ο εξωτερικός ελεγκτής δεν απαιτείται να προβεί στην 

διενέργεια δοκιµασιών για την αποτελεσµατικότητα των δικλίδων, αφού στην 

πραγµατικότητα δεν υφίστανται (ο κίνδυνος εσωτερικών δικλίδων όπως και το κόστος 

εφαρµογής περαιτέρω δοκιµασιών κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός). Ωστόσο συστήνεται η 

σχεδίαση δοκιµασιών από τον ελεγκτή για τον εντοπισµό σφαλµάτων στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Μάλιστα οι δοκιµασίες αυτές πρέπει να είναι τέτοιες στον 

αριθµό και στην έκταση, ώστε να αντισταθµίσουν την αδυναµία των δικλίδων.  

Στο δεύτερο ενδεχόµενο, ο ελεγκτής µπορεί να σχεδιάσει ορισµένες δοκιµασίες για 

ποσοτικά σφάλµατα, αφού πρωτίστως προβεί στην εκτέλεση δοκιµασιών των εσωτερικών 

δικλίδων µε σκοπό να προσδιορίσει τον βαθµό κινδύνου τους. Ο εξωτερικός ελεγκτής 

επικεντρώνεται κυρίως σε µεγάλα υπόλοιπα λογαριασµών ή σε σηµαντικούς ισχυρισµούς της 

διοίκησης, όπου είναι πιο πιθανό να ανακαλύψει κάποιο λάθος ή παράλειψη.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται αναλόγως το είδος των ελεγκτικών διαδικασιών 

που αντιστοιχούν στον καθένα επίπεδο κινδύνου δικλίδων: 

 

 

 

Βήµα 6: Εκτέλεση των δοκιµασιών. 

 

Βήµα 7: Αξιολόγηση σχετικών στοιχείων και εξαγωγή συµπεράσµατος για το επίπεδο 

κινδύνου των δικλίδων. 



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 81 

 

Πίνακας 4.3: Είδη ελεγκτικών διαδικασιών σε συνάρτηση του επιπέδου κινδύνου των 
δικλίδων

92 

                                                      

92 Καραµάνης, Κ. (2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική», 1η έκδοση, Εκδόσεις Εταιρείας Αξιοποιήσεως και ∆ιαχειρίσεως της 

Περιουσίας του ΟΠΑ, σελ. 455. 

Επίπεδο κινδύνου δικλίδων 

Στο µέγιστο (100%) 

 

 

 

 

 

Είδος ελεγκτικών διαδικασιών 

• Ερωτήσεις προς το προσωπικό για την άντληση 

πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία της 

εταιρείας. 

• Παρατήρηση εκτέλεσης µιας διαδικασίας της 

ελεγχόµενης µονάδας, διενεργούµενη εφάπαξ για 

την άντληση σχετικών πληροφοριών. 

Ελαφρώς κάτω του µεγίστου  

(90% - 100%) 

• Ερωτήσεις προς το προσωπικό για την άντληση 

πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία της 

εταιρείας. 

• Παρατήρηση εκτέλεσης µιας διαδικασίας της 

ελεγχόµενης µονάδας, διενεργούµενη εφάπαξ για 

την άντληση σχετικών πληροφοριών και 

επαναλαµβανόµενη για τον εντοπισµό τυχόν 

αλλαγών.  

• Επιθεώρηση τεκµηρίωσης διαδικασιών για τη 

διευκρίνιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία 

της εταιρείας. 

Σηµαντικά κάτω του µεγίστου  

(30% - 90%) 

• Ερωτήσεις προς το προσωπικό για την άντληση 

πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία της 

εταιρείας. 

• Παρατήρηση εκτέλεσης µιας διαδικασίας της 

ελεγχόµενης µονάδας, διενεργούµενη εφάπαξ για 

την άντληση σχετικών πληροφοριών και 

επαναλαµβανόµενη για τον εντοπισµό τυχόν 

αλλαγών. 
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Οι σηµαντικές ελλείψεις στο σύστηµα εσωτερικών δικλίδων πρέπει να κοινοποιούνται 

έγκαιρα και εγγράφως στα άτοµα που είναι επιφορτισµένα µε τη διακυβέρνηση καθώς επίσης 

και στην διοίκηση της ελεγχόµενης µονάδας. Το επίπεδο λεπτοµέρειας στο οποίο 

κοινοποιούνται σηµαντικές ελλείψεις είναι θέµα της  επαγγελµατικής κρίσης του ελεγκτή και 

καθορίζονται ανάλογα µε τις πραγµατικές περιστάσεις
93.  

 

Παράδειγµα αξιολόγησης δεδοµένων της δοκιµασίας των εσωτερικών δικλίδων 

 

Προκειµένου να αποκτηθεί καλύτερη κατανόηση της σχέσης αξιολόγησης του συστήµατος 

εσωτερικών δικλίδων και του ελέγχου για ποσοτικά σφάλµατα παρατίθεται το ακόλουθο 

παράδειγµα του ελέγχου των αµοιβών και εξόδων προσωπικού της οικονοµικής µονάδας. Ο 

εξωτερικός ελεγκτής προβαίνει στις δοκιµασίες των εσωτερικών δικλίδων, ώστε να 

εξακριβώσει κατά πόσο αυτές κρίνονται επαρκείς και αποτελεσµατικές στο έργο τους. Οι 

δικλίδες που δοκιµάζονται από τον ελεγκτή είναι: 

∆ικλίδα α: Συµφωνία του αριθµού εργαζοµένων που αναφέρεται στις µισθοδοτικές 

καταστάσεις σε σχέση µε τον πραγµατικό αριθµό προσωπικού.  

∆ικλίδα β: Επαλήθευση της ορθότητας υπολογισµών  µηνιαίας κατάστασης µισθοδοσίας. 
                                                      

93 ∆ΠΕ 265, παρ. 9-10.  

∆οκιµασίες εσωτερικών δικλίδων 

• Ερωτήσεις προς το προσωπικό και παρατήρηση 

σε χαµηλότερο ιεραρχικό επίπεδο ενδέχεται να 

χρησιµοποιούνται για άντληση περισσότερων 

πληροφοριών. 

• Επιθεώρηση εγγράφων, βιβλίων, περιουσιακών 

στοιχείων, κ.α., για να διαπιστωθεί εάν έχουν 

διενεργηθεί διάφορες δραστηριότητες ελέγχου. 

• Επιβεβαίωση της ορθότητας διαφόρων 

συµφωνιών που έχουν διενεργηθεί από το 

εκτελεστικό προσωπικό καθώς και της 

διενέργειας επισκόπησης αυτών των συµφωνιών 

από το εποπτικό προσωπικό.   
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∆ικλίδα γ:     Έλεγχος υπογραφών των υπαλλήλων όταν παραλαµβάνουν το µισθό τους. 

∆ικλίδα δ: Συµφωνία πραγµατικών και λογιστικών µεγεθών µέσω της εξέτασης των 

κατάλληλων δικαιολογητικών. 

∆ικλίδα ε: Επιβεβαίωση ότι οι αµοιβές των ανώτερων στελεχών είναι σύµφωνες µε τις 

αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου.  

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά δεδοµένα του ελέγχου των 

εσωτερικών δικλίδων και των παρεκκλίσεων που ανακαλύφθηκαν από τις διαδικασίες του 

εξωτερικού ελεγκτή.   

 

Πίνακας 4.4: ∆εδοµένα ελέγχου εσωτερικών δικλίδων
94  

∆ικλίδα                                          ∆είγµα             Παρεκκλίσεις 

    α 55 0 

    β 31 3 

    γ 30 6 

    δ 29 2 

     ε 4 0 

Στην πρώτη δικλίδα ως προς τη συµφωνία του αριθµού εργαζοµένων που 

αναγράφεται στις µισθοδοτικές καταστάσεις σε σχέση µε αυτόν που πραγµατικά υφίσταται, 

καµία παρέκκλιση δεν εντοπίσθηκε στο δείγµα που επέλεξε για έλεγχο ο ελεγκτής, οπότε δεν 

υπάρχει καµία επίπτωση στο εύρος του ελέγχου. 

Όσον αφορά τη δεύτερη δικλίδα, οι τρεις παρεκκλίσεις που σηµειώθηκαν δεν 

αποτελούν προϊόν απάτης, απεναντίας οφείλονται σε λάθη από βιασύνη. Ωστόσο τα τρία 

αυτά λάθη ανέρχονται σε συνολικό ποσό της τάξης των 20.000 €, ένα ποσό που κρίνεται 

σηµαντικό από τον ελεγκτή, καθώς µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Συνεπώς προτείνεται η επιλογή ενός ευρύτερου δείγµατος, 

προκειµένου να εντοπισθούν τυχόν επιπρόσθετα σφάλµατα στην µηνιαία κατάσταση 

µισθοδοσίας.  

Στην τρίτη δικλίδα, βρέθηκαν επτά παρεκκλίσεις σχετικά µε τη συλλογή υπογραφών 

παράλαβης του µισθού από τους υπαλλήλους. Κάτι τέτοιο κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό από τον 

                                                      

94 Τα νούµερα του πίνακα είναι ενδεικτικά και αποτελούν παράδειγµα.  
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ελεγκτή, αφού ενδεχόµενα σηµαίνει ότι ορισµένοι υπάλληλοι δεν παρέλαβαν ή άργησαν να 

παραλάβουν το µηνιαίο τους µισθό. Ο κίνδυνος των δικλίδων στην προκειµένη περίπτωση 

εκτιµάται σε µέτριο επίπεδο προς υψηλό και άρα πρέπει να εξακριβωθεί ο αριθµός των 

εργαζοµένων που έχει πληρωθεί και αν υπάρχουν εκτεταµένες καθυστερήσεις στις πληρωµές. 

Επίσης ο ελεγκτής οφείλει να αναλογιστεί αν το θέµα πρέπει να γίνει γνωστό προς τη 

διοίκηση της ελεγχόµενης µονάδας.  

Κατά την συµφωνία πραγµατικών και λογιστικών µεγεθών, βρέθηκαν δύο δαπάνες 

στα λογιστικά βιβλία που δεν µπόρεσαν να επιβεβαιωθούν από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, 

ποσού άξιο για να αναγκάσουν τον ελεγκτή να προβεί στην περαιτέρω εξέταση πέρα από το 

δείγµα που επέλεξε να ελέγξει.  

Στην τελευταία δικλίδα δεν βρέθηκε καµία παρέκκλιση, οπότε δεν χρειάζεται 

επιπρόσθετη διαδικασία από τον ελεγκτή.   

 

 

4.4.5 Ολοκλήρωση ελεγκτικών διαδικασιών 

 

 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται σε εκείνες τις ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργούνται από τον 

εξωτερικό ελεγκτή για την περάτωση του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

της ελεγχόµενης οντότητας, προτού εκδοθεί η έκθεση ελέγχου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

κυριότερες διαδικασίες που µπορεί να απασχολήσουν τον ελεγκτή.  

 

∆ικαστικές ∆ιενέξεις και Αγωγές Αποζηµιώσεων
95 

Σύµφωνα µε τις παραγράφους 9-12 του ∆ΠΕ 501, ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάζει και να 

εκτελεί ελεγκτικές διαδικασίες προκειµένου να εντοπίζει δικαστικές διενέξεις και αξιώσεις 

στις οποίες εµπλέκεται η οντότητα και οι οποίες µπορεί να δηµιουργούν κίνδυνο ουσιώδους 

σφάλµατος περιλαµβανοµένων: 

• ∆ιερευνητικών ερωτήσεων στη διοίκηση και σε άλλους εντός της οντότητας, 

περιλαµβανοµένου του εσωτερικού νοµικού συµβούλου. 

                                                      

95 Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζεται υπόδειγµα επιστολής εξασφάλισης επιβεβαίωσης προς τον νοµικό σύµβουλο της 

εταιρείας από την διοίκησης της ελεγχόµενης µονάδας.  
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• Επισκόπησης των πρακτικών των συνεδριάσεων των υπευθύνων για τη 

διακυβέρνηση και της αλληλογραφίας µεταξύ της οντότητας και του εξωτερικού 

νοµικού της συµβούλου. 

• Επισκόπησης λογαριασµών των νοµικών εξόδων. 

 

Ο ελεγκτής δύναται να έρθει σε άµεση επικοινωνία µε τον εξωτερικό νοµικό 

σύµβουλο της οντότητας σε περίπτωση που εκτιµήσει έναν κίνδυνο ουσιώδους σφάλµατος 

αναφορικά µε δικαστικές διενέξεις που έχουν εντοπιστεί ή όταν οι ελεγκτικές διαδικασίες 

αποκαλύψουν ότι ενδεχοµένως υπάρχουν και άλλες ουσιώδεις αξιώσεις. Η επικοινωνία 

επιτυγχάνεται µέσω διερευνητικής επιστολής που συντάσσεται από τη διοίκηση και 

αποστέλλεται από τον ελεγκτή, ζητώντας από τον εξωτερικό νοµικό σύµβουλο της 

οικονοµικής µονάδας να επικοινωνήσει κατευθείαν µε τον ελεγκτή.  

Εάν: 

• Η διοίκηση αρνείται να δώσει την άδεια στον ελεγκτή να επικοινωνήσει µε τον 

εξωτερικό νοµικό σύµβουλο της οντότητας ή ο νοµικός σύµβουλος αρνείται να 

ανταποκριθεί κατάλληλα στη διερευνητική επιστολή, ή του απαγορεύεται να 

ανταποκριθεί, και 

• ο ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια 

εκτελώντας εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, τότε πρέπει να τροποποιήσει τη 

γνώµη στην έκθεσή του.  

 

Μεταγενέστερα Γεγονότα 

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 και το ∆ΠΕ 560 ρυθµίζουν το εν λόγω θέµα και ορίζουν 

ως γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, εκείνα που συµβαίνουν µεταξύ της 

ηµεροµηνίας του ισολογισµού και της ηµεροµηνίας κατά την οποία οι οικονοµικές 

καταστάσεις εγκρίνονται για έκδοση. ∆ιακρίνονται δύο τύποι γεγονότων: 

I. Εκείνα που παρέχουν απόδειξη των συνθηκών που υπήρξαν κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού (διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού). Σε 

αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται προσαρµογή των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων εφόσον υπάρχουν επιπτώσεις σε αυτές. 

II.  Εκείνα τα οποία είναι ενδεικτικά των συνθηκών που προέκυψαν µεταγενέστερα από 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού (µη διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του 
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ισολογισµού). Εδώ συνίσταται η γνωστοποίηση στο προσάρτηµα όταν τα µη 

διορθωτικά γεγονότα µπορούν να επηρεάσουν τις οικονοµικές αποφάσεις των 

χρηστών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

 

Παρακάτω παρουσιάζεται γραφική απεικόνιση της χρονικής ευθύνης του ελεγκτή 

όσον αφορά τα µεταγενέστερα γεγονότα µε ενδεικτικές ηµεροµηνίες: 

 

Ηµεροµηνία           Ηµεροµηνία                  Ηµεροµηνία                     Ηµεροµηνία 

οικονοµικών κατ.  έγκρισης οικ. κατ.        χορήγησης έκθεσης          δηµοσίευσης 

(31/12/2013)         από ∆.Σ. (28/02/2014)  ελέγχου (20/03/2014)      οικ. κατ. (28/03/2013) 

 

 

 

Ευθύνη του ελεγκτή για διενέργεια ελεγκτικών           ∆ιενέργεια ελεγκτικών διαδικασιών 

διαδικασιών για τον εντοπισµό γεγονότων που           αν ο ελεγκτής ενηµερωθεί για γεγονότα 

απαιτούν διόρθωση των οικονοµικών                        που απαιτούν διόρθωση των οικονοµικών 

καταστάσεων ή γνωστοποιήσεις στο                         καταστάσεων 

προσάρτηµα. 

∆ιάγραµµα 4.4: Η ευθύνη του ελεγκτή σχετικά µε µεταγενέστερα γεγονότα 

 

Συνέχιση ∆ραστηριότητας 

Το ∆ΠΕ 570 προβλέπει ότι µε την παραδοχή της συνέχισης δραστηριότητας, µια οντότητα 

θεωρείται ως συνεχίζουσα τη δραστηριότητά της για το προβλεπτό µέλλον και µάλιστα 

αποτελεί µία από τις θεµελιώδεις αρχές κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων.  

Ορισµένες από τις δυσµενείς ενδείξεις που υποδεικνύουν µη συνέχιση δραστηριότητας 

µπορεί να είναι η ύπαρξη αρνητικής Καθαρής Θέσης, οι συνεχείς λειτουργικές ζηµίες που 

έχουν σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης η πληθώρα ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων.  

Εάν ο εξωτερικός ελεγκτής συµπεράνει ότι η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για τις περιστάσεις αλλά υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα, 
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τότε πρέπει να εκφράσει µη διαφοροποιηµένη γνώµη (αν έχει γνωστοποιηθεί στο 

προσάρτηµα)96 και να το αναφέρει σε παράγραφο των Θεµάτων Έµφασης, ώστε: 

• Να τονίσει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετιζόµενης µε το γεγονός ή τη 

συνθήκη που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για τη συνέχιση 

δραστηριότητας. 

• Να επιστήσει την προσοχή στη σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων που 

γνωστοποιεί τα θέµατα που παρατίθενται στην παράγραφο.  

 

Όταν όµως υπάρχει βεβαιότητα, κατά την κρίση του ελεγκτή, για µη συνέχιση της 

δραστηριότητας της οντότητας, θα πρέπει να γίνει αναφορά στο προσάρτηµα και ακολούθως 

να εκφραστεί αρνητική γνώµη, καθώς οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε βάση 

την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας.  

 

Έγγραφες διαβεβαιώσεις της διοίκησης 

Το ∆ΠΕ 580 διατυπώνει ότι ο ελεγκτής πρέπει να ζητά από τη διοίκηση της ελεγχόµενης 

µονάδας να παράσχει έγγραφη διαβεβαίωση ότι έχει ανταποκριθεί στην ευθύνη της για την 

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, περιλαµβανοµένης της εύλογης παρουσίασής τους.  

Ο ελεγκτής πρέπει να ζητά από τη διοίκηση να του παρέχει έγγραφη διαβεβαίωση ότι: 

• Παρείχε στον ελεγκτή όλες τις σχετικές πληροφορίες και την πρόσβαση που 

συµφωνήθηκε στους όρους ανάθεσης ελέγχου. 

• Όλες οι συναλλαγές έχουν καταχωρηθεί και αντανακλώνται στις οικονοµικές 

καταστάσεις.  

• Αναγνωρίζει την ευθύνη της όσον αφορά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

 

Η ηµεροµηνία των έγγραφων διαβεβαιώσεων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

πλησιέστερη, αλλά όχι µεταγενέστερη, της ηµεροµηνίας της έκθεσης του ελεγκτή επί των 

                                                      

96 Εάν δεν έχει γίνει γνωστοποίηση, τότε ο ελεγκτής πρέπει να εκφράσει γνώµη µε επιφύλαξη ή αρνητική γνώµη, σύµφωνα 

µε το ∆ΠΕ 705. 
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οικονοµικών καταστάσεων. Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις πρέπει να έχουν τη µορφή επιστολής 

διαβεβαίωσης που απευθύνεται στον ελεγκτή
97. 

Εάν η διοίκηση δεν παράσχει µία ή περισσότερες από τις απαιτούµενες έγγραφες 

διαβεβαιώσεις ο ελεγκτής πρέπει: 

• Να συζητήσει το θέµα µε τη διοίκηση. 

• Να επαναξιολογήσει την ακεραιότητα της διοίκησης και να αξιολογήσει την επίπτωση 

που αυτό µπορεί να έχει επί της αξιοπιστίας των διαβεβαιώσεων καθώς και επί των 

ελεγκτικών τεκµηρίων. 

• Να προβεί στις ενδεδειγµένες ενέργειες, περιλαµβανοµένου του προσδιορισµού της 

πιθανής επίπτωσης επί της γνώµης στην έκθεση του ελεγκτή.  

 

 

4.4.6 Τελική αξιολόγηση τεκµηρίων και έκδοση της έκθεσης ελέγχου 

 

 

Το πρότυπο 700 πραγµατεύεται τη µορφή και το περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου, όπως και 

την ευθύνη του ελεγκτή να διαµορφώσει γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων. Η γνώµη 

του αυτή διατυπώνεται για το αν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι καταρτισµένες σύµφωνα 

µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Προτού όµως γίνει αυτό ο 

ελεγκτής οφείλει να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις 

είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη σφάλµατα, βασιζόµενος: 

• Στα αποκτηθέντα ελεγκτικά τεκµήρια, τα οποία πρέπει να κρίνονται ως επαρκή και 

κατάλληλα. 

• Στο ότι τα µη διορθωµένα σφάλµατα δεν είναι ουσιώδη είτε µεµονωµένα είτε στο 

σύνολό τους. 

• Στις εκτιµήσεις και αξιολογήσεις της διοίκησης που είναι σύµφωνες µε το 

εφαρµοστέο λογιστικό πλαίσιο.  

 

                                                      

97 Στο παράρτηµα της εργασίας παρατίθεται υπόδειγµα επιστολής παραστάσεων (διαβεβαιώσεων) της διοίκησης. 
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Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει µη διαφοροποιηµένη γνώµη όταν συµπεραίνει ότι οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι καταρτισµένες σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς.  

Στην αντίθετη περίπτωση κατά την οποία ο ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια ή τα τεκµήρια που συνέλεξε οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις δεν είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, 

τότε πρέπει να διαφοροποιήσει τη γνώµη του στην έκθεση ελέγχου. 

Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να είναι έγγραφη και να έχει µια ορισµένη και 

κατάλληλη δοµή. 

 

Τίτλος 

Κατ’ αρχάς ο τίτλος της έκθεσης πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι πρόκειται για την έκθεση 

ανεξάρτητου ελεγκτή. 

 

Παραλήπτης 

Όσον αφορά τον παραλήπτη, η έκθεση πρέπει να απευθύνεται στον εντολέα του ελέγχου, 

συνήθως σε εκείνους για τους οποίους συντάσσεται η έκθεση, είτε προς του µετόχους είτε 

προς εκείνα τα άτοµα, τα οποία έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της οικονοµικής µονάδας. 

  

Εισαγωγική παράγραφος 

∆εν θα πρέπει να παραληφθεί η εισαγωγική παράγραφος, η οποία περιλαµβάνει: 

� Τον προσδιορισµό της ελεγχόµενης οντότητας. 

� Την δήλωση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί. 

� Τον προσδιορισµό του τίτλου κάθε κατάστασης που περιλαµβάνεται στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

� Την αναφορά στη σύνοψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών καθώς και άλλων 

επεξηγηµατικών πληροφοριών. 

� Τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας ή της περιόδου που καλύπτεται από κάθε 

οικονοµική κατάσταση. 

 

Ευθύνες διοίκησης και ελεγκτή 

Επίσης στην έκθεση πρέπει να περιέχεται περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης για 

την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς επίσης και δήλωση ότι ευθύνη του 
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ελεγκτή είναι να εκφράσει γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων βάσει του ελέγχου. Η 

έκθεση πρέπει να δηλώνει ότι ο έλεγχος διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου και να εξηγεί ότι αυτά τα πρότυπα απαιτούν από τον ελεγκτή να συµµορφώνεται µε 

τις απαιτήσεις δεοντολογίας και ότι ο ελεγκτής σχεδιάζει και εκτελεί τον έλεγχο ώστε να 

αποκτά εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 

ουσιώδεις ανακρίβειες. Επίσης πρέπει να δηλώνεται εάν ο ελεγκτής έχει πίστη ότι τα 

τεκµήρια που συγκέντρωσε είναι επαρκή και κατάλληλα, ώστε να είναι ικανά να στηρίξουν 

τη γνώµη του. 

 

Γνώµη ελεγκτή 

Η έκθεση ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνει παράγραφο µε τον τίτλο «Γνώµη», κατά την οποία 

θα χρησιµοποιούνται (στην περίπτωση µη διαφοροποιηµένης γνώµης) µία εκ των δύο 

ισοδύναµων φράσεων: «Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε το εφαρµοστέο λογιστικό πλαίσιο» ή «Οι οικονοµικές 

καταστάσεις δίνουν µια αληθινή και δίκαιη εικόνα των σύµφωνα µε το εφαρµοστέο λογιστικό 

πλαίσιο». 

 

Άλλες ευθύνες αναφοράς 

Εάν ο ελεγκτής αντιµετωπίζει πρόσθετες ευθύνες, τότε αυτές πρέπει να αναφέρονται σε 

ξεχωριστό τµήµα της έκθεσης ελέγχου µε υπότιτλο «Έκθεση επί άλλων νοµικών και 

κανονιστικών απαιτήσεων».  

 

Υπογραφή του ελεγκτή 

Η έκθεση του ελέγχου πρέπει να υπογράφεται από τον ελεγκτή, είτε µε το όνοµα της 

ελεγκτικής εταιρείας, είτε µε το προσωπικό του όνοµα, είτε ακόµα και µε τα δύο. Ορισµένες 

φορές ενδέχεται να απαιτείται από τον εξωτερικό ελεγκτή, να δηλώνει τον επαγγελµατικό του 

τίτλο ή ότι ο ίδιος ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν αναγνωριστεί από την αρµόδια αρχή 

αδειοδότησης. 

 

Ηµεροµηνία της έκθεσης ελέγχου 

Η έκθεση ελέγχου πρέπει να φέρει ηµεροµηνία όχι πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία 

ο ελεγκτής έχει αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια στα οποία βασίζει τη 

γνώµη του επί των οικονοµικών καταστάσεων. 
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∆ιεύθυνση ελεγκτή 

Η έκθεση ελέγχου πρέπει να αναφέρει τον τόπο όπου ο ελεγκτής ασκεί το επάγγελµά του.  

 

Ακολουθεί υπόδειγµα έκθεσης ελέγχου επί των οικονοµικών καταστάσεων εταιρείας που 

εφαρµόζει ∆ΠΧΑ
98.  

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΒΓ 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ, οι 

οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (ή τον ισολογισµό) της 

31ης ∆εκεµβρίου 20ΧΙ, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος (ή αποτελεσµάτων και 

συνολικού εισοδήµατος), µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών του έτους που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και τη περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και 

λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 

ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 

                                                      

98 ∆ΠΕ 700, Παράρτηµα: παράδειγµα 1.  
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απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 

από ουσιώδες σφάλµα. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση τεκµηρίων 

σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγµένες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 

κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 

χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΒΓ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 

20ΧΙ, και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές ροές της για το έτος που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς.  

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια 

οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

            [Υπογραφή του ελεγκτή] 

                [Ηµεροµηνία της έκθεσης ελέγχου] 

             [∆ιεύθυνση του ελεγκτή] 
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∆ιαφοροποιήσεις της γνώµης στην έκθεση ελέγχου 

 

Αυτό το θέµα καθορίζεται από το ∆ΠΕ 705, το οποίο ορίζει τρεις τύπους διαφοροποιηµένων 

γνωµών, ήτοι γνώµη µε επιφύλαξη, αρνητική γνώµη και αδυναµία έκφρασης γνώµης. Η 

απόφαση αναφορικά µε το ποιος τύπος διαφοροποιηµένης γνώµης είναι ενδεδειγµένος, 

εξαρτάται από: 

1. Τη φύση του θέµατος που προκαλεί τη διαφοροποίηση, δηλαδή το εάν οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλµένες ή στην περίπτωση αδυναµίας απόκτησης 

επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκµηρίων, µπορεί να είναι ουσιωδώς 

εσφαλµένες, και 

2. Την κρίση του ελεγκτή για το διάχυτο των επιπτώσεων ή των πιθανών επιπτώσεων 

του θέµατος στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Ο όρος διάχυτες περιγράφει τις επιπτώσεις ή τις ενδεχόµενες επιπτώσεις σφαλµάτων, 

εάν υπάρχουν, επί των οικονοµικών καταστάσεων, τα οποία δεν εντοπίζονται εξαιτίας της 

αδυναµίας απόκτησης επαρκών και κατάλληλων τεκµηρίων. ∆ιάχυτες επιπτώσεις επί των 

οικονοµικών καταστάσεων είναι εκείνες που, κατά την κρίση του ελεγκτή: 

i. ∆εν περιορίζονται σε συγκεκριµένα στοιχεία, λογαριασµούς ή κονδύλια των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

ii.  Εάν περιορίζονται στα παραπάνω, αντιπροσωπεύουν ή θα µπορούσαν να 

αντιπροσωπεύουν ουσιώδες µέρος των οικονοµικών καταστάσεων, ή 

iii.  Σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις, είναι θεµελιώδεις για την κατανόηση των 

οικονοµικών καταστάσεων από τους χρήστες. 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να σχηµατίσει σχετική παρατήρηση στις 

κατωτέρω περιπτώσεις: 

I. Όταν διαπιστώσει πράξεις ή παραλείψεις (π.χ. λανθασµένοι λογιστικοί χειρισµοί και 

εκτιµήσεις, ανεπαρκείς προβλέψεις κ.λπ.), που έγιναν από την ελεγχόµενη οικονοµική 

µονάδα, στη τρέχουσα ή σε προηγούµενες χρήσεις, κατά παρέκκλιση: 

• από τις παραδεγµένες λογιστικές αρχές και µεθόδους, που καθορίζονται από τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) για τις 
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επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τα Πρότυπα αυτά ή από τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 

2190/1920 και του ΕΓΛΣ για τις λοιπές επιχειρήσεις, και 

• από τις ισχύουσες διατάξεις ειδικών νόµων και κανονισµών. 

και παράλληλα υπάρχει ουσιώδης επίδραση σε συγκεκριµένα κονδύλια ή στη 

συνολική εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων. 

II.  Όταν περιοριστεί η δυνατότητα σχηµατισµού επαρκούς γνώµης επί των οικονοµικών 

καταστάσεων, είτε λόγω µη εφαρµογής ελεγκτικής διαδικασίας από αντικειµενική 

αδυναµία (π.χ. καθυστέρηση εκλογής του κ.λπ.) ή από πράξεις ή παραλείψεις των 

αρµοδίων της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας (π.χ. παρεµπόδιση στον έλεγχο, µη 

παράδοση λογιστικών βιβλίων κ.λπ.) είτε λόγω µη λήψεως των αναγκαίων για τον 

έλεγχο πληροφοριών και επεξηγήσεων. 

 

Σύµφωνα µε την ακολουθούµενη, διεθνώς, πρακτική ουσιώδης επίδραση θεωρείται 

εκείνη που επηρεάζει, αθροιστικά, τα αντίστοιχα οικονοµικά µεγέθη σε ποσοστό άνω του 5%. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει πως η φύση του θέµατος που προκαλεί τη 

διαφοροποίηση και η κρίση του ελεγκτή για το διάχυτο των επιπτώσεων επί των οικονοµικών 

καταστάσεων, µπορούν να επηρεάσουν το τύπο της γνώµης του ελεγκτή. 

 

Πίνακας 4.5: ∆ιαµόρφωση του τύπου της γνώµης του ελεγκτή 

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 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

 

5.1 Στόχοι ελέγχου ταµειακών διαθεσίµων 

 

 

Ο έλεγχος αυτός αφορά την εξέταση των ταµειακών διαθεσίµων, δηλαδή των µετρητών στο 

ταµείο της οικονοµικής οντότητας και των άµεσα αναλήψιµων καταθέσεων όψεως αυτής. 

Επίσης αναφέρεται στα ταµειακά ισοδύναµα, µε άλλα λόγια βραχυπρόθεσµες, υψηλής 

ρευστότητας επενδύσεις, που είναι άµεσα µετατρέψιµες σε συγκεκριµένα ποσά ταµειακών 

διαθεσίµων και οι οποίες υπόκεινται σε ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους
99.   

Ο ελεγκτής ενδιαφέρεται για το ακριβές ποσό των ταµειακών διαθεσίµων που 

βρίσκονται στο ταµείο της εταιρείας και εµφανίζονται στον ισολογισµό της. Προκειµένου να 

εξακριβώσει αυτό το ποσό, διεξάγει ποιοτικό έλεγχο, όπως είναι η αξιολόγηση του 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και ποσοτικό έλεγχο, δηλαδή καταµέτρηση ταµείου και 

συµφωνία τραπεζικών λογαριασµών µε τα βιβλία της εταιρείας. Φυσικά ιδιαίτερη αξία 

αποκτούν οι αιφνιδιαστικές καταµετρήσεις του ταµείου, των αξιόγραφων και των 

χρεογράφων, καθώς ενέχουν το στοιχείο του απρόβλεπτου για µη συγκεκριµένη µεταχείριση 

του θέµατος από την µεριά της οικονοµικής µονάδας. 

 

 

5.2 Αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Ταµειακών 

∆ιαθεσίµων 

 

 

Η αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά τα ταµειακά διαθέσιµα 

συνίσταται στην χρήση διαγραµµάτων ροής ή ερωτηµατολογίων για την καταγραφή των 

                                                      

99 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7. 



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 96 

 

πληρωµών και εισπράξεων και έπειτα µε βάση αυτές τις διαδικασίες στην αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητάς του.  

Τα κυριότερα στοιχεία που συνθέτουν ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου ταµειακών στοιχείων µπορεί να είναι: 

� Χρήση ταµειακών µηχανών (για επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων). 

� Πληρωµές κατά κύριο λόγο µέσω επιταγών. 

� ∆ιαχωρισµός καθηκόντων των υπαλλήλων που απασχολούνται µε τις ταµειακές 

συναλλαγές της οικονοµικής µονάδας. 

� Ύπαρξη ελέγχων των υπαλλήλων που ασχολούνται µε ταµειακές πράξεις. 

 

Ο ελεγκτής εκτός από το ερωτηµατολόγιο καταρτίζει το πρόγραµµα ελέγχου που 

περιγράφει τις ελεγκτικές διαδικασίες που θα ακολουθήσει κατά τον έλεγχο των ταµειακών 

διαθεσίµων. 

 

Πίνακας 5.1 : Ερωτηµατολόγιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Ταµειακών ∆ιαθεσίµων
100 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 

Ερωτήσεις Απαντήσεις 

Ναι Όχι ∆εν συντρέχει 

Τραπεζικοί Λογαριασµοί    

1. Γίνεται κάθε µήνα συµφωνία των τραπεζικών 

λογαριασµών µε τα βιβλία της εταιρείας από άτοµα 

τα οποία δεν διαχειρίζονται ταµειακά στοιχεία, 

καθώς και περιοδικός έλεγχος των συµφωνιών από 

υπεύθυνο στέλεχος της επιχείρησης, ειδικά όσον 

αφορά τις τυπικότητες που πρέπει να τηρούνται 

κατά την κίνηση των τραπεζικών λογαριασµών; 

   

2. Ερευνώνται τακτικά επιταγές της επιχείρησης οι 

οποίες έχουν σηµαντικά καθυστερήσει να 

παρουσιαστούν στην τράπεζα για πληρωµή; 

   

                                                      

100 Κάντζος, Κ. και Χονδράκη, Α. (2006), « Ελεγκτική θεωρία και πρακτική», 2η έκδοση, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, σελ. 313. 
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3. Είναι γνωστοί και εξουσιοδοτηµένοι από το 

διοικητικό συµβούλιο όλοι οι τραπεζικοί 

λογαριασµοί; 

   

Εισπράξεις    

4. Κατατίθενται καθηµερινά στην τράπεζα όλα τα 

ταµειακά στοιχεία που εισέρχονται στην επιχείρηση; 

   

5. Παραλαµβάνονται µετρητά και επιταγές που 

έρχονται µέσω του ταχυδροµείου ή αλλιώς στην 

επιχείρηση από άτοµα στων οποίων τα καθήκοντα 

δεν περιλαµβάνονται τέτοιες λειτουργίες που 

συνιστούν σύγκρουση καθηκόντων και 

διακινδυνεύουν την ασφαλή και αποδοτική 

διαχείριση των εν λόγω ταµειακών στοιχείων 

(καθήκοντα όπως ενηµέρωση λογαριασµών πελατών 

κ.λπ.); 

   

6. Καλύπτεται µε επαρκείς ασφαλιστικές διαδικασίες η 

µεταφορά µεγάλων χρηµατικών ποσών στην 

τράπεζα για κατάθεση; 

   

7. Γίνεται περιοδική έρευνα και αιτιολόγηση των 

υπολοίπων πελατών που παρουσιάζουν σηµαντική 

καθυστέρηση; 

   

8. Υπάρχει διαχωρισµός καθηκόντων στα πρόσωπα 

που εκδίδουν ή παραλαµβάνουν πιστωτικά 

σηµειώµατα; 

   

Πληρωµές    

9. Γίνονται όλες οι πληρωµές βάσει ενταλµάτων στα 

οποία επισυνάπτονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά; 

   

10. Είναι όλα τα εντάλµατα και οι αποδείξεις πληρωµής 

αριθµηµένες; 
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11. Εκδίδονται οι εντολές πληρωµών από πρόσωπα τα 

οποία δεν συµµετέχουν στη διαδικασία που έδωσε 

αφορµή για τη συγκεκριµένη πληρωµή; 

   

12. Ελέγχονται οι εντολές πληρωµής και από άλλα 

πρόσωπα εκείνων που τις εκδίδουν πριν 

προωθηθούν στο ταµείο για πληρωµή; 

   

13. Είναι απαραίτητη ειδική υπογραφή για εξαιρετικά 

υψηλές πληρωµές; 

   

14. Φυλάσσονται επαρκώς τα καρνέ επιταγών και µε 

ευθύνη αυτών που τις εκδίδουν; 

   

15. Είναι τα άτοµα που υπογράφουν επιταγές 

ανεξάρτητα από: 

• Άτοµα που εγκρίνουν εντάλµατα; 

• Άτοµα που ετοιµάζουν τις επιταγές; 

• Άτοµα που ενηµερώνουν το Ηµερολόγιο 

Ταµείου; 

• Άτοµα που ενηµερώνουν το Ηµερολόγιο 

Αγορών; 

• Το Τµήµα Προµηθειών ή άλλους που έχουν 

ζητήσει τη δαπάνη; 

   

 

 

Πίνακας 5.2: Πρόγραµµα Ελέγχου Ταµειακών ∆ιαθεσίµων
101 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ταµείο 

∆ιαδικασίες Παρατηρήσεις 

                                                      

101 Κάντζος, Κ. και Χονδράκη, Α. (2006), « Ελεγκτική θεωρία και πρακτική», 2η έκδοση, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, σελ. 316. 
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1. Μελετείστε τι αντίστοιχο τµήµα του 

Ερωτηµατολογίου Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς 

και την περιγραφή του λογιστικού συστήµατος 

και λογιστικών διαδικασιών στο Μόνιµο 

Φάκελο. 

 

2. Αν κρίνεται αναγκαίο εκτελέστε αιφνιδιαστικό 

έλεγχο ταχυδροµικών εισπράξεων που δεν 

έχουν κατατεθεί στην τράπεζα ακόµα ως µέρος 

της αιφνιδιαστικής καταµέτρησης ταµείου. 

 

3. Για τις περιόδους που έχουν επιλεγεί για 

λεπτοµερή έλεγχο, επαληθεύστε καταχωρήσεις 

στο Γενικό Καθολικό µέσω άλλων πηγών εκτός 

του Ηµερολογίου. 

 

Εισπράξεις  

4. Για τις περιόδους που έχουν επιλεγεί για 

λεπτοµερή έλεγχο: 

 

i. Επαληθεύστε την αριθµητική ορθότητα 

των συνολικών εισπράξεων στο 

Ηµερολόγιο Ταµείου καθέτως και 

οριζοντίως. 

 

ii.  Ελέγξτε µεταφορές από το Ηµερολόγιο 

Ταµείου στο Γενικό Καθολικό. 

 

iii.  Ελέγξτε καταχωρήσεις από το Ηµερολόγιο 

Ταµείου στα αναλυτικά καθολικά 

Πελατών. 

 

iv. Επαληθεύστε τις εισπράξεις µέσω 

πρωτότυπων παραστατικών. 

 

v. Ελέγξτε τις εκπτώσεις και ειδικά εκείνες 

που έχουν χορηγηθεί µετά την ηµεροµηνία 

εκπτώσεων, καθώς και εκείνες που 

υπερβαίνουν τις συνήθεις πωλήσεις.  
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vi. Συµφωνείστε τις πιστώσεις του 

λογαριασµού στην τράπεζα µε τις 

εισπράξεις στο λογαριασµό Ταµείου. 

 

vii.  Συγκρίνατε ηµεροµηνίες και ποσά 

καταθέσεων του λογαριασµού (extrait) της 

τράπεζας µε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις 

εισπράξεων στο Ηµερολόγιο Ταµείου. 

 

Πληρωµές   

5. Για τις περιόδους που έχουν επιλεγεί για 

λεπτοµερή έλεγχο: 

 

i. Ελέγξτε καθέτως και οριζοντίως τα σύνολα 

των πληρωµών στο Ηµερολόγιο Ταµείου. 

 

ii.  Ελέγξτε καταχωρήσεις από Ηµερολόγιο 

Ταµείου στα αναλυτικά καθολικά 

Προµηθευτών, Γραµµατίων Πληρωτέων, 

µε τα παραστατικά τους και τις αντίστοιχες 

εγγραφές στο Ηµερολόγιο Αγορών. 

 

iii.  Συγκρίνατε εγγραφές στο Ηµερολόγιο 

Ταµείου µε extrait τραπεζικών 

λογαριασµών σχετικά µε αριθµό, 

ηµεροµηνία, όνοµα και ποσό και ελέγξτε 

ακυρωµένες επιταγές σχετικά µε τις 

υπογραφές τους, παράτυπες 

οπισθογραφήσεις και διορθώσεις.  

 

6. Για τις περιόδους που δεν επιλέχθηκαν για 

λεπτοµερή έλεγχο και το διάστηµα που 

ακολουθεί την ηµεροµηνία ισολογισµού, 

ερευνήστε το Ηµερολόγιο Ταµείου και τα 

extrait των τραπεζών για ασυνήθιστα ποσά. 

 

7. Ελέγξτε την εύλογη απεικόνιση των 

ταµειακών στοιχείων στον ισολογισµό.  
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Πίνακας 5.3:  Πρόγραµµα Ελέγχου Τραπεζικών Λογαριασµών
102 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τραπεζικοί Λογαριασµοί 

∆ιαδικασίες Παρατηρήσεις 

1. Μελετήστε το σχετικό τµήµα της αξιολόγησης 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς και το µόνιµο φάκελο 

επί των αντίστοιχων λογιστικών διαδικασιών. 

 

2. Σηµειώστε ποιοι από την επιχείρηση είναι 

εξουσιοδοτηµένοι να υπογράφουν επιταγές και 

αναλήψεις και επιβεβαιώστε τις µε τις αντίστοιχες 

τράπεζες. 

 

3. Ελέγξτε αν ο πελάτης ετοιµάζει τακτικά 

συµφωνίες τραπεζικών λογαριασµών µε τους 

αντίστοιχους στα βιβλία και αν τα υπόλοιπα των 

λογαριασµών αυτών συµφωνούν µε το γενικό 

καθολικό. 

 

4. Ζητείστε επιβεβαίωση υπολοίπων από όλα τα 

πιστωτικά ιδρύµατα µε τα οποία ο πελάτης είχε 

συναλλαγές την προηγούµενη περίοδο. 

 

5. Ζητείστε από τον πελάτη και ελέγξτε ή ετοιµάστε 

οι ίδιοι συµφωνίες των τραπεζικών λογαριασµών 

µε τα βιβλία.  

 

6. Αποκτείστε extrait όλων των τραπεζικών 

λογαριασµών µε ηµεροµηνία δύο περίπου 

βδοµάδων µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος και 

κατευθείαν στα χέρια σας από τις τράπεζες ή αν ο 

πελάτης έχει λάβει ήδη τέτοια extrait, ότι δεν 

έχουν σηµάδια παραποίησης.  

 

 

                                                      

102 Κάντζος, Κ. και Χονδράκη, Α. (2006), « Ελεγκτική θεωρία και πρακτική», 2η έκδοση, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, σελ. 320. 



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 102 

 

 

5.3 Φύλλα εργασίας ελέγχου ταµειακών διαθεσίµων 

 

 

Τα φύλλα εργασίας ελέγχου των ταµειακών διαθεσίµων θα πρέπει να ξεκινούν µε τα 

ερωτηµατολόγια και τα διαγράµµατα ροής του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και αυτά του 

προγράµµατος ελέγχου. Επίσης είναι πιθανό να περιλαµβάνεται και γραπτή αξιολόγηση του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Ακολούθως εµφανίζεται το συγκεντρωτικό φύλλο εργασίας 

µε τα επιµέρους φύλλα εργασίας να απεικονίζουν τον έλεγχο που διενεργήθηκε για καθένα 

από τα ταµειακά διαθέσιµα, όπως επιβεβαιώσεις υπολοίπων λογαριασµών από τις τράπεζες, 

αιφνιδιαστικές καταµετρήσεις, κ.α. Για παράδειγµα: 

Η  Συγκεντρωτικό φύλλο δευτεροβάθµιων λογαριασµών ταµείου 

Η – 1  Συµφωνία λογαριασµού Εθνικής Τράπεζας αριθµού xxx 

Η – 1 – 1   Επιβεβαίωση υπολοίπου από την τράπεζα 

Η – 1α  Κατάσταση εκκρεµών επιταγών λογαριασµού 

Η – 1β   Κατάσταση καταθέσεων σε εκκρεµότητα 

Η – 1γ  Extrait Ιανουαρίου 

Η – 1δ  Extrait ∆εκεµβρίου 

Η – 1ε  Κατάσταση ενδοεταιρικών ταµειακών µεταφορών γύρω από την ηµεροµηνία 

  κλεισίµατος 

Η – 1ζ   Άλλα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα 

Η – 1η  ∆ιάφορα σχόλια ελεγκτή 

Η – 2   Συµφωνία λογαριασµού τράπεζας Πειραιώς αριθµού xxx 

Η – 3   Καταµέτρηση ταµείου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
103 

 

 

6.1 Στόχοι ελέγχου πελατών και πωλήσεων 

 

 

Μεταξύ των στόχων του ελεγκτή για τον έλεγχο πελατών και πωλήσεων είναι: 

• Η εξέταση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου για την 

κίνηση των πελατών και των πωλήσεων. 

• Η επαλήθευση των εµφανιζόµενων υπολοίπων των πελατών, καθώς και ο έλεγχος των 

γραµµατίων εισπρακτέων. 

• Η επαλήθευση των καταχωρηθέντων πωλήσεων. 

 

 

6.2 Φύλλα εργασίας ελέγχου πελατών και πωλήσεων 

 

 

Ο ελεγκτής οφείλει να συντάξει ή να ζητήσει από την διοίκηση της ελεγχόµενης µονάδας τα 

ακόλουθα: 

 

Απαιτήσεις 

i. Αναλυτικό ισοζύγιο κατά κατηγορία πελατών και γραµµατίων. 

ii.  Πρόβλεψη και ανάλυση εκτίµησης επισφαλών απαιτήσεων. 

iii.  Κατάσταση λογαριασµών που έχουν αποσβεσθεί. 

iv. Κατάσταση επιλεγµένων πελατών προκειµένου να γίνει επιβεβαίωση. 

v. Φύλλο ανάλυσης άλλων απαιτήσεων. 

                                                      

103 Κάντζος, Κ. και Χονδράκη, Α. (2006), « Ελεγκτική θεωρία και πρακτική», 2η έκδοση, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, σελ. 333-

343 
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Πωλήσεις 

i. Ανάλυση πωλήσεων ανά προϊόν ή άλλων κριτηρίων. 

ii.  Ανάλυση κόστους πωληθέντων κατά κατηγορία πωλήσεων. 

iii.  Κατάσταση δείγµατος τιµολογίων για έλεγχο. 

iv. Ανάλυση επιστροφών και εκπτώσεων µετά το κλείσιµο. 

v. Κατάσταση µεγαλύτερων πελατών της οντότητας. 

 

 

6.3 Ερωτηµατολόγιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Πελατών και 

Πωλήσεων 

 

 

Πίνακας 6.1: Ερωτηµατολόγιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Πελατών & Πωλήσεων 

Αποστολές, Τιµολόγηση Εισπράξεις, Λογαριασµοί Πελατών 

Ερωτήσεις 

  

Απαντήσεις 
 

Ναι Όχι ∆εν συντρέχει 

Αποστολές    

1. Απαιτούνται προαριθµηµένα δελτία αποστολής για 

κάθε εξαγωγή εµπορευµάτων από τους χώρους της 

επιχείρησης; 

   

2. Πριν από κάθε αποστολή εµπορευµάτων ελέγχεται η 

παραγγελία του πελάτη από το Τµήµα Πωλήσεων 

για: 

   

i. Τους όρους πώλησης;    

ii.  Την ύπαρξη πίστωσης του συγκεκριµένου πελάτη;    
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3. Απαγορεύεται η πρόσβαση του προσωπικού που 

εκτελεί τις φορτώσεις στις αποθήκες εµπορευµάτων 

και, αντιστρόφως, των αποθηκάριων στους χώρους 

φόρτωσης; 

   

4. Μετρούνται οι εκτελούµενες παραγγελίες από 

δεύτερο άτοµο της αποθήκης ή του τµήµατος 

φόρτωσης; 

   

5. Είναι το τµήµα τιµολόγησης ανεξάρτητο από το 

τµήµα πελατών και το τµήµα αποστολών; 

   

6. Ελέγχονται όλα τα τιµολόγια ως προς τις τιµές τους, 

τα σύνολά τους, ΦΠΑ, εκπτώσεις, κ.λπ.; 

   

Εισπράξεις & Πιστώσεις    

7. Είναι το τµήµα πιστώσεων πελατών ανεξάρτητο από 

το τµήµα πωλήσεων και το τµήµα εισπράξεων; 

   

8. Είναι απαραίτητη η έγκριση υπευθύνου της 

επιχείρησης για: 

   

i. Μεταφορά πελατών στους επισφαλείς;    

ii.  Εκπτώσεις πέρα από το καθορισµένο ποσό ή την 

επιτρεπόµενη ηµεροµηνία; 

   

7. Εξετάζεται κατά περιόδους η χρονολόγηση των 

υπολοίπων πελατών από κάποιον υπεύθυνο; 

   

 

 

6.4 Πρόγραµµα Ελέγχου Πελατών και Πωλήσεων   

 

 

Πίνακας 6.2: Πρόγραµµα Ελέγχου Πελατών  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πελάτες 
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∆ιαδικασίες Παρατηρήσεις 

1. Μελετήστε το αντίστοιχο τµήµα του 

Ερωτηµατολογίου Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

2. Ζητείστε αναλυτικό ισοζύγιο πελατών και 

συµφωνείστε το µε το Γενικό Καθολικό και τις 

καρτέλες. 

 

3. Για τις περιόδους που έχουν επιλεγεί για λεπτοµερή 

έλεγχο: 

 

i. Επαληθεύστε τα σύνολα στις καρτέλες πελατών.  

ii.  Επιβεβαιώστε καταχωρήσεις στις καρτέλες µε 

τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. 

 

4. Ζητείστε επιβεβαίωση υπολοίπων πελατών.  

5. Αξιολογείστε τις απαντήσεις στις αιτήσεις 

επιβεβαιώσεων υπολοίπων πελατών που είχαν 

σταλεί. 

 

6. Στείλτε δεύτερη επιστολή σε πελάτες µε σηµαντικά 

υπόλοιπα που δεν απάντησαν στην πρώτη. 

 

7. Συνοψίστε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας 

επιβεβαίωσης υπολοίπων πελατών σε ξεχωριστό 

φύλλο εργασίας. 

 

8. Αναλύστε τις προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 

σε συνδυασµό µε τις αποσβέσεις αυτών για την 

ελεγχόµενη χρήση. 

 

9. Αξιολογείστε σηµαντικές αποσβέσεις στη χρήση.  

10. Αποφασίστε για το ύψος των επισφαλών πελατών 

και την επάρκεια των προβλέψεων. 

 

11. Ερευνήστε πιστωτικά υπόλοιπα και αποφασίστε για 

την εύλογη εµφάνισή τους στον ισολογισµό. 

 

 

Πίνακας 6.3: Πρόγραµµα Ελέγχου Πωλήσεων 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πωλήσεις 

∆ιαδικασίες Παρατηρήσεις 

1. Ενηµερωθείτε και ενηµερώστε το σχετικό µόνιµο 

φάκελο ελέγχου και µελετείστε το αντίστοιχο τµήµα 

του Ερωτηµατολογίου Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

2. Για περιόδους που έχουν επιλεχθεί για λεπτοµερή 

έλεγχο: 

 

i. Επαληθεύστε τις καταχωρήσεις από το ηµερολόγιο 

πωλήσεων στο γενικό καθολικό. 

 

ii.  Επαληθεύστε τα σύνολα του ηµερολογίου 

πωλήσεων. 

 

iii.  ∆ιασταυρώστε τις εγγραφές στο ηµερολόγιο µε τα 

ποσά στα τιµολόγια και τα πιστωτικά σηµειώµατα. 

 

iv. Ελέγξτε την αριθµητική ακρίβεια των τιµολογίων 

και αντιπαραβάλετέ τα µε τα αντίστοιχα δελτία 

αποστολής, τιµοκαταλόγους, συµφωνίες πελατών, 

κ.α. 

 

v. Συγκρίνετε τιµολόγια και αντίστοιχα δελτία 

αποστολής µε καρτέλες αποθήκης.  

 

vi. ∆ιασταυρώστε τα ελεγχθέντα τιµολόγια και 

πιστωτικά σηµειώµατα µε τις καταχωρήσεις στους 

λογαριασµούς πελατών. 

 

3. Ζητείστε και συζητείστε µε τον πελάτη σηµαντικές 

διαφορές. 

 

4. Ερευνήστε αν οι πωλήσεις περιορίζονται σε σχετικά 

λίγους και συγκεκριµένους πελάτες. 

 

5. Εξετάστε αν υπάρχουν µεγάλα συµβόλαια πωλήσεων 

που λήγουν σύντοµα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

104 

 

 

7.1 Στόχοι του ελέγχου αποθεµάτων 

 

 

Ο εξωτερικός έλεγχος των αποθεµάτων εκτελείται µε πρωταρχικό σκοπό την εξακρίβωση της 

φυσικής ύπαρξης των αποθεµάτων και της επιβεβαίωσης της κυριότητάς τους από την 

ελεγχόµενη µονάδα µέσω νόµιµων παραστατικών. Επιπρόσθετα ο ελεγκτής αποσκοπεί στην 

διαπίστωση της ορθής χρήσης των µεθόδων αποτίµησης των αποθεµάτων, της λογιστικής 

τους παρακολούθησης και της εύλογης απεικόνισής τους στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις.  

 

7.2 Φύλλα εργασίας ελέγχου αποθεµάτων  

 

 

Ορισµένα από την πληθώρα των φύλλων εργασίας που περιέχονται στον φάκελο ελέγχου των 

αποθεµάτων παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Έκθεση για την παρακολούθηση της απογραφής των αποθεµάτων. 

• ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος της αξίας, του κόστους και της µεθόδου αποτίµησης ανά 

κατηγορία απογραφέντων εµπορευµάτων. 

• Καταστάσεις ποσοτήτων όλων των απογραφέντων αποθεµάτων. 

• Έλεγχος ελαττωµατικών αποθεµάτων.  

• Κατάσταση εµπορευµάτων σε τρίτους χώρους και γραπτές επιβεβαιώσεις αυτών. 

• Ανάλυση και έλεγχος κόστους παραγωγής από το βιβλίο παραγωγής. 

• ∆ιαγράµµατα ροής εισόδου και εξόδου εµπορευµάτων. 

 

                                                      

104 Κάντζος, Κ. και Χονδράκη, Α. (2006), « Ελεγκτική θεωρία και πρακτική», 2η έκδοση, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, σελ. 349-

361 
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7.3 Ερωτηµατολόγιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Αποθεµάτων 

 

 

Πίνακας 7.1: Ερωτηµατολόγιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Αποθεµάτων 

Αποθέµατα 

Ερωτήσεις Απαντήσεις 

Ναι Όχι ∆εν συντρέχει 

1. Προστατεύονται επαρκώς τα αποθέµατα έναντι φυσικής 

φθοράς τους; 

   

2. Κλειδώνονται οι αποθήκες και επιτρέπεται η πρόσβαση 

σ’ αυτές µόνο σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα; 

   

3. Επιτρέπεται η καταστροφή ή η διάθεση άχρηστων 

εµπορευµάτων και υλικών µόνο κατόπιν 

εξουσιοδότησης από επιτροπή υπεύθυνων της 

επιχείρησης; 

   

4. ∆ιασταυρώνονται οι παραλαµβανόµενες από τους 

αποθηκάριους ποσότητες µε αυτές που εµφανίζονται 

στα δελτία εισαγωγής, δελτία παραλαβής, δελτία 

παραγωγής, κ.λπ.; 

   

Βιβλίο Αποθήκης    

5. Τηρείται βιβλίο αποθήκης διαρκούς ενηµέρωσης 

τουλάχιστον ως προς τις εισαγόµενες και εξαγόµενες 

ποσότητες για κάθε είδος εµπορευµάτων; 

   

6. Τηρούνται καρτέλες αποθεµάτων και από άλλα 

τµήµατα της επιχείρησης παράλληλα προς τους 

υπεύθυνους των αποθηκών; 

   

7. Τηρούνται χωριστέ καρτέλες αποθήκης για 

εµπορεύµατα σε τρίτους; 

   

Κοστολόγηση    
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8. Υπάρχει σύστηµα κοστολόγησης ή τουλάχιστον βιβλίο 

παραγωγής/κοστολογίου υπό τον έλεγχο του 

Λογιστηρίου και της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης; 

   

9. Εκτελείται φυσική απογραφή τουλάχιστον µία φορά το 

χρόνο; 

   

10. Καταµετρούνται όλες οι κατηγορίες και θέσεις των 

αποθεµάτων; 

   

11. Προβλέπονται στις διαδικασίες απογραφής:    

i. Επαρκείς γραπτές οδηγίες;    

ii.  Επαρκής επίβλεψη;    

iii.  Σηµείωση των αποθεµάτων που κρίνονται άχρηστα 

ή προς καταστροφή; 

   

 

 

7.4 Πρόγραµµα Ελέγχου Αποθεµάτων 

 

 

Πίνακας  7.2 : Πρόγραµµα Ελέγχου Αποθεµάτων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αποθέµατα 

∆ιαδικασίες Παρατηρήσεις 

1. Μελετήστε το αντίστοιχο τµήµα του 

Ερωτηµατολογίου Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

2. ∆ιενέργεια φυσικής απογραφής των αποθεµάτων µε 

την απαίτηση: 

 

i. Προετοιµασίας των αποθηκευτικών χώρων για την 

απογραφή, τοποθετώντας τα αποθέµατα κατά 

είδος, σε αντιστοιχία µε τις µερίδες της λογιστικής 

αποθήκης. 
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ii.  Αποθέµατα ελαττωµατικά ή ακατάλληλα να έχουν 

τοποθετηθεί σε ιδιαίτερες θέσεις µέσα στους 

αποθηκευτικούς χώρους και να απογραφούν 

διακεκριµένα από τα κανονικά αποθέµατα. 

 

iii.  Αποθέµατα κυριότητας τρίτων που βρίσκονται στις 

αποθήκες να τοποθετηθούν σε ιδιαίτερους χώρους 

και να απογραφούν διακεκριµένα από τα ίδια 

αποθέµατα. 

 

iv. Συγκρότησης οµάδων απογραφέων, όπου κάθε 

οµάδα πρέπει να απαρτίζεται από στελέχη της 

επιχείρησης τα οποία είναι εξοικειωµένα µε τα είδη 

των αποθεµάτων και τους αποθηκευτικούς χώρους.  

 

v. Οι υπεύθυνοι αποθηκάριοι να µην συµµετέχουν 

στις οµάδες των απογραφέων, ωστόσο να έχουν τη 

δυνατότητα να παρίστανται στους αποθηκευτικούς 

χώρους για την παροχή αναγκαίας συνδροµής προς 

τους απογραφείς. 

 

vi. Υπεύθυνο στέλεχος για τη λογιστική 

παρακολούθηση των αποθεµάτων να 

αντιπαραβάλει τις καταµετρηθείσες ποσότητες που 

αναγράφονται στα απογραφικά φύλλα µε τα 

υπόλοιπα των αντίστοιχων µερίδων αποθήκης και 

να εντοπίσει τυχόν διαφορές.  

 

vii.  Επανακαταµέτρησης των ειδών αποθεµάτων επί 

των οποίων διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές.   

 

3. Επαληθεύστε µε αλληλογραφία τα αποθέµατα τα 

οποία στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου 

βρίσκονται σε αποθήκες τρίτων. 

 

4. Ελέγξτε τους λογαριασµούς αποθεµάτων της γενικής 

λογιστικής (από επιστροφές και εκπτώσεις αγορών). 
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5. Εξετάστε το πρωτόκολλο καταστροφής αποθεµάτων 

ως νόµιµο δικαιολογητικό για τη διακίνηση των 

αποθεµάτων και της ενηµέρωσης της αποθήκης για 

την εξαγωγή τους.  

 

6. Ελέγξτε για την ορθή καταχώρηση των δεδοµένων της 

απογραφής στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµού ή 

σε καταστάσεις απογραφής. 

 

7. Εξετάστε τα ασφαλισµένα φορτία αποθεµάτων ως 

προς την ποσότητα και την φυσική τους κατάσταση σε 

αντιστοιχία µε τα δικαιολογητικά άφιξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
105 

 

 

8.1 Στόχοι του ελέγχου υποχρεώσεων 

 

 

Ο εξωτερικός έλεγχος των λογαριασµών υποχρεώσεων διενεργεί µε σκοπό την εξακρίβωση 

ύπαρξης υποχρεώσεων, της καταβολής των υποχρεώσεων προς τους ασφαλιστικούς φορείς 

και το ∆ηµόσιο και τον έλεγχο λοιπών υποχρεώσεων. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται µε την 

εξέταση των απαραίτητων παραστατικών και της εύλογης παρουσίασής τους στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  

 

 

8.2 Φύλλα εργασίας ελέγχου υποχρεώσεων  

 

 

Τα φύλλα εργασίας του ελέγχου υποχρεώσεων της οικονοµικής µονάδας, µεταξύ άλλων, 

συνοψίζονται παρακάτω: 

• Αναλυτικό ισοζύγιο προµηθευτών. 

• Κατάσταση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και δανείων. 

• Πίνακας γραµµατίων πληρωτέων. 

• Κατάσταση προµηθευτών που έχουν επιλεχθεί για επιβεβαίωση. 

• Επιβεβαιώσεις προµηθευτών που ελήφθησαν. 

• Επιβεβαιώσεις υπολοίπων δανείων µε τράπεζες. 

• Υπολογισµός τόκων, δεδουλευµένων και µη. 

• Επιστολής της διοίκησης για τις υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας. 

 
                                                      

105 Κάντζος, Κ. και Χονδράκη, Α. (2006), « Ελεγκτική θεωρία και πρακτική», 2η έκδοση, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, σελ. 365-

373 
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8.3 Ερωτηµατολόγιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Υποχρεώσεων 

 

 

 Πίνακας 8.1: Ερωτηµατολόγιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Υποχρεώσεων 

Γραµµάτια Πληρωτέα και Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Ερωτήσεις Απαντήσεις 

 Ναι Όχι ∆εν συντρέχει 

1. Ελέγχεται εάν και σε ποιο βαθµό η σύναψη 

πιστώσεων γίνεται µέσα σε όρια και σύµφωνα 

µε διαδικασίες ή την έγκριση της διοίκησης και 

µάλιστα από συγκεκριµένα άτοµα µε 

εξουσιοδότηση; 

   

2. Τηρείται ο πίνακας γραµµατίων πληρωτέων 

από άτοµο που δεν είναι εξουσιοδοτηµένο να 

υπογράφει επίσης επιταγές ή γραµµάτια; 

   

3. Συµφωνείται τακτικά το βιβλίο γραµµατίων 

πληρωτέων µε το γενικό καθολικό; 

   

 

 

8.4 Πρόγραµµα Ελέγχου Υποχρεώσεων 

 

 

Πίνακας  8.2: Πρόγραµµα Ελέγχου Υποχρεώσεων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Γραµµάτια Πληρωτέα, Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις, Φορολογικές Υποχρεώσεις 

∆ιαδικασίες Παρατηρήσεις 

1. Μελετείστε το αντίστοιχο τµήµα του Ερωτηµατολογίου 

Εσωτερικού Ελέγχου. 
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2. Από τα ισοζύγια και τα αναλυτικά καθολικά συντάξτε 

κατάσταση γραµµατίων πληρωτέων, καθώς και 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά: 

i. Τράπεζα 

ii.  Προµηθευτή 

iii.  Στελέχη και υπαλλήλους 

iv. Συγγενείς εταιρείες 

v. Άλλους 

και συµφωνείστε την κατάσταση µε το γενικό 

καθολικό. 

 

3. Ζητείστε επιβεβαίωση για τα γραµµάτια που έχουν 

πληρωθεί κατά την περίοδο. 

 

4. Ζητείστε επιβεβαίωση υπολοίπων δανείων και 

γραµµατίων πληρωτέων από τους πιστωτές ή κατόχους 

χρεογράφων κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 

5. Μελετείστε τα δανειακά συµβόλαια και διαπιστώστε 

ότι τηρούνται οι αναγραφόµενοι όροι. 

 

6. Επαληθεύστε τους υπολογισµούς τόκων και ελέγξτε την 

ορθή λογιστική τους µεταχείριση. 

 

7. Ερευνήστε τόκους χρεωστικούς της ελεγχόµενης 

περιόδου για την ανακάλυψη πιθανών υποχρεώσεων. 

 

Φορολογικές Υποχρεώσεις  

8. Εξετάστε την ανάγκη χρησιµοποίησης ειδικού 

φοροτεχνικού από την ελεγκτική εταιρεία για την 

εκτίµηση της φορολογικής υποχρέωσης της 

επιχείρησης και τη σύνταξη της φορολογικής της 

δήλωσης. 

 

9. Υπολογίστε το φορολογητέο εισόδηµα της επιχείρησης 

και συµφωνείστε τον οφειλόµενο φόρο σε συνδυασµό 

µε αυτόν που έχει προκαταβληθεί. 

 

10. Επαληθεύστε τις καταβολές φόρου στα πρωτότυπα  
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παραστατικά. 

11. Ερευνείστε τυχόν αναδροµικές φορολογικές 

υποχρεώσεις για εισοδήµατα και φόρους επί 

εισοδηµάτων προηγουµένων χρήσεων. 

 

12. Ερευνείστε την πιθανότητα οφειλής δηµοτικών φόρων 

και τελών. 

 

13. Για τον ΦΠΑ, συµφωνείστε τις µηνιαίες δηλώσεις 

ΦΠΑ µε την ετήσια εκκαθάριση και αξιολογείστε την 

ορθή συνολικά απόδοση ΦΠΑ της επιχείρησης σε 

συνδυασµό µε τις επικαλούµενες απαλλαγές.  

 

 

 

8.5 Ερωτηµατολόγιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Αγορών και 

Προµηθευτών 

 

 

Πίνακας 8.3: Ερωτηµατολόγιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Αγορών & Προµηθευτών 

Αγορές και Προµηθευτές 

Ερωτήσεις Απαντήσεις 

Ναι Όχι ∆εν συντρέχει 

1. Είναι συγκεντρωµένη η λειτουργία των προµηθειών σε 

ένα τµήµα; 

   

2. Είναι απαραίτητη η ζήτηση προσφορών από 

περισσοτέρους του ενός προµηθευτές για τις αγορές της 

επιχείρησης πέρα από το συγκεκριµένο ποσό; 

   

3. Γίνεται περιοδικός έλεγχος από άτοµα ανεξάρτητα του 

τµήµατος προµηθειών; 

   

Παραλαβές    
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4. Επιβάλλεται να διέρχονται όλες οι παραλαβές από ένα 

κεντρικό σηµείο παραλαβής του καταστήµατος ή του 

εργοστασίου; 

   

5. Είναι τα άτοµα στην παραλαβή ανεξάρτητα από το 

τµήµα προµηθειών και των τµηµάτων που έχουν 

ζητήσει την παραγγελία; 

   

6. Κατά την παραλαβή, ελέγχονται τα παραλαµβανόµενα 

είδη ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και σε 

συνδυασµό  µε τα αντίστοιχα δελτία παραγγελίας τους 

στα οποία σκόπιµα παραλείπεται η εµφάνιση των 

αναµενόµενων ποσοτήτων; 

   

Προµηθευτές    

7. Παραλαµβάνονται τα τιµολόγια προµηθευτών 

κατευθείαν από τον υπεύθυνο καταχώρησής τους στο 

λογιστήριο; 

   

8. Παρέχεται ένδειξη στα ελεγχθέντα τιµολόγια ότι ο 

παρών έλεγχος έχει γίνει καθώς και την υπογραφή του 

ατόµου που διενήργησε τον έλεγχο; 

   

9. Ελέγχονται και εγκρίνονται όλες οι πληροφορίες από 

άτοµα τα οποία είναι ανεξάρτητα από το τµήµα 

προµηθειών, καθώς και από τα τµήµατα που κατά 

περίπτωση έχουν ζητήσει την αντίστοιχη προµήθεια; 

   

10. Συµφωνούνται τακτικά τα αναλυτικά ισοζύγια 

προµηθευτών µε το γενικό λογαριασµό προµηθευτών 

του γενικού καθολικού; 

   

11. Συντάσσονται φύλλα ελέγχου και ανάλυσης των 

λογαριασµών προµηθευτών τακτικά από άτοµο 

υπεύθυνο και ανεξάρτητο από την ενηµέρωση των 

λογαριασµών των προµηθευτών; 

   

12. Ελέγχονται και συµφωνούνται τακτικά οι λογαριασµοί 

προµηθευτών µε τους αντίστοιχους προµηθευτές; 
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8.6 Πρόγραµµα Ελέγχου Αγορών και Προµηθευτών  

 

 

Πίνακας 8.4:  Πρόγραµµα Ελέγχου Αγορών & Προµηθευτών 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αγορές και Προµηθευτές 

∆ιαδικασίες Παρατηρήσεις 

1. Μελετείστε το αντίστοιχο τµήµα του 

Ερωτηµατολογίου Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

2. Επαληθεύστε τις εγγραφές του ηµερολογίου µε τα 

πρωτότυπα παραστατικά. 

 

3. Για περιόδους που δεν περιλαµβάνονται στο 

λεπτοµερή έλεγχο ελέγξτε το ηµερολόγιο αγορών 

για ασυνήθιστες εγγραφές και µεγέθη και 

ερευνείστε τα. 

 

4. Ζητείστε από τους βασικούς προµηθευτές να 

επιβεβαιώσουν τα ποσά ανεξόφλητων τιµολογίων 

τους, καθώς και αυτά των γραµµατίων τους ή 

εναλλακτικά αποφασίστε τη γραπτή επιβεβαίωση 

δειγµατοληπτικά των υπολοίπων όλων των 

κατηγοριών λογαριασµών πληρωτέων µέσα από τα 

ισοζύγια αυτών. 

 

5. Αξιολογείστε τις απαντήσεις και ερευνείστε τις 

διαφορές µε τον υπεύθυνο του τµήµατος ή του 

λογιστηρίου. 
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6. Ερευνείστε για πιθανές µη καταχωρηµένες 

υποχρεώσεις µέσα από: 

i. Πρακτικά ∆.Σ. και Γ.Σ. 

ii.  Αλληλογραφία µε το νοµικό σύµβουλο της 

επιχείρησης ή µε σχετική επιστολή προς αυτόν. 

iii.  Ελέγχοντας πληρωµές αµέσως µετά την 

ηµεροµηνία ισολογισµού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΕΛEΓΧΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
106 

 

 

9.1 Στόχοι ελέγχου παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 

 

Ο εξωτερικός έλεγχος των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποσκοπεί στην µείωση του 

ελεγκτικού κινδύνου, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών 

βιβλίων. Για να επιτευχθεί όµως αυτό απαιτείται αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου, προκειµένου να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα του ελεγκτικού έργου του 

εσωτερικού ελεγκτή. Επίσης ο εξωτερικός ελεγκτής µε την εξέταση των περιουσιακών 

στοιχείων της οντότητας, σκοπεύει στην εξακρίβωση της φυσικής τους ύπαρξης, όπως επίσης 

και της κυριότητάς τους από την ελεγχόµενη µονάδα, της ορθής χρήσης των µεθόδων 

αποτίµησης, του ακριβούς υπολογισµού των αποσβέσεών τους, της ορθής λογιστικής τους 

παρακολούθησης και πιστής τους απεικόνισης στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, αλλά 

και στην ανακάλυψη τυχόν εµπράγµατων βαρών επί των παγίων στοιχείων.  

 

 

9.2 Φύλλα εργασίας ελέγχου παγίων περιουσιακών στοιχείων  

 

 

Τα φύλλα εργασίας για τον έλεγχο παγίων περιουσιακών στοιχείων µπορεί να είναι: 

• Αντίγραφο του µητρώου παγίων. 

• Οµαδοποίηση παγίων. 

• Φύλλο επαλήθευσης υπολογισµού των αποσβέσεων. 

• Έλεγχος της συµµόρφωσης µε τους φορολογικούς νόµους σχετικά µε την αγορά και 

πώληση παγίων στοιχείων. 

                                                      

106 Κάντζος, Κ. και Χονδράκη, Α. (2006), « Ελεγκτική θεωρία και πρακτική», 2η έκδοση, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, σελ. 381-

383 
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• Κατάσταση πλήρως αποσβεσµένων παγίων. 

 

 

9.3 Ερωτηµατολόγιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Παγίων 

Περιουσιακών Στοιχείων  

 

 

Πίνακας 9.1: Ερωτηµατολόγιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Παγίων Περιουσιακών 
Στοιχείων 

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Ερωτήσεις Απαντήσεις 

Ναι Όχι ∆εν συντρέχει 

1. Τηρείται µητρώο παγίων στο οποίο εµφανίζονται όλες 

οι µεταβολές κατά πάγιο και του οποίου τα µεγέθη 

συµφωνούν µε αυτά των αντίστοιχων λογαριασµών του 

γενικού καθολικού; 

   

2. Συνεχίζεται η παρακολούθηση παγίων τα οποία έχουν 

πλήρως αποσβεστεί αλλά παραµένουν σε χρήση; 

   

3. Γίνεται περιοδική επιθεώρηση και έλεγχος των παγίων 

που εµφανίζονται στο βιβλίο παγίων; 

   

4. Προβλέπεται η έγκριση από επιτροπή για όλες τις 

προσθήκες, πωλήσεις, εκποιήσεις, κ.λπ. παγίων; 

   

5. Απαιτείται από τους υπεύθυνους των διαφόρων παγίων 

να αναφέρουν στο Λογιστήριο κάθε µεταβολή και 

µετακίνηση αυτών και να καταχωρείται εγκαίρως τέτοια 

µεταβολή; 

   

 

 

9.4 Πρόγραµµα Ελέγχου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 
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Πίνακας  9.2: Πρόγραµµα Ελέγχου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

∆ιαδικασίες Παρατηρήσεις 

1. Μελετείστε το αντίστοιχο τµήµα του Ερωτηµατολογίου 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

2. Ελέγξτε την ορθή καταχώρηση των παγίων στοιχείων 

µέσω των ακόλουθων διαδικασιών: 

i. Επαλήθευση παγίων µε φυσική απογραφή. 

ii.  Εξακρίβωση της κυριότητας των γηπέδων και 

κτιρίων µε επιστολή νοµικού συµβούλου, εξέταση 

συµβολαίων αγοράς, κ.α. 

iii.  Επαλήθευση αθροίσεων ισοζυγίων και 

λογαριασµών για δείγµα που προκύπτει κατόπιν 

ελεγκτικής δειγµατοληψίας. 

iv. Κατάρτιση συγκεντρωτικής κατάστασης παγίων 

στοιχείων. 

v. Επαλήθευση του ορθού λογιστικού χειρισµού του 

Φ.Π.Α. παγίων 

 

3. Ελέγξτε τις επενδύσεις που έγιναν σε πάγια στοιχεία 

µέσω των ακόλουθων διαδικασιών: 

i. Επαλήθευση αγορών και ιδιοκατασκευών παγίων 

βάση νόµιµων δικαιολογητικών. 

ii.  ∆ιαπίστωση της ορθής τήρησης του κανονισµού 

προµηθειών κατά την αγορά ή την πώληση παγίων 

στοιχείων. 
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4. Ελέγξτε τον ορθό υπολογισµό αποσβέσεων των παγίων 

στοιχείων µέσω των ακόλουθων διαδικασιών: 

i. ∆ιαπίστωση του ορθού κοστολογικού χειρισµού των 

αποσβέσεων. 

ii.  ∆ιαπίστωση της µη µεταβολής των συντελεστών 

αποσβέσεων από χρήση σε χρήση. 

 

5. Ελέγξτε τις διαδικασίες αναπροσαρµογής των παγίων 

στοιχείων µε:  

i. ∆ιαπίστωση της τυχόν αποµείωσης της αξίας των 

παγίων στοιχείων. 

ii.  Επαλήθευση της ορθής αναπροσαρµογής της αξίας 

κτήσεως των παγίων και των αποσβέσεών τους. 

 

6. Εξακρίβωση του ορθού τρόπου σύνταξης της δήλωσης 

Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
107 

 

 

10.1 Στόχοι ελέγχου αµοιβών και εξόδων προσωπικού 

 

 

Μερικοί από τους βασικούς στόχους του εξωτερικού ελέγχου των αµοιβών και εξόδων 

προσωπικού είναι: 

• Επάρκεια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου για το εν λόγω θέµα. 

• Συµµόρφωση της οικονοµικής µονάδας µε τους ασφαλιστικούς, εργατικούς και 

φορολογικούς κανονισµούς όσο αφορά την αµοιβή, ασφάλιση και τις κρατήσεις των 

αµοιβών του προσωπικού. 

• Καταχώρηση όλων των αµοιβών προσωπικού. 

• Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της οικονοµικής µονάδας σχετικά µε την καταβολή 

των εργοδοτικών της εισφορών. 

 

 

10.2 Φύλλα εργασίας ελέγχου αµοιβών και εξόδων προσωπικού 

 

 

Τα κυριότερα φύλλα εργασίας σχετικά µε τον έλεγχο των αµοιβών προσωπικού της 

ελεγχόµενης µονάδας είναι: 

• Κατάσταση µισθοδοσίας µηνός που έχει επιλεχθεί για ενδελεχή έλεγχο. 

• Φύλλο υπολογισµού των δεδουλευµένων αµοιβών και εργοδοτικών εισφορών στο 

τέλος της χρήσεως. 

• Σύγκριση των εµφανιζόµενων αµοιβών µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αµοιβές, 

κρατήσεις και εισφορές.  

                                                      

107 Κάντζος, Κ. και Χονδράκη, Α. (2006), « Ελεγκτική θεωρία και πρακτική», 2η έκδοση, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, σελ. 393-

397 



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 125 

 

 

 

10.3 Ερωτηµατολόγιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Αµοιβών και 

Εξόδων Προσωπικού 

 

 

Πίνακας 10.1: Ερωτηµατολόγιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Αµοιβών & Εξόδων 
Προσωπικού 

Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού 

Ερωτήσεις Απαντήσεις 

Ναι Όχι ∆εν συντρέχει 

1. Υπάρχει ξεχωριστό τµήµα προσωπικού στο οποίο 

τηρούνται πλήρη αρχεία των υπαλλήλων µαζί µε 

στοιχεία µισθών και άλλων αµοιβών; 

   

2. Είναι τα άτοµα που εκτελούν τα παρακάτω 

καθήκοντα ανεξάρτητα µεταξύ τους; 

   

i. Εγκρίνουν το χρόνο εργασίας.    

ii.  Ετοιµάζουν τις καταστάσεις µισθοδοσίας.    

iii.  Πραγµατοποιούν τις πληρωµές.    

iv. Κρατούν τους µισθούς που δεν έχουν 

παραληφθεί. 

   

3. Απαιτείται έγγραφη έγκριση από αρµόδιο υπεύθυνο 

εκτός του τµήµατος προσωπικού για τα παρακάτω: 

   

i. Ένταξη και διαγραφή ατόµων από τη κατάσταση 

µισθοδοσίας; 

   

ii.  Πραγµατοποίηση µεταβολών στις αµοιβές;    

4. Ελέγχεται ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης 

του προσωπικού; 

   

5. Τηρείται ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασµός 

µισθοδοσίας στην τράπεζα, αν η µισθοδοσία γίνεται 
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µέσω τραπέζης; 

6. Υπογράφουν οι υπάλληλοι σε καταστάσεις ή 

αποδείξεις όταν πληρώνονται; 

   

 

 

10.4 Πρόγραµµα Ελέγχου Αµοιβών και Εξόδων Προσωπικού 

 

 

Πίνακας 10.2: Πρόγραµµα Ελέγχου Αµοιβών & Εξόδων Προσωπικού 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού 

∆ιαδικασίες Παρατηρήσεις 

1. Ενηµερώστε το µόνιµο φάκελο και µελετείστε το 

αντίστοιχο τµήµα Ερωτηµατολογίου Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 

2. Συσχετίστε το ποσό που καταβάλλεται ως 

ασφαλιστικές εισφορές µε το αντίστοιχο των 

υποχρεώσεων. 

 

3. ∆ιερευνήστε σηµαντικές διακυµάνσεις που ενδέχεται 

να υπάρχουν στις αποδοχές του προσωπικού από µήνα 

σε µήνα.  

 

4. Επαληθεύστε τις αµοιβές προσωπικού της χρήσεως µε 

το αντίστοιχο που προϋπολογίσθηκε. 

 

5. ∆ιερευνήστε την ύπαρξη τυχόν αζήτητων µισθών.  

6. Επαληθεύστε την ορθότητα υπολογισµών των 

αµοιβών προσωπικού, τόσο στις µηνιαίες καταστάσεις 

µισθοδοσίας, όσο και στη συγκεντρωτική κατάσταση.  
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7. Ελέγξτε για ασυνήθιστες καταχωρήσεις στη 

µισθοδοσία. 

 

8. Επιβεβαιώστε ότι τα ανώτερα στελέχη αµείβονται 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις του διοικητικού 

συµβουλίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
108 

 

 

Θέµα 1ο 

∆ιαπιστώσεις ελέγχου 

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις χρήσης Χ1 της εταιρίας 

«∆ΙΑΣ Α.Ε.», που έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα (κωδ. Ν. 

2190/1920 και ΕΓΛΣ), διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) ∆εν έχουν διενεργηθεί, στην ελεγχόµενη χρήση, αποσβέσεις στα έξοδα πρώτης 

εγκατάστασης ποσού ευρώ 25.000. 

2) ∆εν διενεργούνται, κατά πάγια τακτική, αποσβέσεις επί εξόδων πρώτης εγκατάστασης 

αξίας κτήσης ευρώ 30.000 που δηµιουργήθηκαν προ τριετίας. 

3) ∆εν έχουν διενεργηθεί, σε προηγούµενες χρήσεις, αποσβέσεις στα λοιπά έξοδα 

εγκατάστασης ποσού ευρώ 15.000. 

4) ∆εν διενεργούνται αποσβέσεις στην υπεραξία συγχώνευσης, αξίας κτήσης ευρώ 

1.500.000, που προέκυψε προ τριετίας και η οποία έπρεπε να αποσβένεται µε ετήσιο 

συντελεστή τουλάχιστον 20%. 

5) ∆απάνες χρήσης ποσού ευρώ 30.000, που αφορούν έξοδα προσωπικού, 

καταχωρήθηκαν στην ελεγχόµενη χρήση απ’ ευθείας στο λογαριασµό «Λοιπά έξοδα 

πρώτης εγκατάστασης» και αποσβέσθηκαν µε συντελεστή 20%. 

  

∆ιατύπωση παρατηρήσεων 

Βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου, η ενδεικτική διατύπωση των παρατηρήσεων έχει την 

εξής µορφή: 

1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, στην κλειόµενη χρήση δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί 

των εξόδων πρώτης εγκατάστασης ποσού ευρώ 25.000, µε συνέπεια η αξία των 

                                                      

108 Λουµιώτης, Β., (2013), «Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων», 4η έκδοση, Εκδόσεις 

Σταµούλη Α.Ε., Αθήνα., σελ. 286-293 
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εξόδων αυτών, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται 

ισόποσα αυξηµένα. 

2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν διενεργούνται αποσβέσεις επί των εξόδων πρώτης 

εγκατάστασης, λογιστικής αξίας 30.000€ από έτους σχηµατισµού τους (20ΧΧ). Λόγω 

του λανθασµένου αυτού λογιστικού χειρισµού, η αξία των εξόδων πρώτης 

εγκατάστασης και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά 18.000€, όπως και 

τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσης είναι αυξηµένα κατά 

ποσό 6.000€ αντίστοιχα. 

3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, σε προηγούµενες χρήσεις, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις 

επί των εξόδων πρώτης εγκατάστασης συνολικού ποσού ευρώ 15.000, µε συνέπεια η 

αξία των εξόδων αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 

4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν διενεργούνται αποσβέσεις επί της υπεραξίας 

συγχώνευσης, ποσού ευρώ 1.500.000 που προέκυψε το έτος 20ΧΧ. Λόγω του 

λανθασµένου αυτού λογιστικού χειρισµού, η αξία της υπεραξίας συγχώνευσης και τα 

Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 900.000 και τα αποτελέσµατα της 

κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 300.000 αντίστοιχα. 

5) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεδουλευµένα έξοδα της κλειόµενης χρήσης ποσού ευρώ 

30.000, που έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσµατα καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό 

«Λοιπά έξοδα πρώτης εγκατάστασης» και αποσβέσθηκαν µε συντελεστή 20%. Λόγω 

του λανθασµένου αυτού λογιστικού χειρισµού, η αξία του λογαριασµού αυτού, τα 

αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά το 

αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών, ποσού ευρώ 24.000. 

 

Θέµα 2ο  

∆ιαπιστώσεις ελέγχου 

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις χρήσης Χ1 της εταιρίας 

«ΗΡΑΣ Α.Ε.», που έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, διαπιστώθηκαν τα εξής: 
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1) ∆εν έχουν διενεργηθεί, σε προηγούµενες χρήσεις, αποσβέσεις συνολικής αξίας ευρώ 

150.000 επί του κτιρίου των κεντρικών γραφείων. Με βάση τους εφαρµοστέους 

συντελεστές, η απόσβεση του κτιρίου θα είχε ολοκληρωθεί στην προηγούµενη χρήση. 

2) ∆εν έχουν διενεργηθεί, στην ελεγχόµενη χρήση, αποσβέσεις επί των µηχανηµάτων οι 

οποίες ενσωµατώνονται στο κόστος παραγωγής, συνολικού ποσού ευρώ 30.000. 

3) ∆απάνες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων ποσού ευρώ 5.000 και 

ελαιοχρωµατισµού του κτιρίου των κεντρικών γραφείων ποσού ευρώ 15.000 

καταχωρήθηκαν την (ηµεροµηνία) στο λογαριασµό «Κτίρια και τεχνικά έργα» και 

αποσβέσθηκαν µε συντελεστή 5%. 

4) Στο λογαριασµό «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» έχουν περιληφθεί έξοδα 

µισθοδοσίας προσωπικού ποσού ευρώ 50.000, τα οποία έπρεπε να επιβαρύνουν τα 

αποτελέσµατα. 

 

∆ιατύπωση παρατηρήσεων 

Βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου, η ενδεικτική διατύπωση των παρατηρήσεων έχει την 

εξής µορφή: 

1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, σε προηγούµενες χρήσεις, δεν είχαν διενεργηθεί, αποσβέσεις 

επί των κτιρίων συνολικού ποσού ευρώ 150.000, µε συνέπεια η αξία των κτιρίων και 

τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα, όπως και τα αποτελέσµατα 

των προηγούµενων χρήσεων.  

2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, κατά την κλειόµενη χρήση, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις 

επί των µηχανηµάτων ποσού ευρώ 30.000, µε συνέπεια η αξία των µηχανηµάτων να 

εµφανίζεται αυξηµένη κατά ευρώ 30.000, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια 

Κεφάλαια αυξηµένα κατά 25.000 ευρώ και τα αποθέµατα κατά 5.000 ευρώ 

(ενδεικτικές επιδράσεις). 

3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, έξοδα επισκευών και συντηρήσεων του κτιρίου συνολικού 

ποσού ευρώ 20.000 καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό «Κτίρια και Τεχνικά Έργα», 

αντί να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσης, µε συνέπεια το υπόλοιπο του 

λογαριασµού αυτού, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται 

αυξηµένα κατά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών ποσού ευρώ 18.500. 
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4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, στο λογαριασµό «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» 

καταχωρήθηκαν αµοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού ευρώ 50.000 που έπρεπε να 

επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα, µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού αυτού, τα 

αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό 

των 50.000€. 

 

Θέµα 3ο  

∆ιαπιστώσεις ελέγχου 

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις χρήσης Χ1 της εταιρίας 

«ΕΡΜΗΣ Α.Ε.», που έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) Μεταξύ των αποθεµάτων της εταιρείας περιλαµβάνονται και αποθέµατα αξίας ευρώ 

100.000 για τα οποία δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη απαξίωσης, εκτιµώµενη 

στο ποσό ευρώ 40.000. 

2) Τα αποθέµατα των ετοίµων προϊόντων αποτιµήθηκαν στο κόστος παραγωγής τους 

ποσού ευρώ 800.000. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων αυτών είναι 

µικρότερη του κόστους κατά ευρώ 150.000. 

3) Μεταξύ των αποθεµάτων της εταιρείας περιλαµβάνονται και αποθέµατα αξίας ευρώ 

30.000 που είναι αλλοιωµένα και συνεπώς άχρηστα. 

 

∆ιατύπωση παρατηρήσεων 

Βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου, η ενδεικτική διατύπωση των παρατηρήσεων έχει την 

εξής µορφή: 

1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων 

λογιστικής αξίας ευρώ 100.000. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, έπρεπε να έχει 

σχηµατιστεί πρόβλεψη  ποσού ευρώ 40.000. Λόγω του µη σχηµατισµού της 

πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεµάτων αυτών, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα 

Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα
109. 

                                                      

109 Αν η ζηµία δεν αφορά στο σύνολό της την χρήση, γίνεται κατάλληλη τροποποίηση στην παρατήρηση. 
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2) Τα αποθέµατα ετοίµων προϊόντων αποτιµήθηκαν στο κόστος παραγωγής τους ποσού 

ευρώ 800.000, ενώ η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους ανέρχεται σε ευρώ 650.000. 

Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη απαξίωσης της αξίας αυτών 

των αποθεµάτων ποσού ευρώ 150.000, µε συνέπεια η αξία των αποθεµάτων ετοίµων 

προϊόντων, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα 

αυξηµένα. 

3) Στα αποθέµατα περιλαµβάνονται και άχρηστα αποθέµατα αξίας ευρώ 30.000 τα οποία 

έχουν µηδενική ρευστοποιήσιµη αξία. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που 

προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έγινε υποτίµηση της 

αξίας αυτών των αποθεµάτων στη καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους, µε συνέπεια η 

αξία των αποθεµάτων, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να 

εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 

 

Θέµα 4ο  

∆ιαπιστώσεις ελέγχου 

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις χρήσης Χ1 της εταιρίας 

«ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ Α.Ε.», που έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα 

(κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) Μεταξύ των απαιτήσεων από πελάτες περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε 

καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 200.000. Για τις απαιτήσεις αυτές δεν έχει 

σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη, κατά την εκτίµηση του ελέγχου, ποσού ευρώ 

100.000. Μέρος του ποσού αυτού ευρώ 20.000 αφορά την κλειόµενη χρήση και το 

υπόλοιπο ποσό ευρώ 80.000 την προηγούµενη χρήση. 

2) Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη ποσού ευρώ 80.000 για επισφαλείς και επίδικες 

απαιτήσεις από πελάτες συνολικού ποσού ευρώ 380.000 κρίνεται ανεπαρκής κατά 

ευρώ 200.000. 

3) ∆εν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν µε επιβεβαιωτικές επιστολές απαιτήσεις κατά 

πελατών συνολικού ποσού ευρώ 3.000.000. 

4) Οι αρµόδιοι της εταιρείας αρνήθηκαν την αποστολή επιστολών προς επιβεβαίωση των 

υπολοίπων απαιτήσεων κατά τριών (3) πελατών της, συνολικού ποσού ευρώ 

1.350.000. 
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5) Στο λογαριασµό «χρεώστες διάφοροι» περιλαµβάνεται και ποσό ευρώ 3.000.000, το 

οποίο αφορά σε ποσό που προκαταβλήθηκε προ τριετίας µε προσύµφωνο για την 

αγορά µετοχών ανώνυµης εταιρείας εξωτερικού, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόµη. 

6) Στο λογαριασµό «Χρεώστες διάφοροι» περιλαµβάνεται και ποσό ευρώ 150.000 που 

έχει δοθεί προ τριετίας στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας και κύριο µέτοχό της 

για την διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεών της. 

7) Ο Νοµικός Σύµβουλος της εταιρείας, στη σχετική επιστολή του, αναφέρει ότι για τις 

επίδικες απαιτήσεις κατά πελατών συνολικού ποσού ευρώ 800.000, το 

πιθανολογούµενο ποσό είσπραξης ανέρχεται σε ευρώ 500.000. Για την µη είσπραξη 

εξολοκλήρου των επισφαλών απαιτήσεων δεν έχει σχηµατιστεί καµία πρόβλεψη, η 

οποία αφορά στο σύνολό της την τρέχουσα χρήση. 

 

∆ιατύπωση παρατηρήσεων 

Βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου, η ενδεικτική διατύπωση των παρατηρήσεων έχει την 

εξής µορφή: 

1) Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από 

την προηγούµενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 200.000. Κατά παρέκκλιση των 

λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν 

έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις για την κάλυψη ζηµιών 

από τη µη ρευστοποίηση µέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί 

πρόβλεψη ποσού ευρώ 100.000. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η 

αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά 

ευρώ 100.000 και τα αποτελέσµατα της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης 

αυξηµένα κατά 20.000 και 80.000 αντίστοιχα. 

2) Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και επισφαλείς – επίδικες απαιτήσεις 

συνολικού ποσού ευρώ 380.000 για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη 

για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των επίδικων αυτών 

απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχο εκτιµάται ότι η σχηµατισθείσα από την εταιρεία 

πρόβλεψη ποσού ευρώ 80.000 υπολείπεται κατά ευρώ 200.000 του ποσού που έπρεπε 

να έχει σχηµατιστεί. Ο µη σχηµατισµός της απαιτούµενης πρόβλεψης συνιστά 

παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 
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και το ΕΓΛΣ, µε συνέπεια η αξία των απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσµατα 

χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 200.000. 

3) ∆εν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, µε επιβεβαιωτικές επιστολές πελατών ή 

άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, απαιτήσεις από πελάτες συνολικού ποσού 

ευρώ 3.000.000 και συνεπώς διατηρείται επιφύλαξη για το ύψος των απαιτήσεων 

αυτών. 

4) Λόγω άρνησης των αρµοδίων της εταιρείας για αποστολή επιστολών προς 

επιβεβαίωση των απαιτήσεων από τρεις (3) πελάτες της, συνολικού ποσού ευρώ 

1.350.000, διατηρούµε επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων αυτών. 

5) Στο λογαριασµό «Χρεώστες διάφοροι» περιλαµβάνεται και ποσό ευρώ 3.000.000 που 

αφορά σε δοθείσα, προ τριετίας, προκαταβολή, βάσει προσυµφώνου, για την αγορά 

µετοχών εταιρίας εξωτερικού. Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της παρούσας 

Έκθεσης Ελέγχου, η σχετική αγορά δεν είχε υλοποιηθεί. Επειδή δεν ήταν δυνατό να 

αποκτηθούν επαρκή ελεγκτικά τεκµήρια, διατηρείται επιφύλαξη για την αξία αυτού 

του περιουσιακού στοιχείου. 

6) Το θέµα αυτό, εφόσον δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, 

πρέπει να αναφερθεί στην παράγραφο «Αναφορά επί άλλων Νοµικών και 

Κανονιστικών Απαιτήσεων» ως εξής: 

«Στο λογαριασµό «Χρεώστες διάφοροι» περιλαµβάνεται και ποσό ευρώ 150.000 που 

έχει δοθεί, προ τριετίας, στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας για την 

διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεών της, το οποίο εµπίπτει στις απαγορευτικές 

διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920». 

7) Για επίδικες απαιτήσεις κατά πελατών ποσού ευρώ 800.000 το πιθανολογούµενο ποσό 

ρευστοποίησης, ανέρχεται σε ευρώ 500.000. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών 

αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει 

σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 300.000 για την κάλυψη ζηµιών από τη µη 

ρευστοποίηση µέρους των προαναφερόµενων απαιτήσεων. Λόγω του µη σχηµατισµού 

της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων κατά πελατών, τα αποτελέσµατα 

χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 300.000110. 

 

                                                      

110 Ο ελεγκτής στην έκθεση ελέγχου δεν κάνει αναφορά στην γνώµη ειδηµόνων την οποία χρησιµοποίησε ως ελεγκτικό 

τεκµήριο. 
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Θέµα 5ο  

∆ιαπιστώσεις ελέγχου 

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις χρήσης Χ1 της εταιρίας 

«ΑΒΓ Α.Ε.», που έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα (κωδ. Ν. 

2190/1920 και ΕΓΛΣ), διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) Λόγω άρνησης των αρµοδίων της εταιρείας δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθεί µε 

καταµέτρηση το υπόλοιπο του λογαριασµού «ταµείο» ποσού ευρώ 1.300.000. 

2) Στο «ταµείο» της εταιρείας υπήρχαν, αντί µετρητών, αποδείξεις του Προέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου συνολικού ποσού ευρώ 70.000, τα οποία είχε λάβει προ 

διετίας για τη διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων της εταιρείας. 

3) ∆εν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν µε επιβεβαιωτικές επιστολές καταθέσεις σε 

Τράπεζες, συνολικού ποσού ευρώ 1.300.000. Όµως από άλλες εναλλακτικές 

διαδικασίες του ελέγχου (π.χ. συµφωνία µε extrait τραπέζης, έλεγχος κίνησης την 

επόµενη χρήση κ.λπ.) έχουν συγκεντρωθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια 

για την ύπαρξη του υπολοίπου αυτού. 

 

∆ιατύπωση παρατηρήσεων 

Βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου, η ενδεικτική διατύπωση των παρατηρήσεων έχει την 

εξής µορφή: 

1) Λόγω άρνησης των αρµοδίων της εταιρείας δεν επαληθεύτηκαν µε καταµέτρηση το 

υπόλοιπο του λογαριασµού «Ταµείο» ποσού ευρώ 1.300.000 και συνεπώς διατηρείται 

επιφύλαξη για την ύπαρξη αυτού του περιουσιακού στοιχείου. 

2) Το θέµα αυτό, εφόσον δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, 

πρέπει να αναφερθεί στην παράγραφο «Αναφορά επί άλλων Νοµικών και 

Κανονιστικών Απαιτήσεων» ως εξής: 

«Στο λογιστικό υπόλοιπο του Ταµείου συµπεριλαµβάνονται αντί µετρητών και 

ταµειακές αποδείξεις συνολικού ποσού ευρώ 70.000, για ποσά που καταβλήθηκαν 

προ διετίας στον Πρόεδρο του ∆.Σ. προς διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων της 

εταιρείας, τα οποία εµπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. 

Ν. 2190/1920». 

3) Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου το θέµα της µη επαλήθευσης µε 

επιβεβαιωτικές επιστολές των καταθέσεων σε Τράπεζες συνολικού ποσού ευρώ 

1.300.000 δεν πρέπει να περιληφθεί στην Έκθεση Ελέγχου, γιατί από την εκτέλεση 
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άλλων ελεγκτικών διαδικασιών έχουν συγκεντρωθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκµήρια για την ύπαρξη των καταθέσεων αυτών.  

 

Θέµα 6ο  

∆ιαπιστώσεις ελέγχου 

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις χρήσης Χ1 της εταιρίας 

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.», που έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα 

(κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη και οι 

παρατηρήσεις του ελέγχου, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190.1920. Το 

θέµα αυτό αποτελεί µια ένδειξη για ενδεχόµενη αδυναµία συνέχισης της 

δραστηριότητας της εταιρείας. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε 

βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. 

2) ∆εν έχουν διενεργηθεί, στην ελεγχόµενη χρήση, αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιων 

στοιχείων ποσού ευρώ 40.000. 

 

∆ιατύπωση παρατηρήσεων 

Βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου, η ενδεικτική διατύπωση των παρατηρήσεων έχει την 

εξής µορφή: 

1) Το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη 

και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, έχει καταστεί αρνητικό είναι σηµαντική 

πληροφορία και πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά στο Προσάρτηµα και να περιληφθεί, 

ως θέµα έµφασης, στην Έκθεση Ελέγχου, ως εξής: 

«Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τη γνώµη του ελέγχου, εφιστούµε την 

προσοχή στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, αφού 

ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, έχει καταστεί αρνητικό και 

συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του 

κωδ. Ν. 2190/1920. Το θέµα αυτό αποτελεί σηµαντική ένδειξη για ενδεχόµενη 

αδυναµία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Η ∆ιοίκησης της εταιρείας 

έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραµµα για την άρση εφαρµογής των διατάξεων του 

άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας». 
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2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, στην κλειόµενη χρήση δεν λογίστηκαν αποσβέσεις 

επιχορηγήσεων πάγιων στοιχείων ποσού ευρώ 40.000, µε συνέπεια η αξία των 

επιχορηγήσεων να εµφανίζεται ισόποσα αυξηµένη, ενώ τα αποτελέσµατα χρήσης να 

εµφανίζονται ισόποσα µειωµένα. 

 

Θέµα 7ο  

∆ιαπιστώσεις ελέγχου 

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις χρήσης Χ1 της εταιρίας 

«ΑΘΗΝΑ Α.Ε.», που έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) ∆εν σχηµατίζονται προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία, των οποίων το ύψος ανέρχεται σε ευρώ 150.000. Μέρος του ποσού αυτού 

ευρώ 15.000 αφορά στην κλειόµενη χρήση. 

2) Στην κλειόµενη χρήση, δεν σχηµατίστηκαν προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ευρώ 25.000. 

3) Ο Νοµικός Σύµβουλος της εταιρείας, στη σχετική επιστολή του, αναφέρει ότι 

εκκρεµούν σε βάρος της αγωγές αποζηµιώσεων τρίτων συνολικού ποσού ευρώ 

300.000, οι οποίες σύµφωνα µε την εκτίµησή του θα ευδοκιµήσουν κατά το ποσό 

ευρώ 60.000, καθώς και αγωγές αποζηµιώσεων τρίτων συνολικού ποσού ευρώ 

400.000 για τις οποίες δεν µπορεί να εκτιµήσει την έκβασή τους. 

 

∆ιατύπωση παρατηρήσεων 

Βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου, η ενδεικτική διατύπωση των παρατηρήσεων έχει την 

εξής µορφή: 

1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 20ΧΧ, το συνολικό ύψος 

της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 150.000, µε συνέπεια οι 

προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά 150.000 ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να 

εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 150.000 και τα αποτελέσµατα χρήσης αυξηµένα 

κατά 15.000 ευρώ. 
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2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, στην κλειόµενη χρήση, δεν σχηµατίστηκε πρόβλεψη για 

αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ευρώ 25.000. Ως εκ 

τούτου η αξία του λογαριασµού «Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία» εµφανίζεται µειωµένη κατά ευρώ 25.000, ενώ τα 

αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα.  

3) Για τις αγωγές τρίτων ποσού ευρώ 300.000: 

Κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, που διεκδικούν αποζηµιώσεις 

συνολικού ποσού ευρώ 300.000. Εκτιµάται ότι οι αγωγές αυτές θα ευδοκιµήσουν 

υπέρ των τρίτων κατά το ποσό ευρώ 60.000. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών 

αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει 

σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 60.000 για την κάλυψη αυτής της ζηµίας, µε 

συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα 

αυξηµένα. 

 

Για τις αγωγές τρίτων ποσού ευρώ 400.000: 

(θα αναφερθεί ως θέµα έµφασης, στην Έκθεση Ελέγχου) 

Χωρίς να διατυπωθεί επιφύλαξη στη γνώµη του ελέγχου, εφιστάται η προσοχή στη 

σηµείωση …… που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων. 

Κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, διεκδικώντας αποζηµιώσεις 

συνολικού ποσού ευρώ 400.000. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει 

οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε τις αγωγές 

αυτές
111. 

 

Θέµα 8ο  

∆ιαπιστώσεις ελέγχου 

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις χρήσης Χ1 της εταιρίας 

«ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Α.Ε.», που έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα 

(κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), διαπιστώθηκαν τα εξής: 

                                                      

111 Το θέµα αυτό κατά την κρίση του ελεγκτή µπορεί να αποτελέσει παρατήρηση, άνευ ποσοτικοποίησης εφόσον δεν µπορεί 

να υπάρξει εκτίµηση του σχετικού ποσού. 
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1) Τα αποτελέσµατα της ελεγχόµενης χρήσης δεν έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό ευρώ 

40.000 που αφορά δουλευµένα ασφάλιστρα της χρήσης. 

2) ∆εν έχουν λογισθεί αναλογούσες στην κλειόµενη χρήση, εκπτώσεις επί των αγορών 

συνολικού ποσού ευρώ 30.000, επειδή δεν είχαν ληφθεί τα αντίστοιχα πιστωτικά 

τιµολόγια των προµηθευτών. 

3) ∆εν έχουν λογισθεί οι αναλογούσες, στην κλειόµενη χρήση, εκπτώσεις επί των 

πωλήσεων συνολικού ποσού ευρώ 20.000, επειδή δεν είχαν εκδοθεί τα αντίστοιχα 

πιστωτικά τιµολόγια. 

4) ∆εν έχουν λογισθεί επιστροφές πωλήσεων εµπορευµάτων συνολικής αξίας πώλησης 

ευρώ 150.000 και αξίας κτήσης ευρώ 80.000 που πραγµατοποιήθηκαν την επόµενη 

χρήση και αφορούσαν πωλήσεις της ελεγχόµενης χρήσης.  

 

∆ιατύπωση παρατηρήσεων 

Βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου, η ενδεικτική διατύπωση των παρατηρήσεων έχει την 

εξής µορφή: 

1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης δεν επιβαρύνθηκαν 

µε δουλευµένα ασφάλιστρα ποσού ευρώ 40.000, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα 

χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα, ενώ οι 

υποχρεώσεις µειωµένες κατά το ποσό αυτό. 

2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχουν λογισθεί εκπτώσεις αγορών ποσού ευρώ 30.000, 

που αναλογούν στην κλειόµενη χρήση, µε συνέπεια η αξία των υποχρεώσεων προς 

τους προµηθευτές να εµφανίζεται αυξηµένη κατά το ποσό αυτό, ενώ τα αποτελέσµατα 

χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα µειωµένα. 

3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχουν λογισθεί εκπτώσεις πωλήσεων ποσού ευρώ 20.000 

που αναλογούν στην κλειόµενη χρήση, µε συνέπεια η αξία των απαιτήσεων από 

πελάτες, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα 

αυξηµένα. 

4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχουν λογισθεί επιστροφές πωλήσεων εµπορευµάτων 

ποσού ευρώ 150.000 που πραγµατοποιήθηκαν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
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και αφορούν πωλήσεις της κλειόµενης χρήσης. Λόγω του γεγονότος αυτού, η αξία του 

κύκλου εργασιών και των απαιτήσεων από πελάτες εµφανίζονται αυξηµένα κατά 

ευρώ 150.000, τα αποθέµατα εµφανίζονται µειωµένα κατά ευρώ 80.000 και τα 

αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 

70.000. 

 

Θέµα 9ο 

∆ιαπιστώσεις ελέγχου 

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις χρήσης Χ1 της εταιρίας 

«ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.», που έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα 

(κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου ποσού ευρώ 250.000 δεν απεικονίζονται στον Πίνακα 

∆ιάθεσης Κερδών, αλλά στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέον». 

2) ∆εν λήφθηκε η σχετική επιστολή του Νοµικού Συµβούλου της εταιρείας για την 

ύπαρξη ή µη αγωγών τρίτων κατά αυτής. 

3) ∆εν τέθηκε υπόψη του ελεγκτή η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας. 

 

∆ιατύπωση παρατηρήσεων 

Βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου, η ενδεικτική διατύπωση των παρατηρήσεων έχει την 

εξής µορφή: 

1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, οι καταλογισθείσες διαφορές φορολογικού ελέγχου ποσού 

ευρώ 250.000 δεν καταχωρήθηκαν στον Πίνακα ∆ιάθεσης Κερδών, µε συνέπεια τα 

κέρδη προς διάθεση του εν λόγω Πίνακα να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό 

αυτό. 

2) ∆εν λήφθηκε επιστολή από τον Νοµικό Σύµβουλο της εταιρείας για τυχόν αγωγές 

τρίτων κατά αυτής. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρείται επιφύλαξη για την µη 

ύπαρξη αγωγών τρίτων κατά της εταιρείας. 

3) Γίνεται σηµείωση στην παράγραφο «Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών 

Απαιτήσεων». 

«Μέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου (……….) δεν τέθηκε υπόψη µας η Έκθεση 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των 
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Μετόχων και συνεπώς δεν επιβεβαιώνεται η συµφωνία του περιεχοµένου της µε τις 

ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις».  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνολικά στην παρούσα εργασία έγινε παρουσίαση του ελεγκτικού επαγγέλµατος στην 

Ελλάδα, της σχέσης εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, του Κώδικα Επαγγελµατικής 

∆εοντολογίας της IFAC, της ελεγκτικής ευθύνης στη χώρα µας (αστική, ποινική, πειθαρχική) 

και των διαφόρων σταδίων της ελεγκτικής εργασίας, καθώς επίσης και του ελέγχου που 

διενεργούν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές σε σηµαντικά στοιχεία των οικονοµικών µονάδων.  

Σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση εξάγεται το συµπέρασµα πως η εργασία του 

εξωτερικού ελεγκτή είναι απόλυτα συνυφασµένη µε την εξασφάλιση της ποιότητας των 

οικονοµικών καταστάσεων των ελεγχόµενων φορέων, όπως επίσης και µε την αξιόπιστη 

ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων µερών, όπως µέτοχοι, επενδυτές, κρατικοί φορείς, κ.α. 

Φυσικά το βάρος που φέρει ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για να δράσει σύµφωνα µε τα 

δέοντα είναι αρκετά µεγάλο και µε την υπογραφή του στην έκθεση ελέγχου αναλαµβάνει τις 

ευθύνες που του αναλογούν (το ίδιο συµβαίνει και µε την εισαγωγή του στο ελεγκτικό 

επάγγελµα). Συνεπώς οφείλει να ασκεί το έργο του µε ήθος, ανεξαρτησία, αντικειµενικότητα 

και να ελέγχει εις βάθος τις διάφορες λειτουργίες της ελεγχόµενης µονάδας, προκειµένου να 

εξετάσει σε ποιο βαθµό οι οικονοµικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν πιστά τη 

χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας.  

Ωστόσο όπως σε όλους τους επαγγελµατικούς τοµείς, έτσι και στο ελεγκτικό 

επάγγελµα δεν λείπουν τα λάθη και οι παραλείψεις που είτε οφείλονται σε αµέλεια είτε σε 

δόλο. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα εταιρικών σκανδάλων µε ενεργή ανάµειξη ελεγκτικών 

εταιρειών παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. Τα σκάνδαλα αυτά σε συνδυασµό µε την 

κρίση που µαστίζει τη διεθνή οικονοµία έχουν κλονίσει την εµπιστοσύνη των εµπλεκόµενων 

φορέων και  έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Το τελευταίο 

στηρίζεται κατά πολύ στην διαφάνεια, τη διαφύλαξη του κύρους των επιχειρήσεων, καθώς 

και τη διατήρηση της ακεραιότητας των ελεγκτικών µηχανισµών.  

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η χώρα µας µε την εντατικοποίηση των ελέγχων 

που διενεργούνται από κρατικά ελεγκτικά σώµατα, την προσπάθεια επάνδρωσής τους µε το 

κατάλληλο προσωπικό και µε την επιβολή βαρύτερων ποινών σε περίπτωση δράσης των 

ελεγκτών µε δόλιο τρόπο.  
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Συνεπώς σε µία µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να γίνει µια σύγκριση της 

αποτελεσµατικότητας των ελεγκτικών µηχανισµών προτού και αφού  έχουν εφαρµοστεί 

πλήρως τα παραπάνω µέτρα, όπως επίσης να προταθούν µέτρα που θα µπορούσαν να 

περιορίσουν τα φαινόµενα απάτης που συντελούνται από ελεγκτικές εταιρείες ή ελεγκτές. 

Επιπρόσθετα θα ήταν δυνατό να µελετηθεί ο ρόλος των ελεγκτικών προτύπων σε σχέση µε 

την εξασφάλιση της ακεραιότητας των ελεγκτών και η κλίµακα κατά την οποία παραβιάζεται 

ο Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας. Όλα τα προαναφερόµενα θα οδηγούσαν σε µια πιο 

ολοκληρωµένη άποψη για το ελεγκτικό επάγγελµα στη χώρα µας.  
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• ∆ΠΕ 330: Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιµώµενους κινδύνους. 

• ∆ΠΕ 500: Ελεγκτικά τεκµήρια. 

• ∆ΠΕ 520: Αναλυτικές διαδικασίες. 

• ∆ΠΕ 560: Μεταγενέστερα γεγονότα. 

• ∆ΠΕ 570: Συνέχιση δραστηριότητας. 

• ∆ΠΕ 580: Έγγραφες διαβεβαιώσεις. 

• ∆ΠΕ 600: Ειδικά ζητήµατα – έλεγχοι οικονοµικών καταστάσεων οµίλου εταιρειών 

(περιλαµβανοµένης της εργασίας ελεγκτών εταιρειών οµίλου). 

• ∆ΠΕ 620: Χρησιµοποίηση της εργασίας του εµπειρογνώµονα του ελεγκτή. 

• ∆ΠΕ 700: ∆ιαµόρφωση γνώµης και έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

• ∆ΠΕ 705: ∆ιαφοροποιήσεις της γνώµης στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή. 

• ∆ΛΠ 7: Κατάσταση Ταµειακών Ροών. 

 

  



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 149 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 150 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ      

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

 

Enron Corporation 112 

Το σκάνδαλο της Enron είναι ένα οικονοµικό σκάνδαλο που αναδείχθηκε το 2001 και 

αφορούσε την ενεργειακή εταιρεία Enron και την ελεγκτική Arthur Andersen. 

Έπειτα από µια σειρά αποκαλύψεων που αφορούσαν αµφιλεγόµενες λογιστικές 

πρακτικές, που διενεργήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, η Enron βρέθηκε στο χείλος της 

χρεοκοπίας τον Νοέµβριο του 2001. Μια απόπειρα διάσωσης, από µία παρόµοια αλλά 

µικρότερη ενεργειακή εταιρεία, την Dynegy δεν κατέστη βιώσιµη. Η Enron κήρυξε πτώχευση 

στις 2 ∆εκεµβρίου του 2001. Καθώς το σκάνδαλο αποκαλυπτόταν, οι µετοχές της Enron 

σηµείωσαν κατακόρυφη πτώση από τα 90,00$ ανά µετοχή σε λιγότερο από 50cent ανά 

µετοχή. Στο µεταξύ η ελεγκτική εταιρεία Andersen κατέστρεφε σηµαντικό αριθµό εγγράφων 

και φακέλων ελέγχου που σχετίζονταν µε την Enron και τα οικονοµικά της σε µια 

προσπάθεια, όπως υποστήριξαν οι επικριτές της, να αποτρέψει τις αρχές από το να 

αποκτήσουν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος της στον ρόλο που έπαιξε στην χρεοκοπία της 

Enron. Η κατακόρυφη πτώση της τελευταίας σηµειώθηκε µετά την αποκάλυψη ότι πολλά από 

τα κέρδη και τα έσοδα ήταν αποτέλεσµα συµφωνιών µε οντότητες ειδικού σκοπού, εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης που η ίδια ήλεγχε. Στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοιες εταιρείες 

χρησιµοποιούνταν για να χρηµατοδοτήσουν την απόκτηση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή 

την κατασκευή ενός έργου. Ανεξάρτητα από αυτό όµως, το κρυφό κίνητρο για τη δηµιουργία 

µια εταιρείας ειδικού σκοπού ήταν σχεδόν πάντα η απόκρυψη οφειλών. Με άλλα λόγια 

τέτοιες εταιρείες διέθεταν ένα µηχανισµό που επέτρεπε στις µεγάλες εταιρείες να αυξήσουν 

την απαιτούµενη χρηµατοδότηση για την πραγµατοποίηση διαφόρων στόχων, χωρίς να 

απαιτείται να εµφανίσουν την υποχρέωση στον ισολογισµό τους.  

Επιπροσθέτως, το σκάνδαλο προκάλεσε τη διάλυση της Arthur Andersen, η οποία 

αποτελούσε µέχρι εκείνη την περίοδο µία εκ των πέντε κορυφαίων ελεγκτικών εταιρειών. 

Ιδιαίτερα ζηµιωµένα βγήκαν τα µέλη ποικίλων οµάδων ενδιαφερόµενων, όπως µέτοχοι, 

κράτος, πιστωτές και εργαζόµενοι. Η Andersen κατηγορήθηκε ότι εφάρµοζε ελαστικά 

                                                      

112 Παπαδόπουλος, ∆. (2012), «Ελεγκτικές Εταιρείες: 2ο Μέρος», EpistimonikoMarketing.  
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ελεγκτικά πρότυπα κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού της έργου λόγω της σύγκρουσης 

συµφερόντων που ανέκυπτε από τη διατήρηση των σηµαντικών συµβουλευτικών αµοιβών 

που αποκόµιζε από την Enron. Μάλιστα το 2000 η Andersen πραγµατοποίησε 25 εκατ. 

δολάρια σε ελεγκτικές αµοιβές και 27 εκατ. δολάρια σε συµβουλευτικές αµοιβές. Γίνεται 

φανερό ότι µόνο του το µέγεθος των ελεγκτικών αµοιβών είχε µια σηµαντική επίδραση στις 

διαπραγµατεύσεις του τοπικού γραφείου της ελεγκτικής εταιρείας µε τη διοίκηση της Enron 

στην έδρα της στο Houston. Τα λογιστικά και ελεγκτικά θέµατα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν 

από την Enron για την παραποίηση των οικονοµικών της στοιχείων και τα οποία κάλυψε µε 

την Έκθεση Ελέγχου η ελεγκτική εταιρεία ήταν τα εξής: 

1) Η οικονοµική πολιτική της επιχείρησης η οποία επέτρεψε την απόκρυψη ζηµιών και 

χρεών της από ενδιαφερόµενους επενδυτές. 

2) Η πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά τις επενδύσεις σε µη συγχωνευµένες 

επιχειρήσεις ενώ πραγµατικά αφορούσε εταιρείες που βρίσκονταν υπό την κατοχή 

της, γεγονός που φανέρωνε αυξηµένες συναλλαγές. 

3) Η πρακτική αναγνώρισης εσόδων, σύµφωνα µε την οποία καταγράφονταν ως 

τρέχοντα έσοδα αµοιβές υπηρεσιών επόµενων χρόνων καθώς και έσοδα µελλοντικών 

συµβολαίων. 

4) Αποτελέσµατα από εµπορικές επενδύσεις, τα οποία δεν βασίζονταν σε πραγµατικές 

πράξεις. 

5) Η πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά το απόθεµά της. 

6) Ανακριβείς αποκαλύψεις εµπορικών συναλλαγών. 

 

Η ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen, µετά το ξέσπασµα του σκανδάλου, 

κατηγορήθηκε για παράλειψη καθηκόντων ακόµα και απάτη τόσο από τον τύπο όσο και από 

την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και µηνύθηκε µε σοβαρές χρηµατικές αποζηµιώσεις. 

Ανεξαρτήτως της δικαστικής έκβασης ως προς το ρόλο της εταιρείας στις δηµιουργικές 

πρακτικές της Enron, η φήµη της Andersen επλήγη ανεπανόρθωτα. Πάνω από 20.000 

συνεργάτες και υπαλλήλους της ελεγκτικής εταιρείας έχασαν τη δουλεία τους, µε την ίδια να 

προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις αγωγές από όσους θίχτηκαν από την ελλιπή πληροφόρηση 

των στοιχείων της Enron.  

 



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 152 

 

Lehman Brothers Holdings, Inc113 

Η Lehman Brothers µε ενεργητικό περίπου 700 δις δολαρίων ξάφνιασε µε την πτώχευσή της 

στις 15 Σεπτεµβρίου 2008. Η δράση της ελεγκτικής εταιρείας Ernst and Young, µία από τις 

τέσσερις µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, συνδέεται µε το σκάνδαλο της Lehman Brothers, η 

οποία είχε εκτεθεί σε υπερβολικό δανεισµό. Η χρεοκοπία της τελευταίας αποτέλεσε το 

αποκορύφωµα της κρίσης των υποβαθµισµένων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ. 

Η ελεγκτική εταιρεία Ernst and Young που πληρωνόταν για να ελέγχει και να 

υπογράφει τα βιβλία της Lehman Brothers, γνώριζε και συγκάλυπτε την κατάσταση στην 

οποία είχε περιέλθει η ελεγχόµενη εταιρεία. Ειδικότερα όπως περιγράφεται στο πόρισµα των 

αµερικανικών αρχών, η Ernst and Young είχε επίγνωση της απάτης που έκανε η διοίκηση της 

τράπεζας όταν καταχωρούσε στις πωλήσεις, µέχρι να δηµοσιευτούν οι χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις, ένα βραχυπρόθεσµο δάνειο έτσι ώστε να εµφανιστεί µειωµένος ο δανεισµός 

(Repos 105). Το αποτέλεσµα ήταν η τράπεζα να έχει γονατίσει από τις υποχρεώσεις και οι 

µέτοχοι, χάρη στις πολύτιµες υπηρεσίες των ελεγκτών, να ενηµερώνονται για µια ανθηρή και 

επικερδής κατάσταση.  

H Ernst and Young κατηγορήθηκε για το γεγονός πως δεν είχε αναλάβει κατάλληλη 

δράση για να ερευνήσει πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις της Lehman Brothers για τα δύο 

πρώτα τρίµηνα του 2008 ήταν σηµαντικά παραπλανητικές λόγω της παράλειψης της 

εταιρείας να αποκαλύψει τα σχετικά µε τα Repo 105, όπως επίσης και για το ότι δεν 

ενηµέρωσαν τους ανθρώπους της διαχείρισης και την επιτροπή ελέγχου.  

 

Satyam Computer Services114 

Το εν λόγω σκάνδαλο αφορούσε την τέταρτη µεγαλύτερη εταιρεία νέων τεχνολογιών στην 

Ινδία και τον ιδρυτή της και πρόεδρο κ. Ραµαλίνγκα Ραχού ο οποίος τον Ιανουάριου του 2009 

οµολόγησε ότι επί χρόνια παρουσίαζε τα έσοδα της εταιρείας πολύ υψηλότερα από ότι ήταν 

στην πραγµατικότητα. Η απάτη, η οποία πριν από την οµολογία του κ. Ραχού δεν είχε γίνει 

αντιληπτή, είχε ως αποτέλεσµα να αποκαλυφθεί µία «φούσκα» 1,5 δισεκατοµµυρίων 

δολαρίων, τα οποία φαίνεται ότι στην πραγµατικότητα ποτέ δεν υπήρξαν στα ταµεία της 

εταιρείας.  

                                                      

113 Παπαδόπουλος, ∆. (2012), «Ελεγκτικές Εταιρείες: 2ο Μέρος», EpistimonikoMarketing. 

114 «Ρ. Ραχού, ο «Ινδός Μέιντοφ» που βρέθηκε πίσω από τα σίδερα», (2009), Πρώτο Θέµα. 
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Ο πρόεδρος της εταιρείας δεν αρκέστηκε στο να διογκώνει απλώς τα έσοδα, αλλά είχε 

βρει τρόπους ώστε µεγάλα από αυτά ποσά να καταλήγουν στα χέρια του. Συγκεκριµένα, οι 

αρµόδιες για τη διαλεύκανση της απάτης αρχές είχαν εντοπίσει ένα σύµπλεγµα 300 περίπου 

εταιρειών που σχετίζονταν είτε µε τον κ. Ραχού είτε µε µέλη της οικογένειάς του και µέσω 

των οποίων ξεπλένονταν χρήµατα που προέρχονταν από τη Satyam.  

Το έναυσµα για την αποκάλυψη της απάτης έγινε όταν ο κ. Ραχού ενέκρινε την 

εξαγορά των δύο εταιρειών Maytas, οι οποίες ελέγχονταν από την οικογένειά του, έναντι 1,6 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Ο κ. Ραχού, ωστόσο αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει µέσα σε 

λίγες ώρες, µετά την έντονη αντίδραση των θεσµικών µετόχων. Η εξαγορά των δύο 

προαναφερθέντων εταιρειών, η οποία θα άφηνε χρέη περίπου 400 εκατοµµυρίων δολαρίων 

στην Satyam, θεωρήθηκε ως απόπειρα της οικογένειας που είχε τον έλεγχο να εκµεταλλευτεί 

τα αποθέµατα της εταιρείας.  

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια ο κ. Ραχού, το 8% της εταιρείας είχε δεσµευτεί έναντι 

δανείων από θεσµικούς δανειστές. Μετά το ξέσπασµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης 

και την πτώση των µετοχών, οι θεσµικοί αυτοί παράγοντες άρχισαν να ρευστοποιούν τις 

µετοχές. Με το µερίδιό του στην εταιρεία να συρρικνώνεται και κινδυνεύοντας να χάσει τον 

έλεγχο, ο κ. Ραχού οµολόγησε τα πάντα.  

Η ελεγκτική εταιρεία της Satyam, Price Waterhouse Coopers, παρά τη δηµόσια και 

διεθνή κατακραυγή δεν αντιµετώπισε σοβαρές συνέπειες. Μάλιστα εγείρονται πολλά 

ερωτηµατικά σχετικά µε τον ρόλο που έπαιξε όταν η εταιρεία εντάχθηκε στο Χρηµατιστήριο 

της Νέας Υόρκης και την ανικανότητά της να αντιµετωπίσει µια τέτοιων διαστάσεων 

συστηµατική απάτη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ BRISTOL-MYERS SQUIBB 115 

H Bristol-Myers Squibb (BMS) αποτελεί µια αµερικανική πολυεθνική φαρµακευτική 

εταιρεία µε έδρα την Νέα Υόρκη. Από το 2001 έως το 2003 η µετοχή της εταιρείας έχασε το 

50% της αξίας της, λόγω διάφορων γεγονότων, καταστάσεων και δόλιων πράξεων. Τα 

χαρακτηριστικότερα από αυτά περιγράφονται παρακάτω: 

1. Η εταιρεία ανακοίνωσε χαµηλότερα έσοδα για το 2002 σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρονιά κατά 2 δισεκατοµµύρια δολάρια και προειδοποίησε για την αυξανόµενη 

απειλή στον τοµέα αυτό που τίθεται µε φθηνές εναλλακτικές λύσεις για τα επώνυµα 

φάρµακα. 

2. Η εξαγορά του 20% της ImClone Systems, εταιρεία βιοτεχνολογίας, από την BMS µε 

2 δισεκατοµµύρια δολάρια περίπου, συνετέλεσε στην πτώση της τελευταίας, καθώς η 

ImClone έχασε ένα µεγάλο µέρος της αξίας της, λόγω της ανεπάρκειας ενός 

φαρµάκου της κατά του καρκίνου (Erbitux) και ταυτόχρονα εξαιτίας ενός σκανδάλου 

εσωτερικής πληροφόρησης µε τη µετοχή της.  

3. Η BMS είχε υπερτιµήσει τις πωλήσεις της κατά 2,5 δισεκατοµµύρια δολάρια το 

1999, το 2000 και το 2001, ως αποτέλεσµα ενός συστήµατος παροχής κινήτρων που 

ενθάρρυναν χονδρέµπορους να αγοράσουν επιπλέον αποθέµατα φαρµάκων που δεν 

χρειάζονταν, το οποίο όµως βοήθησε την εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της. Το 

παραπάνω εγχείρηµα ονοµάστηκε από την ίδια την εταιρεία ως «σφάλµα του χρόνου 

στην αναγνώριση εσόδων». Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ξεκίνησε 

έρευνα επί του θέµατος, µε την BMS να συµφωνεί στην καταβολή προστίµου για 

αστική ευθύνη ύψους 100 εκατοµµυρίων δολαρίων και 50 εκατ. δολαρίων 

προκειµένου να διατεθούν στους µετόχους που είχαν υποστεί ζηµία από την απάτη
116.  

    

 

                                                      

115 Finch, J. (2003), “Bristol-Myers Squibb admits $900m overstatement”, The Guardian. 

116 Dash, E. (2004), “Bristol-Myers Agrees to Settle Accounting Case”, The New York Times. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………….. 

Α.Φ.Μ…………………………………… 

∆.Ο.Υ…………………………………….. 

 

 

ΠΡΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΟΛΗ Τ.Κ. 

        Ηµεροµηνία        /         /20ΧΧ 

 

Κύριοι, 

 

Σας γνωρίζουµε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας µας, που 

συγκλήθηκε την …………………………. εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01.2014 – 

31.12.2014 την ελεγκτική εταιρία Επωνυµία ελεγκτικής εταιρείας και συγκεκριµένα σαν 

Τακτικό ελεγκτή τον κ. …………………………………….. και σαν αναπληρωµατικό τον κ. 

………………………………………….. κατοίκους Πόλη, ∆ιεύθυνση ελεγκτικής εταιρείας. 

 

Παρακαλούµε, όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 

2231/1994. 

 

         

         Με τιµή, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ117 

Προς τον κατάλληλο εκπρόσωπο της διοίκησης ή των υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση της 

Εταιρείας ΑΒΓ: 

[Ο σκοπός και το πεδίο του ελέγχου] 

Έχετε ζητήσει να ελέγξουµε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ οι 

οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 20ΧΧ, την κατάσταση 

αποτελεσµάτων, την κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταµειακών 

ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και µια περίληψη των σηµαντικών 

λογιστικών πολιτικών και άλλων επεξηγηµατικών πληροφοριών. Είµαστε στην ευχάριστη 

θέση να επιβεβαιώσουµε την αποδοχή και την κατανόησή µας για αυτή την ανάθεση ελέγχου 

µε την παρούσα επιστολή. Ο έλεγχός µας θα διενεργηθεί µε σκοπό να εκφράσουµε τη γνώµη 

µας επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

[Οι ευθύνες του ελεγκτή] 

Θα διενεργήσουµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ). 

Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας και το 

σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µε σκοπό να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το 

εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα. Ένας έλεγχος 

περιλαµβάνει την εκτέλεση διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε 

τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που 

επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµηση των 

κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται σε απάτη ή 

λάθος. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιµήσεων 

που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 

των οικονοµικών καταστάσεων.  

Λόγω των ενδογενών περιορισµών ενός ελέγχου, καθώς και των ενδογενών 

περιορισµών των εσωτερικών δικλίδων, υπάρχει αναπόφευκτος κίνδυνος να µην εντοπισθούν 

                                                      

117 ∆ΠΕ 210, Παράρτηµα 1. 



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 157 

 

ορισµένα ουσιώδη σφάλµατα, ακόµη και αν ο έλεγχος σχεδιαστεί και εκτελεστεί κατάλληλα 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ. 

Κατά τη διενέργεια των εκτιµήσεων κινδύνου, εξετάζουµε τις εσωτερικές δικλίδες 

που σχετίζονται µε την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας  σκοπό το 

σχεδιασµό διαδικασιών ελέγχου που είναι κατάλληλες για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό 

την έκφραση γνώµης για την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικών δικλίδων της 

οντότητας. Ωστόσο, θα σας κοινοποιήσουµε εγγράφως κάθε σηµαντική έλλειψη στις 

εσωτερικές δικλίδες σε σχέση µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, την οποία θα 

εντοπίσουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου.  

[Οι ευθύνες της διοίκησης και ο προσδιορισµός του εφαρµοστέου πλαισίου 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς] 

Ο έλεγχός µας θα διενεργηθεί µε βάση το ότι [η διοίκηση και, όπου συντρέχει 

περίπτωση, οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση] αναγνωρίζουν και κατανοούν ότι αυτοί 

φέρουν ευθύνη: 

1. Για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

2. Για τις εσωτερικές εκείνες δικλίδες που [η διοίκηση] κρίνει ότι είναι απαραίτητες για 

να καταστήσουν δυνατή την κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων που είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, οφειλόµενο σε απάτη ή λάθος, και  

3. Για να µας χορηγούν: 

i. Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που [η διοίκηση] γνωρίζει ότι είναι σχετικές 

µε την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, όπως αρχεία, τεκµηρίωση και 

άλλα θέµατα, 

ii.  Συµπληρωµατικές πληροφορίες που µπορεί να ζητήσουµε [από τη διοίκηση] για 

τους σκοπούς του ελέγχου, και  

iii.  Απεριόριστη πρόσβαση σε άτοµα εντός της οντότητας από τα οποία θα κριθεί 

αναγκαίο να αποκτήσουµε ελεγκτικά τεκµήρια. 

 

Ως µέρος της σειράς ενεργειών του ελέγχου µας, θα ζητήσουµε [από τη διοίκηση και, 

όπου συντρέχει περίπτωση, από τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση], έγγραφη 

επιβεβαίωση που αφορά διαβεβαιώσεις προς εµάς σε σχέση µε τον έλεγχο. 

Προσβλέπουµε στην πλήρη συνεργασία µε το προσωπικό σας κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου µας. 
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[Άλλες σχετικές πληροφορίες] 

[Εισαγωγή άλλων πληροφοριών, όπως ρυθµίσεις αµοιβών, τιµολογήσεις και άλλοι 

ειδικοί όροι, ως ενδείκνυται] 

[Αναφορά] 

[Εισαγωγή κατάλληλης αναφοράς για την αναµενόµενη µορφή και το περιεχόµενο της 

έκθεσης του ελεγκτή] 

Η µορφή και το περιεχόµενο της έκθεσής µας µπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθεί 

λόγω των ευρηµάτων του ελέγχου µας. 

Παρακαλείσθε να υπογράψετε και να επιστρέψετε το συνηµµένο αντίγραφο της 

επιστολής, ως ένδειξη της λήψης και της συµφωνίας σας µε τις ρυθµίσεις για τον έλεγχό µας 

επί των οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των αντίστοιχων ευθυνών 

µας. 

 

 

ΧΨΩ & Σία 

Αποδοχή και συµφωνία εκ µέρους της Εταιρείας ΑΒΓ από  

(υπογραφή) 

………….. 

Όνοµα και τίτλος  

Ηµεροµηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

        Ηµεροµηνία         /        /20ΧΧ 

 

Προς τον ∆ικηγόρο 

κ. ……………… ……………… 

 

 

Αξιότιµε κύριε, 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. …………….. …………….. Επωνυµία ελεγκτικής 

εταιρείας, ∆ιεύθυνση έδρας ελεγκτικής εταιρείας, διενεργεί έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας µας.  

Αναφορικά µε τον διενεργούµενο έλεγχο, σας παρακαλούµε να δώσετε κατ’ ευθείαν στους 

ελεγκτές µας τις πιο κάτω πληροφορίες και στοιχεία, στο βαθµό που έχετε εµπλακεί στο 

χειρισµό των σχετικών υποθέσεων: 

1. Κατάσταση όλων των αξιώσεων και δικαστικών υποθέσεων της εταιρείας µας κατά 

τρίτων και τρίτων κατά της εταιρείας µας, που εκκρεµούν κατά το χρόνο αποστολής 

της απαντητικής επιστολής σας (συµπεριλαµβανοµένων και των πράξεων επιβολής 

πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και προστίµων) καθώς και των αξιώσεων και 

δικαστικών υποθέσεων που εκκρεµούσαν κατά την [ηµεροµηνία του ισολογισµού] και 

η έκβαση των οποίων στο µεταξύ οριστικοποιήθηκε. 

Για κάθε υπόθεση που θα συµπεριληφθεί στην κατάσταση αυτή, σας παρακαλούµε να 

δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία: 

i. Σύντοµη περιγραφή της αξιώσεως. 

ii.  Στάδιο εξελίξεως. 

iii.  Την πιθανολογούµενη, κατά τη γνώµη σας, τελική έκβαση της υπόθεσης. 
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2. Τα τυχόν εµπράγµατα βάρη επί των γηπέδων και κτιρίων που η εταιρεία έχει στην 

κυριότητά της, όπως και γραπτή διαβεβαίωσή σας ότι η εταιρεία µας κατέχει νοµίµως 

τίτλους για όλα τα ακίνητα που αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα.  

3. Το ποσό που η εταιρεία µας σας οφείλει για αµοιβές και έξοδα παραστάσεων, 

αναφορικά µε τις υπηρεσίες που έχετε προσφέρει µέχρι την 31.12.2014.  

 

Η συνεργασία σας είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του διενεργούµενου ελέγχου. Σας 

παρακαλούµε να ανταποκριθείτε άµεσα και να αποστείλετε την απάντησή σας απευθείας 

στον ελεγκτή µας.  

 

 

             Με εκτίµηση, 

     ………………….. ………………….. 

     ………………….. ………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

        Ηµεροµηνία        /         /20ΧΧ 

 

Προς 

τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή  

κ. …………….. …………….. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

Αξιότιµε κύριε, 

 

Σας απευθύνουµε την παρούσα επιστολή στα πλαίσια του ελέγχου των οικονοµικών 

καταστάσεων της Επωνυµία ελεγχόµενης µονάδας, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2014, που αποσκοπούσε στη διακρίβωση του κατά πόσον οι προαναφερόµενες 

οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν µε πληρότητα και σαφήνεια την οικονοµική θέση της 

εταιρείας και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων 

κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της εταιρείας της χρήσεως που έληξε την ως άνω 

ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ή, εφόσον δεν εφαρµόζονται τα ∆ΠΧΠ, µε τα 

Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νοµοθεσία). 

Αναγνωρίζουµε την ευθύνη µας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων κατά τρόπο 

που να παρέχει µια ορθή, πλήρη και σαφή εικόνα, σύµφωνα µε το προαναφερόµενο σώµα 

λογιστικών κανόνων. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την …... ……. …… . 

Με την παρούσα επιστολή επιβεβαιώνουµε, στο µέτρο της πληρέστερης γνώσης και 

πεποίθησής µας, τις ακόλουθες παραστάσεις, που έγιναν στα πλαίσια του διενεργηθέντος 

ελέγχου: 
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1. Θέσαµε στη διάθεσή σας: 

i. Όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, που σχετίζονται 

µε τον έλεγχό σας, και δεν έχουµε αποκρύψει οτιδήποτε που θα µπορούσε να 

οδηγήσει στη διαφοροποίηση της γνώµη σας. 

ii.  Όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων που έχουν πραγµατοποιηθεί από την έναρξη 

της ελεγχόµενης χρήσεως µέχρι σήµερα. 

2. Για το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας σας γνωρίζουµε τα εξής: 

i. Ως διοίκηση αναγνωρίζουµε ότι είναι δική µας ευθύνη ο σχεδιασµός και η 

εφαρµογή ενός Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου που να προλαµβάνει και να 

εντοπίζει ουσιώδη λάθη ως αποτέλεσµα ενεργειών απάτης ή λάθους στις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

ii.  Αναγνωρίζουµε την ευθύνη για την εφαρµογή και εξασφάλιση της εύρυθµης 

λειτουργίας δικλείδων ασφαλείας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου που 

στοχεύουν στην παρεµπόδιση και ανίχνευση ενεργειών απάτης ή λάθους. 

iii.  Έχουµε αξιολογήσει τον κίνδυνο οι οικονοµικές καταστάσεις να περιέχουν 

ουσιώδη λάθη ως αποτέλεσµα ενεργειών απάτης και το αποτέλεσµα αυτής της 

αξιολόγησης είναι ότι ο κίνδυνος αυτός δεν είναι σηµαντικός. 

iv. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στην παρούσα επιστολή, δεν 

υπήρξαν: 

Α) Παραβάσεις ή ενδεχόµενες παραβάσεις διατάξεων νόµων ή κανονισµών, οι 

συνέπειες των οποίων θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων, είτε για αναφορά στο προσάρτηµα [ή στις 

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων] είτε για σχηµατισµό πρόβλεψης 

για πιθανές ζηµιές. 

Β) Ατασθαλίες ή υποψίες για ατασθαλίες στις οποίες εµπλέκονται µέλη της 

διοίκησης ή πρόσωπα µε σηµαντικό ρόλο στο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου ή 

άλλων, όπου η απάτη θα µπορούσε να έχει σηµαντική επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Γ) ∆ιοικητικές κυρώσεις για µη συµµόρφωση ή πληµµελή τήρηση των υπό του 

νόµου προβλεπόµενων υποχρεώσεων.  

∆) Προβαλλόµενοι ισχυρισµοί για απάτες ή για υποψίες ενδεχόµενης απάτης 

που περιήλθαν σε γνώση της διοίκησης, από εργαζόµενους, πρώην 
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εργαζόµενους, αναλυτές, ρυθµιστικές αρχές ή άλλους και οι οποίες επηρεάζουν 

τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

[Μνηµονεύονται οι κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις, αν υπάρχουν] 

3. ∆εν υπάρχουν: 

i. Αγωγές που ενδέχεται να κινηθούν κατά της εταιρείας µας και οι οποίες θα 

έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 

ii.  Σηµαντικές υποχρεώσεις ή ενδεχόµενα κέρδη ή ζηµίες από συµβατικές σχέσεις 

(συµπεριλαµβανοµένων των προφορικών και γραπτών εγγυοδοσιών) για τις 

οποίες θα έπρεπε να γίνει πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις. 

iii.  Σηµαντικές συναλλαγές οι οποίες δεν καταχωρήθηκαν ή καταχωρήθηκαν 

πληµµελώς στα τηρηθέντα από την εταιρεία µας βιβλία και στοιχεία. 

iv. Γεγονότα που συνέβησαν µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού 

αλλά έχουν επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

4. Σχηµατίστηκαν επαρκείς προβλέψεις για: 

i. Τις ζηµίες που είναι πιθανό να προκύψουν από την εκπλήρωση ή την αδυναµία 

εκπλήρωσης συµβατικών υποχρεώσεων (πελατών, άλλων ή της εταιρείας). 

ii.  Τις ζηµίες που είναι πιθανό να προκύψουν από συµβατικές υποχρεώσεις για την 

αγορά αποθεµάτων σε ποσότητες µεγαλύτερες των κανονικών αναγκών της 

εταιρείας ή σε τιµές υψηλότερες των τρεχουσών τιµών αγοράς. 

iii.  Τις ζηµίες που είναι δυνατό να προκύψουν από την απαξίωση ή φυσική 

αποµείωση αποθεµάτων. 

iv. Τις ζηµίες που προέκυψαν από την απαξίωση των επενδύσεών µας. 

5. Η εταιρεία δεν έχει σχέδια ή προθέσεις που θα επέφεραν σηµαντική αλλαγή στην αξία 

ή την ταξινόµηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της. 

6. Η εταιρεία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των περιουσιακών της στοιχείων και 

δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη εκτός από αυτά που αναφέρονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

7. Η εταιρεία έχει συµµορφωθεί µε όλους τους όρους συµβάσεων η παράβαση των 

οποίων θα είχε ουσιώδεις επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. 

8. Τα κατωτέρω στοιχεία απεικονίζονται ορθά και µε πληρότητα στις οικονοµικές 

καταστάσεις: 

i. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα και συγγενή πρόσωπα (επιχειρήσεις, µετόχους, 

όργανα διοίκησης) και τα σχετικά ποσά που αφορούν σε απαιτήσεις και 



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 164 

 

υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των πωλήσεων, αγορών, χορηγήσεων, 

µεταφορών κεφαλαίων, συµβάσεων, µισθώσεων και εγγυήσεων. 

ii.  Σηµαντικές σχέσεις κοινής ιδιοκτησίας ή ελέγχου της διοίκησης οι οποίες 

χρήζουν αναφοράς ή οδηγούν σε υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων. 

iii.  Συµβάσεις µε πιστωτικά ιδρύµατα, βάσει των οποίων προβλέπονται δεσµεύσεις 

περιουσιακών στοιχείων ή συναφείς διευθετήσεις. 

9. ∆εν υπάρχουν τυπικές ή άτυπες ρυθµίσεις, που να επιτρέπουν το συµψηφισµό 

υποχρεώσεων µε τα διαθέσιµα ή τα υπόλοιπα των επενδυτικών λογαριασµών της 

εταιρείας. Με εξαίρεση τα µνηµονεύοντα στη Σηµείωση …… του Προσαρτήµατος, 

δεν υπάρχουν άλλες δανειοληπτικές ρυθµίσεις ή διευθετήσεις.  

10. Στις οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζονται ή αναφέρονται, µε τον πρέποντα τρόπο, 

όλα τα δικαιώµατα προαίρεσης επί των µετοχών της εταιρείας καθώς και κάθε 

δυνάµενο να ασκηθεί στο µέλλον δικαίωµα, που σχετίζεται µε τα ίδια κεφάλαια της 

εταιρείας.  

11. Οι σηµαντικές υποθέσεις (παραδοχές) που υιοθετήθηκαν κατά την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας και τη διατύπωση των σχετικών γνωστοποιήσεων είναι λογικές και 

ανταποκρίνονται στις προθέσεις και τις δυνατότητες της διοίκησης να προχωρήσεις 

στις συγκεκριµένες ενέργειες για λογαριασµό της εταιρείας. 

12. ∆εν υπάρχουν γεγονότα ή συνθήκες και σχετικοί επιχειρηµατικοί κίνδυνοι που θα 

µπορούσαν να δηµιουργήσουν σοβαρή αµφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης της 

δραστηριότητας της εταιρείας. 

 

 

Με εκτίµηση, 

 

       ………………….  …………………… 

            (Όνοµα ελεγχόµενης εταιρείας) 

 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος    Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

……………. ……………    ……………………. ………………… 

       (υπογραφή)                              (υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ  

Προς τους Μετόχους / Εταίρους της ……………………….. 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ………………….. ΑΕ (ή 

ΕΠΕ), της εταιρικής χρήσεως (ή περιόδου) που έληξε την ……………… 20ΧΧ. Η ευθύνη 

της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας 

ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών 

καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 

  [Με εξαίρεση το θέµα …….. που αναφέρεται στην επόµενη παράγραφο]118, ο έλεγχός 

µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε 

τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση 

του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που 

υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 

ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της 

παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τη συµφωνία του 

περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή του /των ∆ιαχειριστή /στών) µε 

τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή 

βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. 

Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα κατωτέρω θέµατα: 

1. …………………… ,  2. ……………………,  3. …………………… 
 

Εξαιτίας των θεµάτων που µνηµονεύονται στην προηγούµενη παράγραφο, κατά τη 

γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν την οικονοµική 

θέση της εταιρείας κατά την …………….. 20ΧΧ και τα αποτελέσµατα των εργασιών της 

[ούτε και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας] της 

                                                      

118 Μόνο σε περίπτωση περιορισµού του εύρους του ελέγχου.  



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 166 

 

χρήσεως (ή περιόδου) που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ή τα 

Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νοµοθεσία). 

 

(τόπος – Ηµεροµηνία) 

Ο /ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΣ /ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ /ΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ /ΕΣ 

…………………………… 

                   ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

ΓΝΩΜΗΣ 

 

 

Προς τους Μετόχους / Εταίρους της ……………………….. 

  

Ορισθήκαµε ελεγκτές των οικονοµικών καταστάσεων της ………………… Α.Ε. (ή 

Ε.Π.Ε.), της 31 ∆εκεµβρίου 200Χ. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών αυτών 

καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας (παραλείπεται η πρόταση περί της ευθύνης 

των ελεγκτών). 

(Η παράγραφος που πραγµατεύεται το εύρος του ελέγχου είτε παραλείπεται είτε 

διαφοροποιείται ανάλογα µε τις περιστάσεις.) 

  ∆εν κατέστη δυνατό να παρακολουθήσουµε τη φυσική απογραφή των αποθεµάτων 

και να επαληθεύσουµε τις απαιτήσεις κατά πελατών, λόγω των περιορισµών που τέθηκαν στο 

έργο µας από την ελεγχόµενη εταιρεία. 

  ∆εδοµένης της σηµαντικότητας των θεµάτων που µνηµονεύονται στην προηγούµενη 

παράγραφο, αδυνατούµε να εκφέρουµε γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

(τόπος – Ηµεροµηνία) 

Ο /ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΣ /ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ /ΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ /ΕΣ 

…………………………… 

                               ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
119 

 

 

Σύµφωνα µε το Νόµο 3693/2008 ποιοτικός έλεγχος διεξάγεται από την Ε.Λ.Τ.Ε. κάθε τρία 

χρόνια ως προς τους ελεγχόµενους φορείς που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε 

οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος και κάθε έξι χρόνια, εφόσον οι ως άνω φορείς δε 

διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος.  

Τα κριτήρια επιλογής φακέλου ελέγχου περιλαµβάνουν πρωτίστως ασυµβατότητα του 

τύπου της έκθεσης ελεγκτή µε την εικόνα που παρουσιάζουν οι οικονοµικές καταστάσεις, 

καταγγελίες και αναφορές που έχουν διαβιβαστεί στην Ε.Λ.Τ.Ε. από τις αρµόδιες Αρχές, 

καθώς επίσης και κρίσιµους δείκτες που συσχετίζουν τον κίνδυνο, τις δηλωθείσες ώρες 

ελέγχου, τις αµοιβές σε σχέση µε τα µεγέθη της ελεγχόµενης οντότητας, κ.α. Επιπλέον 

κριτήρια επιλογής αντικειµένου αναφέρονται σε επίκαιρα ζητήµατα, κρίσιµα λογιστικά και 

ελεγκτικά θέµατα, διαπιστωθείσες στο παρελθόν παραβάσεις και στο βαθµό συγκέντρωσης 

κινδύνου για το δηµόσιο συµφέρον στην ελεγχόµενη οντότητα.  

Η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου συνοψίζεται στα ακόλουθα βήµατα: 

1. Επιλογή φακέλου/αντικειµένου. 

2. Έκδοση και αποστολή της εντολής ελέγχου προς το ελεγκτικό γραφείο. 

3. Επίσκεψη της οµάδας ποιοτικού ελέγχου στο ελεγκτικό γραφείο και επισκόπηση 

φακέλου. 

4. Κατάρτιση του προσχεδίου της έκθεσης ευρηµάτων και αποστολή του στο ελεγκτικό 

γραφείο για τα σχόλια του νόµιµου ελεγκτή. 

5. Επαναξιολόγηση ευρηµάτων προσχεδίου µε βάση τα σχόλια του νόµιµου ελεγκτή και 

τροποποίηση της έκθεσης ευρηµάτων σε περίπτωση που απαιτείται. 

6. Οριστικοποίηση της έκθεσης ευρηµάτων και αποστολή του στο ελεγκτικό γραφείο. 

7. Απόφαση Σ.Π.Ε για παραποµπή της υπόθεσης στην πειθαρχική διαδικασία. Σε 

περίπτωση θετικής απόφασης κινείται πειθαρχική διαδικασία, ενώ σε αρνητική 

απόφαση η υπόθεση καταχωρείται στο αρχείο της Ε.Λ.Τ.Ε. 

 

                                                      

119 Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ∆ιαθέσιµο στο: http://www.soel.gr/el/-2013 (προσπελάστηκε στις 20/06/2014). 
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Το ακόλουθο διάγραµµα δείχνει τους λόγους για τους οποίους διεξήχθη έλεγχος από 

την Ε.Λ.Τ.Ε. σε 43 φακέλους την περίοδο 2012-2014.  

 

 

Γράφηµα Π.ΙΧ.1: Έναυσµα ποιοτικών ελέγχων από την Ε.Λ.Τ.Ε. την περίοδο 2012-2014 

 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των ποιοτικών ελέγχων εντοπίστηκαν αδυναµίες στο πεδίο 

της αποδοχής/συνέχισης ανάθεσης πελάτη ή έργου που οφείλονται σε ανεπαρκή έλεγχο των 

ασυµβιβάστων, σε περιπτώσεις ανεπαρκούς κατανόησης της φύσης των εργασιών 

διασφάλισης που ζητούνται, σε µη ουσιαστική αξιολόγηση του αναλαµβανόµενου κινδύνου 

και της ικανότητας του ελεγκτικού γραφείου να παρέχει τις προτεινόµενες υπηρεσίες και 

στην ανεξαρτησία των µελών της οµάδας ελέγχου. Σε 29 φακέλους τακτικών ελέγχων τα 

κυριότερα λάθη και παραλείψεις εντοπίστηκαν στην επιστολή ανάθεσης ελέγχου, ενώ 

συγχρόνως παρατηρήθηκαν ελλιπείς διαδικασίες αποδοχής/συνέχισης ελέγχου και µη 

ολοκληρωµένη τεκµηρίωση του ελέγχου ασυµβιβάστων.  
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Γράφηµα Π.ΙΧ.2: Αδυναµίες στην αποδοχή/συνέχιση ανάθεσης ελέγχου την περίοδο 2012-

2014 

 

Αδυναµίες εντοπίσθηκαν και στο σχεδιασµό ελέγχου, λόγω ελλιπούς τεκµηρίωσης της 

µεθοδολογίας και της καταλληλότητας της βάσης εκτίµησης ουσιώδους µεγέθους, της µη 

εκτίµησης κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος σε επίπεδα οικονοµικής κατάστασης και 

ισχυρισµού, καθώς και σε µεµονωµένες περιπτώσεις ανεπάρκειας ηλεκτρονικών εργαλείων 

ελέγχου που να υποστηρίξουν µια µικτή στρατηγική ελέγχου. Συγκεκριµένα σε 29 φακέλους 

τακτικών ελέγχων παρατηρήθηκαν σε µεγάλο ποσοστό (72%) ανεπαρκής τεκµηρίωση της 

επισκόπησης των σηµαντικών δικλίδων και κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος (66%). 

Ακολουθεί η ανεπαρκής καταγραφή της στρατηγικής ελέγχου (52%), ενώ σε µικρότερο 

ποσοστό οι ελεγκτές αντιλήφθηκαν αδυναµίες στο σχεδιασµό ελέγχου πληροφοριακών 

συστηµάτων.  
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Γράφηµα Π.ΙΧ.3: Αδυναµίες στο σχεδιασµό ελέγχου την περίοδο 2012-2014 

 

Όσον αφορά τα λάθη που ανακαλύφθηκαν σχετικά µε τη συµµόρφωση στους νόµους 

και κανονισµούς, σε 29 φακέλους τακτικών ελέγχων αυτά προέρχονται κυρίως από τον 

κίνδυνο παραβίασης δικλίδων και από ελλιπείς διαδικασίες για την αναγνώριση κινδύνων 

απάτης. Άλλα προβλήµατα που διέκρινε η Ε.Λ.Τ.Ε. σε ποσοστό 45% είναι η αναγνώριση 

εσόδου που δεν έχει οριστεί ως σηµαντικός κίνδυνος και ελλιπείς διαδικασίες ελέγχου 

συµµόρφωσης µε τους νόµους σε ποσοστό 34% (Γράφηµα Π.ΙΧ.4).  

Σχετικά µε τις αρχικές αναθέσεις σε 8 φακέλους τέτοιων υποθέσεων, το 88% δεν 

προέβη σε επισκόπηση σηµαντικών φύλλων ελέγχου του προηγούµενου ελεγκτή, ενώ το 38% 

δεν πραγµατοποίησε επικοινωνία µε τον απερχόµενο ελεγκτή (Γράφηµα Π.ΙΧ.5). 
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Γράφηµα Π.ΙΧ.4: Προβλήµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση σε νόµους & κανονισµούς την 

περίοδο 2012-2014 

 

 

Γράφηµα Π.ΙΧ.5: Προβλήµατα αρχικών αναθέσεων την περίοδο 2012-2014 
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οικονοµικών καταστάσεων/το προσάρτηµα, ενώ σε µικρότερο µέγεθος δεν επισκοπήθηκε η 

έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Γράφηµα Π.ΙΧ.6). Εκτός αυτών, παραλείψεις 

εντοπίσθηκαν και στον τοµέα των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, µε τις ανεπαρκείς 

προβλέψεις να συγκεντρώνουν το 45% του δείγµατος και το 52% να αναφέρεται σε 

αδυναµίες στην αξιολόγηση της µεθοδολογίας της διοίκησης (Γράφηµα Π.ΙΧ.7).  

 

 

   

Γράφηµα Π.ΙΧ.6: Λάθη σχετικά µε τη συµφωνία των οικονοµικών καταστάσεων την περίοδο 

2012-2014 
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Γράφηµα Π.ΙΧ.7: Παραλείψεις σχετικά µε τις επισφάλειες την περίοδο 2012-2014 
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σε ποσοστό 38% (Γράφηµα Π.ΙΧ.8). Στη δεύτερη περίπτωση έγιναν γνωστές αδυναµίες 
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40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

Ανεπάρκεια πρόβλεψης Αδυναμίες στην αξιολόγηση της 

μεθοδολογίας διοίκησης

45%

52%

Επισφάλειες



 Εξωτερικός Έλεγχος Εταιρειών-Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής 

 

Σελίδα 175 

 

 

Γράφηµα Π.ΙΧ.8: Αδυναµίες ασώµατων παγίων στοιχείων την περίοδο 2012-2014 

 

 

 

Γράφηµα Π.ΙΧ.9: Αδυναµίες σχετικά µε τα αποθέµατα την περίοδο 2012-2014 
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έκφρασης γνώµης, ακατάλληλη χρήση τύπου έκθεσης µε θέµατα έµφασης, όταν η συνολική 

επίδρασή τους είναι τόσο διάχυτη που θα στήριζε αρνητική γνώµη, όπως επίσης και στις 

περιπτώσεις που έχει γίνει διαβούλευση ως προς την απόφαση για τον καταλληλότερο τύπο 

γνώµης αυτή δεν αποτυπώνεται. Σε έλεγχο που διενήργησε η Ε.Λ.Τ.Ε. το 28% των φακέλων 

παρουσίαζαν σηµαντικές αδυναµίες στην αξιολόγηση της αρχής συνέχισης δραστηριότητας, 

το 44% των ελέγχων σε οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος οι ελεγκτές δεν επικοινώνησαν 

µε την Επιτροπή Ελέγχου, ενώ το 28% των επιστολών διαβεβαιώσεων της διοίκησης 

παρουσίαζαν σηµαντικές ελλείψεις. Ακόµη στο 21% των ελέγχων δεν πραγµατοποιήθηκαν 

επαρκείς διαδικασίες ως προς την επισκόπηση των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και της Γενικής Συνέλευσης. Στο ακόλουθο γράφηµα παρουσιάζεται σε δείγµα 29 φακέλων 

τακτικών ελέγχων τα λάθη που εντοπίστηκαν ως προς την Έκθεση Ελέγχου. Συγκεκριµένα το 

24% αναφέρεται σε ανεπαρκή τεκµηρίωση για τη στήριξη της Έκθεσης Ελέγχου, ενώ το 21% 

περιλαµβάνει τεχνικά ακατάλληλο τύπο έκθεσης µε βάση τις παρατηρήσεις. Σε µικρότερο 

ποσοστό (14%) διαπιστώθηκε απουσία παρατηρήσεων παρότι υπήρχαν σηµαντικές 

ελεγκτικές διαφορές.  

 

 

Γράφηµα Π.ΙΧ.10: Λάθη ως προς την Έκθεση Ελέγχου την περίοδο 2012-2014 
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Pricewaterhouse Coopers, Deloitte & Touche, KPMG, Grand Thornton και  να κατέχουν το 

συντριπτικό µερίδιο της αγοράς, αντίθετα οι εταιρείες µεσαίου και µικρού µεγέθους 

περιορίζονται σηµαντικά (Γράφηµα Π.ΙΧ.11). Ειδικότερα οι έξι µεγαλύτερες ελεγκτικές 

εταιρείες κατέχουν 83.847.300 € από αµοιβές ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων, οι µεσαίου 

µεγέθους ελεγκτικές 11.768.810 € και οι µικρού µεγέθους ελεγκτικές εταιρείες 6.216.781 € 

(Γράφηµα Π.ΙΧ.12).  

 

 

 

Γράφηµα Π.ΙΧ.11: Συνολικός κύκλος εργασιών ελεγκτικών εταιρειών το οικονοµικό έτος 

2012 
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Γράφηµα Π.ΙΧ.12: Συνολικές αµοιβές ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων ελεγκτικών 

εταιρειών το οικονοµικό έτος 2012 
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Γράφηµα Π.ΙΧ.13: Αριθµός δηλωθεισών ελέγχων οικονοµικών καταστάσεων το οικονοµικό 

έτος 2012 

 

 

Γράφηµα Π.ΙΧ.14: Είδος γνώµης ελέγχου επί των οικονοµικών καταστάσεων 31.12.2012 
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