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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στο σηµερινό σύνθετο οικονοµικό περιβάλλον, η ελεγκτική αποτελεί έναν από τους 

σηµαντικότερους κλάδους της λογιστικής επιστήµης και ο ρόλος της είναι καταλυτικός στην 

προσπάθεια εξασφάλισης ενός υγιούς παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος. Λόγω της 

έξαρσης των οικονοµικών εγκληµάτων, η ολοένα και αυξανόµενη ανάγκη για διαφάνεια 

δηµιούργησε αντίστοιχα την ανάγκη σύνταξης αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων, 

δίνοντας έµφαση στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη η 

ορθή τήρηση των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών, κανόνων και παραδοχών. Η εύλογη 

διασφάλιση της αξιοπιστίας τους παρέχεται µέσα από την ελεγκτική διαδικασία.  

Οι κανόνες, οι αρχές και οι ενέργειες που ακολουθούν οι ελεγκτές κατά την άσκηση 

του ελεγκτικών τους καθηκόντων προσδιορίζονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ). 

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου είναι οι κατευθυντήριες γραµµές που βοηθούν τον ελεγκτή στην 

εκπλήρωση των επαγγελµατικών τους καθηκόντων και στον εντοπισµό προσπαθειών απάτης, 

ώστε να αποφευχθεί η παραπληροφόρηση των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων 

(µέτοχοι, πιστωτικά ιδρύµατα, επενδυτές, αναλυτές κλπ). Τα ελεγκτικά πρότυπα όχι µόνο 

υποδεικνύουν στους ελεγκτές το έργο τους, αλλά αποτελούν και µέτρο αξιολόγησης της 

ποιότητάς του. 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία καλείται να απαντήσει σε ερωτήµατα που αφορούν 

τα κίνητρα που οδηγούν τις διοικήσεις στη διάπραξη λογιστικής απάτης καθώς και τις 

µεθόδους παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. Από την άλλη πλευρά προσπαθεί να 

ερευνήσει τις αρχές και τη µεθοδολογία που ορίζουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου σχετικά µε 

την ελεγκτική διαδικασία, καθώς και τη συµβολή των ορκωτών ελεγκτών στην αποκάλυψη και 

καταστολή των φαινοµένων αλλοίωσης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι, αφενός, η ανάδειξη των µορφών 

λογιστικής απάτης και των τεχνικών που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις, και κυρίως οι 

διοικήσεις, µε στόχο την «ωραιοποίηση» των οικονοµικών αποτελεσµάτων τους. Αφετέρου, 

γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση στον ρόλο του ελέγχου και της µεθοδολογίας που ορίζουν τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου, ώστε να γίνει αντιληπτό το µέγεθος της συµβολής τους στην αποκάλυψη 

οποιασδήποτε µορφής παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων και παραπληροφόρησης 

των χρηστών τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 

1.1. Γενικά 

 

Οι επιχειρήσεις σήµερα λειτουργούν σε ένα σύνθετο και συνεχώς µεταβαλλόµενο 

οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον, όπου τα φαινόµενα της παγκοσµιοποίησης των αγορών, 

του έντονου ανταγωνισµού, των τεράστιων ανισοτήτων και της µεγάλης συγκέντρωσης 

κεφαλαίων κυριαρχούν. Οι ασταθείς οικονοµικές συνθήκες, η αύξηση των οικονοµικών 

εγκληµάτων, οι περίπλοκες νοµικές διαδικασίες και γενικότερα οι ραγδαίες εξελίξεις σε τοπικό, 

περιφερειακό και σε παγκόσµιο επίπεδο, αποτελούν γεγονότα που προβληµατίζουν τις 

διοικήσεις των σύγχρονων οικονοµικών µονάδων. Λόγω της πολυπλοκότητας των συναλλαγών 

και της εξέλιξης των επιχειρήσεων, είναι απολύτως αναγκαία η ορθή αποτύπωση όλων των 

λογιστικών γεγονότων και της πραγµατικής εικόνας των επιχειρήσεων, µε στόχο την 

πληροφόρηση των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων (µέτοχοι, πιστωτικά ιδρύµατα, 

οικονοµικοί αναλυτές, επενδυτές κλπ.). Η ανάγκη αυτή έχει γίνει ακόµη πιο έντονη, αφού τα 

µεγάλα εταιρικά σκάνδαλα που έχουν εµφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες στην 

παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία έχουν προσθέσει µια νέα µορφή κινδύνου που ονοµάζεται 

παραποίηση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

Η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 

αλλοίωση οποιουδήποτε οικονοµικού µεγέθους που εµφανίζεται στις οικονοµικές 

καταστάσεις, από το ενεργητικό και το παθητικό του ισολογισµού µέχρι τα έσοδα και τα έξοδα 

των Αποτελεσµάτων Χρήσης. Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων, ανάλογα µε τα συµφέροντα και 

τα κίνητρα που τους ωθούν, προσπαθούν να «ωραιοποιήσουν» τα αποτελέσµατά τους. Ως 

αποτέλεσµα, οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων οδηγούνται στη λήψη λανθασµένων 

αποφάσεων και συνεπώς κλονίζεται το κλίµα εµπιστοσύνης στις αγορές. 

Η ανάγκη για µεγαλύτερη διαφάνεια καθιστά την ελεγκτική έναν από τους 

σηµαντικότερους κλάδους της λογιστικής επιστήµης. Αποτελεί το σύνολο των κανόνων και 

αρχών για τη διαπίστωση παραλείψεων, λαθών και αλλοιώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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Αντικείµενό1 της είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος τήρησης των κανόνων, των αρχών και 

των παραδοχών που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

∆ιαχρονικά, η ελεγκτική έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη οικονοµικών 

ατασθαλιών και έχει δώσει τη λύση σε διάφορα καίρια ζητήµατα λογοδοσίας και διαφάνειας 

που απασχόλησαν τόσο τις εγχώριες όσο και τις διεθνείς αγορές. 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές, ως ένα από τα κύρια θεσµικά όργανα λειτουργίας του θεσµού 

της Ανώνυµης Εταιρίας, έχουν την κυριότερη ευθύνη για την αποκάλυψη της λογιστικής 

απάτης και ιδιαίτερα των θεµάτων που αφορούν στην παραποίηση των οικονοµικών 

καταστάσεων. Με την έκθεση ελέγχου που διατυπώνουν, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

εκφράζουν τη γνώµη τους επί των οικονοµικών καταστάσεων της εξεταζόµενης εταιρίας και η 

γνώµη τους έχει βαρύνουσα σηµασία και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από όλους τους χρήστες 

των οικονοµικών καταστάσεων2.  

Οι ορκωτοί ελεγκτές, στην προσπάθεια τους να συλλέξουν επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκµήρια προκειµένου να διαµορφώσουν γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων, 

ακολουθούν ένα σύνολο αρχών, διαδικασιών και κανόνων εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου, 

που αποτελούν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) εκδίδονται, 

υπό την εποπτεία της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (IFAC), από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Προτύπων Ελέγχου και ∆ιασφάλισης «IAASB» και δίνουν την κατευθυντήρια γραµµή στον 

ελεγκτή ώστε να καθορίσει την έκταση των σταδίων της ελεγκτικής διαδικασίας που πρέπει να 

εφαρµοστεί, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του ελέγχου. 

Η οριστική υιοθέτηση των ∆ΠΕ έγινε µε το άρθρο 24 του ν.3693/2008, στο οποίο 

ορίζεται ότι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, ανάλογα µε τη φύση τους, διενεργούνται σύµφωνα µε: 

• Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (International Standards on Auditing), 

• Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Επισκόπησης (International Standards on Review 

Engagements), 

• Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Συναφών Εργασιών (International Standards on Related 

Services). 

Σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, ο εξωτερικός ελεγκτής συλλέγει και αξιολογεί αντικειµενικά τα 

αποδεικτικά στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να διαµορφώσει άποψη και να θεµελιώσει 

επαγγελµατική γνώµη για την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. Απώτερος στόχος 

του εξωτερικού ελεγκτή είναι να εξετάσει κατά πόσο τα στοιχεία και οι ισχυρισµοί της 

                                                      
1 (Νεγκάκης Χρήστος, Ταχυνάκης Παναγιώτης, 2013),σελ 3 
2 (Τσακλάγκανος, 2005). 
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διοίκησης συµφωνούν µε την ποιότητα, τη νοµιµότητα και την πληρότητα των οικονοµικών 

καταστάσεων. Έπειτα µε το πέρας του ελέγχου, ο ελεγκτής συντάσσει την έκθεση ελέγχου και 

την υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενώ επιπλέον εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου το 

οποίο δηµοσιεύεται µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

1.2. Σκοπός της ∆ιπλωµατικής Εργασίας.  

Ο βασικός σκοπός της παρούσης διπλωµατικής εργασίας είναι η παρουσίαση των 

συνηθέστερων µορφών λογιστικής απάτης, σύµφωνα µε την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, 

καθώς και των αρχών που ορίζουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, προκειµένου να µπορέσουν οι 

ελεγκτές να εντοπίσουν οποιαδήποτε απόπειρα παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Η εργασία, µέσα από την έρευνα της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, αφενός, µελετά τα 

κίνητρα των διοικήσεων και τα τεχνάσµατα που χρησιµοποιούν για να παραπληροφορήσουν 

τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Αφετέρου, παρουσιάζει την ελεγκτική 

διαδικασία, όπως καθορίζεται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, και αναδεικνύει τη συµβολή 

του ελεγκτικού έργου στην αποκάλυψη και πρόληψη της λογιστικής απάτης. 

 

1.3. Ερευνητικά Ερωτήµατα.  

Η µελέτη των Λογιστικών Απατών και των ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου γίνεται 

διαµέσου εξέτασης συγκεκριµένων ερευνητικών ερωτηµάτων, τα οποία παρατίθενται 

παρακάτω: 

� Ποιος είναι ο ρόλος της ελεγκτικής. 

� Τι είναι η λογιστική απάτη και η δηµιουργική λογιστική. 

� Πώς ορίζεται η απάτη από τα ∆ΠΕ. 

� Ποια τα κίνητρα και οι παράγοντες που ενθαρρύνουν την απάτη. 

� Πώς πραγµατοποιείται η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων. 

� Ποιες είναι οι δεοντολογικές απαιτήσεις του ελεγκτικού επαγγέλµατος σύµφωνα µε τα 

∆ΠΕ. 

� Ποια είναι τα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ. 

� Ποιος είναι ο απώτερος στόχος και ο ρόλος των ∆ΠΕ ως µέσο αποκάλυψης της απάτης. 
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� Πώς εφαρµόζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες σε διάφορα κυκλώµατα λογαριασµών και 

λειτουργιών της επιχείρησης, όπως το κύκλωµα πωλήσεων και η εφοδιαστική αλυσίδα. 

Η προσέγγιση των παραπάνω ερωτηµάτων επιχειρείται από µελέτη και ανάλυση της 

ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας, από µελέτη περιπτώσεων, αλλά και ενσωµάτωση 

παραδειγµάτων. 

 

1.4. ∆οµή της Εργασίας.  

Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια τα οποία αναφέρονται στην έννοια της 

λογιστικής απάτης, στα κίνητρα διάπραξης και στα τεχνάσµατα παραποίησης που συναντώνται 

στις οικονοµικές καταστάσεις. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις βασικότερες έννοιες και τη 

µεθοδολογία ελέγχου που ορίζουν τα ∆ΠΕ µε στόχο τον εντοπισµό προσπαθειών απόκρυψης 

συναλλαγών ή αλλοίωσης οικονοµικών πληροφοριών. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται εισαγωγή στο θέµα και το αντικείµενο της εργασίας. 

Αναλύεται ο σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήµατα και η δοµή µε την οποία συντάχθηκε η 

παρούσα µελέτη. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση η οποία περιλαµβάνει 

αναφορές από άλλες µελέτες και προσεγγίσεις, που ασχολήθηκαν µε καίρια ζητήµατα τα οποία 

αναλύονται και στην παρούσα εργασία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, η εργασία αναφέρεται στην έννοια της δηµιουργικής λογιστικής 

και της λογιστικής απάτης. ∆ίνει απαντήσεις στα ερωτήµατα που αφορούν το ποιοι είναι οι 

παράγοντες και τα κίνητρα που ευνοούν την αύξηση των παραποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. Επιπλέον, παρουσιάζει ορισµένες τεχνικές παραποίησης των οικονοµικών 

καταστάσεων, όπως αυτές συναντώνται στη βιβλιογραφία. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση των δεοντολογικών αρχών που πρέπει να 

διέπουν το ελεγκτικό έργο και των κανόνων των βασικότερων ∆ΠΕ που ασχολούνται µε την 

ελεγκτική διαδικασία. Αναλύονται βασικές έννοιες που πρέπει να προσδιορίζονται σε κάθε 

σχεδιασµό ελέγχου, περιγράφονται τα στάδια του ελέγχου, ενώ γίνεται αναφορά στη 

µεθοδολογία του ελέγχου, όπως ορίζεται από τα πρότυπα. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο, παρατίθεται ως παράδειγµα η περιγραφή των βασικών 

ελεγκτικών ενεργειών που θα ακολουθούσε ένας ελεγκτής, προκειµένου να διαπιστώσει την 

ύπαρξη απάτης στο κύκλωµα των πωλήσεων ή των αγορών, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ. 
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Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας παρουσιάζονται τα κυριότερα 

συµπεράσµατα, και µε βάση αυτά προτείνονται σηµεία για µελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας που 

µελετήθηκε προκειµένου να εκπονηθεί η παρούσα εργασία. Γίνεται αναφορά των 

σηµαντικότερων άρθρων και συγγραµµάτων που χρησιµοποιήθηκαν και ασχολούνται µε τις 

λογιστικές απάτες, τον ρόλο και την έννοια της ελεγκτικής και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  

Σχετικά µε τον ορισµό, το αντικείµενο και το ρόλο της ελεγκτικής αναφέρθηκαν 

πρόσφατα σε σύγγραµµά τους οι καθηγητές Νεγκάκης και Ταχυνάκης. Σύµφωνα µε τους 

Νεγκάκη και Ταχυνάκη3 (2013), η ελεγκτική αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους 

κλάδους της λογιστικής επιστήµης. Ασχολείται µε τη διατύπωση αρχών και κανόνων που 

αφορούν την οµαλή διεξαγωγή οικονοµικών ελέγχων. Αντικείµενό της συνιστά ο έλεγχος των 

διαδικασιών και των µεθόδων που εφαρµόστηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια του 

διαχειριστικού έτους και διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα προς την οικονοµική µονάδα 

(ορκωτοί ελεγκτές). Οι ίδιοι, επιπλέον, αναλύουν εκτενώς τις διαδικασίες του εσωτερικού, 

εξωτερικού και φορολογικού ελέγχου κάθε οµάδας λογαριασµών των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ελεγκτικά πρότυπα. 

Οι Λουµιώτης και Τζίφας (2012)4 παρουσιάζουν και αναλύουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου , ενώ ο πρώτος παραθέτει σε δεύτερο σύγγραµµά5 του διάφορα θέµατα εφαρµοσµένης 

ελεγκτικής που προκύπτουν  συνήθως από τους ελέγχους.  

Σχετικά µε τον ορισµό της λογιστικής απάτης, στο ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 2406, 

ο όρος παραποίηση αναφέρεται ως η εκούσια, εσκεµµένη ενέργεια από ένα ή περισσότερα 

άτοµα της διοίκησης, των εργαζοµένων ή τρίτου µέρους που έχουν ως αποτέλεσµα τη ψεύτικη 

παρουσίαση (misrepresentation) των λογιστικών καταστάσεων. Το ίδιο πρότυπο καθιερώνει 

οδηγίες για την ευθύνη του ελεγκτή και τον τρόπο που πρέπει να εκτιµά και να κρίνει την απάτη 

στον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της απάτης, ο Rezaee, (2003) αναφέρει ότι η λογιστική 

απάτη συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

I. Νόθευση, παραποίηση ή αθέµιτη τροποποίηση οικονοµικών µεγεθών, υποστηρικτικών 

εγγράφων ή επιχειρηµατικών συναλλαγών. 

                                                      
3 (Νεγκάκης Χρήστος, Ταχυνάκης Παναγιώτης, 2013) 
4 (Λουµιώτης Β., Τζίφας Β., 2012) 
5 (Λουµιώτης Β., 2013) 
6 (ΦΕΚ Αριθ. 2848 Τεύχος Β, Απόφαση αριθ. 41658/722, 2012) 
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II.  Σκόπιµα εσφαλµένες δηλώσεις, παραλείψεις ή διαστρεβλώσεις γεγονότων, εµπορικών 

συναλλαγών, λογαριασµών και άλλων σηµαντικών πληροφοριών από τις λογιστικές 

καταστάσεις. 

III.  Σκόπιµα κακή εφαρµογή, ερµηνεία και εκτέλεση των λογιστικών προτύπων, αρχών και 

των πρακτικών που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση και αναφορά οικονοµικών 

και επιχειρησιακών συναλλαγών. 

IV.  Εσκεµµένη παράβλεψη και αποκάλυψη ή παρουσίαση ανακριβών λογιστικών 

προτύπων, αρχών και πρακτικών. 

V. Χρήση λογιστικών τεχνασµάτων για τη διαχείριση παράνοµων κερδών. 

VI.  Μεθοδεύσεις λογιστικών τεχνικών που βρίσκονται µέσα στα όρια των νόµων, αλλά 

είναι εύκολο να µεταβληθούν µέσα από τα «παραθυράκια» αυτών. 

Ο Καραµάνης (2008)7 εξηγεί τη φιλοσοφία, το σκοπό και τον τρόπο διενέργειας του 

ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην καθηµερινή ελεγκτική πρακτική, µέσα 

στα πλαίσια των αρχών και των κανόνων που ορίζουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Προσεγγίζει το θέµα του ελέγχου ως µια σύνθετη διαδικασία συλλογής ελεγκτικών τεκµηρίων 

και αναλύει θέµατα όπως η διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου, οι αναλυτικές 

διαδικασίες, η έννοια της επαγγελµατικής κρίσης, ο σκοπός και ο σχεδιασµός του ελέγχου 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ. 

Οι Κάντζος και Χονδράκη (2006), αρχικά αναφέρονται σε µια συνολική προσέγγιση 

της ελεγκτικής, στη συνέχεια όµως αναλύουν τα στάδια της διαδικασίας ελέγχου, στην 

αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου, στα ελεγκτικά τεκµήρια και την τεκµηρίωση του 

ελέγχου. Επιπλέον, αναπτύσσεται ο τρόπος που γίνεται ο έλεγχος σε διάφορα οικονοµικά 

µεγέθη, όπως τα αποθέµατα, οι αγορές, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία κλπ. 

Ο Μπάλλας (2004) αναφέρει ότι τα ελεγκτικά πρότυπα περιγράφουν το θεσµικό 

πλαίσιο του ελέγχου και προσδιορίζουν τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ικανοποιηθούν για 

την τελειοποίηση του ελέγχου και τη δηµοσιοποίησή του. 

Όσον αφορά τον σκοπό της ελεγκτικής, ο Τσαγκλάγκανος (2004) αναφέρει ότι είναι: 

• Ο εντοπισµός και η πρόληψη εκούσιων ή ακούσιων λογιστικών λαθών. 

• Η διερεύνηση και η αποκάλυψη σφαλµάτων ως προς τις διαδικασίες. 

• Η έγκριση, η ανάλυση και η διαπίστωση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

                                                      
7 (Καραµάνης Κωνσταντίνος, 2008) 



Λογιστικές Απάτες και ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

Ορφανίδου Μαρία 

14 

 

• Η αξιολόγηση της σύνταξης σηµαντικών επιµέρους σηµείων των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

• Ο εντοπισµός και η επισήµανση των ατελειών και των αδυναµιών σε όλο το 

κύκλωµα της επιχείρησης. 

• Υπολογισµός πιθανών επισφαλών απαιτήσεων της επιχείρησης και 

σχηµατισµός σωστών προβλέψεων. 

Σύµφωνα µε τον Παπαστάθη (2003)8, η ελεγκτική ως επιστήµη ασχολείται µε τη 

διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν τη διεξαγωγή οικονοµικών ελέγχων. Οι έλεγχοι 

αυτοί αποσκοπούν στην επαλήθευση της ειλικρίνειας των ισχυρισµών και των διαβεβαιώσεων 

των τρίτων. Οι ισχυρισµοί αυτοί αφορούν κατά κανόνα οικονοµικά ζητήµατα. 

Οι Montgomery et al. (2002) αναφέρονται στο «τρίγωνο» της απάτης προκειµένου να 

σκιαγραφήσουν τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου. Το τρίγωνο της απάτης απεικονίζεται στο 

παρακάτω διάγραµµα. Το τρίγωνο της απάτης περιλαµβάνει τρία σηµεία: 

Ι)τις Πιέσεις /κίνητρα (Incentive /Pressure) για τη δηµιουργία παραποιήσεων των 

λογιστικών καταστάσεων. 

ΙΙ)Ευκαιρίες (Opportunity) που ωθούν περισσότερο στην παραποίηση όπως για 

παράδειγµα ανύπαρκτος εσωτερικός έλεγχος. 

ΙΙΙ)Συµπεριφορά, αιτιολόγηση (Attitude /Rationalization) δηλαδή, ένα σύνολο ηθικών 

αξιών που δίνει τη δυνατότητα στα άτοµα που εµπλέκονται µε την παραποίηση να την 

αιτιολογήσουν. 

∆ιάγραµµα 1. Το Τρίγωνο της Απάτης 

 

                                                      
8 (Παπαστάθης Π., 2003) 

Ευκαιρίες

ΣυµπεριφοράΠιέσεις
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Ο Σπαθής (2002) αναφέρει ότι στις ΗΠΑ στις οποίες έχουν καταγραφεί και οι 

µεγαλύτερες παραποιήσεις λογιστικών καταστάσεων (σε µεγάλες επιχειρήσεις) ο όρος που 

χρησιµοποιείται κυρίως είναι «απάτη» (fraud) και ερµηνεύεται ως σκόπιµη αλλοίωση των 

οικονοµικών καταστάσεων. Ενώ, ως µέσα για την πραγµατοποίηση των παραποιήσεων 

χρησιµοποιούνται διάφοροι µέθοδοι που περιλαµβάνονται στον όρο δηµιουργική ή επινοητική 

λογιστική (creative accounting). Επίσης, για την ερµηνεία παραποιήσεων που αφορούν τα 

αποτελέσµατα χρήσης αναφέρονται οι όροι «εξοµάλυνσή τους» (income smoothing), 

«ωραιοποίησή τους» και «διαχείρισή τους» (managing earnings). 

Σύµφωνα µε ίδιο, επίσης, τρόποι για τον χειρισµό (manipulation) στοιχείων 

οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να είναι «η υπερτίµηση στοιχείων ενεργητικού, πωλήσεων 

και κερδών ή η υποτίµηση υποχρεώσεων, εξόδων ή ζηµιών µε σκοπό να επιτευχθεί το 

επιθυµητό ύψος τους». Οι χειρισµοί αυτοί έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αλλοίωση της 

ορθής εικόνας των οικονοµικών καταστάσεων. Αναφέρει επίσης ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις παραποίησης παρατηρούνται υπερτιµήσεις στοιχείων ενεργητικού, όπως 

αποθεµάτων, απαιτήσεων, παγίων υλικών και άυλων ακόµη και καταχώρηση ανύπαρκτων 

κονδυλίων.  

Με βάσει τη µελέτη του Schilit H. (2002)9 καταγράφονται τριάντα πρακτικές 

παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων, κατηγοριοποιηµένες σε επτά οµάδες. Οι 

πρακτικές αυτές είναι ευρέως διαδεδοµένες και χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις  για να 

αλλοιώσουν και να βελτιώσουν κατά το µέγιστο δυνατό της χρηµατοοικονοµική τους εικόνα. 

Ενδεικτικά, οι πρακτικές αυτές είναι: 

• Μέθοδος Άµεσης Αναγνώρισης Εσόδων ή Αναγνώριση Εσόδων Αµφιβόλου 
Ποιότητας 

• Μέθοδος Αναγνώρισης Μη πραγµατοποιήσιµων Εσόδων 

• ∆ιερεύνηση Εισοδήµατος µε Εικονικά Κέρδη 

• Μέθοδος Άµεσης Αναγνώρισης Εσόδων ή Αναγνώριση Εσόδων Αµφιβόλου 
Ποιότητας 

• Μέθοδος Αναγνώρισης Μη πραγµατοποιήσιµων Εσόδων 

• ∆ιερεύνηση Εισοδήµατος µε Εικονικά Κέρδη 

• Μεταφορά Εξόδων Τρέχουσας Χρήσης σε επόµενη ή προηγούµενη 

                                                      
9 Howard Schilit (2002), “Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks & Fraud in Financial 
Reports” 
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• Μη καταγραφή στοιχείων Παθητικού ή Μη Αποµείωσή τους 

• Μεταφορά Εσόδων Τρέχουσας Χρήσης σε Επόµενη 

• Μη καταγραφή στοιχείων Παθητικού ή Μη Αποµείωσή τους 

Σύµφωνα µε τον ∆ήµου (2000)10, η ελεγκτική καθορίζει το σύνολο των αρχών που 

αποσκοπούν στο συστηµατικό προσδιορισµό του  είδους, της έκτασης, του τρόπου διενέργειας 

του ελέγχου των ενεργειών και ιδιαίτερα των διαχειριστικών, των αρµόδιων οργάνων των 

οικονοµικών µονάδων για την πρόληψη λαθών ή καταχρήσεων ή για την εξακρίβωση της 

ορθότητας, της νοµιµότητας και της σκοπιµότητας αυτών. 

Ο Worthy (1984) οµαδοποιεί τις τεχνικές παραποίησης λογιστικών καταστάσεων σε 

τρεις κατηγορίες: 

i. Αλλαγή λογιστικής µεθόδου 

ii.  Μεταβολή στοιχείων κοστολόγησης 

iii.  Παραβίαση της αρχής αυτοτέλειας της χρήσης, µε µεταβολές στις ηµεροµηνίες 

που θεωρούνται τα έσοδα και τα έξοδα δεδουλευµένα. 

Ο MATTINGLY (1963)11 ένας επαγγελµατίας ελεγκτής λογιστής και ένας εκ των 

πρώτων συµβούλων του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών της χώρας µας καθορίζει ως αντικείµενο 

της Ελεγκτικής τον έλεγχο, δηλαδή την «εξέταση των βιβλίων µιας οικονοµικής µονάδος, των 

δικαιολογητικών εγγράφων, των αποδεικνυόντων την αλήθεια, ακρίβεια και νοµιµότητα των 

εν αυτοίς εγγράφων, η ζήτησις των απαιτούµενων πληροφοριών, ως και η διενέργεια 

δοκιµαστικών επαληθεύσεων (TESTS), πασών των εργασιών τούτων διεξαγόµενων εις 

τοιαύτην έκτασιν, ώστε να πεισθεί ο ελεγκτής περί της ακριβείας των ως άνω βιβλίων και των 

βάσει τούτων συνταχθεισών οικονοµικών καταστάσεων». 

Ο καθηγητής Μ. Τσιµάρας (1956)12 ορίζει την Ελεγκτική ως «το σύνολο των αρχών, 

κανόνων και ενεργειών δια των οποίων, απορρεουσών από βαθείαν γνώσιν της οικονοµικής 

των Εκµεταλλεύσεων (Επιχειρήσεων), της Λογιστικής και του ∆ικαίου (Εµπορικού, Αστικού, 

Φορολογικού) διενεργείται η εξέλεγξης (VERIFICATION) εµπορικών βιβλίων, οικονοµικών 

καταστάσεων, λογιστικών και συναφών στοιχείων, προς διαπίστωσιν πράξεων ή παραλείψεων 

και συναγωγήν αιτιολογηµένων συµπερασµάτων σχετικών προς οικονοµικήν τινά 

διαχείρισιν». 

  

                                                      
10 (∆ήµου Ν., 2000) 
11 Mattingly (1964), σελ 996-1003 
12 Τσιµάρας (1954), σελ 682 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ 

 

 

3.1. Εισαγωγή 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να αναλυθεί η έννοια της λογιστικής απάτης, να 

παρουσιαστούν τα κίνητρα παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων αλλά και οι 

παράγοντες που ευνοούν την εµφάνιση τέτοιων φαινοµένων. Επιπλέον αναλύονται τα 

συνηθέστερα λογιστικά τεχνάσµατα, που εφαρµόζουν οι διοικήσεις προκειµένου να 

ωραιοποιήσουν τα αποτελέσµατά τους ανάλογα µε τον επιδιωκόµενο κάθε φορά στόχο. 

3.2. Η Έννοια της Απάτης και της ∆ηµιουργικής Λογιστικής 

Η ∆ηµιουργική Λογιστική αποτελεί µια νέα µορφή κινδύνου στην παγκοσµιοποιηµένη 

οικονοµία και το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Αποτελεί αναµφισβήτητα ένα σύγχρονο 

πρόβληµα, παρόλο που τις ρίζες του τις συναντάµε αρκετές δεκαετίες πριν. Πολλοί ειδικοί και 

ακαδηµαϊκοί έχουν διατυπώσει διαφορετικούς ορισµούς για το εξεταζόµενο φαινόµενο 

τοποθετώντας όµως το ζήτηµα στην ίδια βάση. Γενικά, δηµιουργική λογιστική (creative 

accounting) είναι η διαδικασία κατά την οποία οι αδυναµίες των γενικών λογιστικών αρχών 

και των νόµων αξιοποιούνται ή ακόµη και παραβιάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε η παρουσίαση 

των οικονοµικών καταστάσεων να είναι σύµφωνη µε τα συµφέροντα της επιχείρησης και όχι 

σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες και πρότυπα. Με άλλα λόγια, τα στελέχη των επιχειρήσεων 

χρησιµοποιούν τα κενά της λογιστικής νοµοθεσίας ώστε να «µαγειρέψουν τα βιβλία» και να 

εµφανίζουν τα αποτελέσµατα όπως εκείνοι θέλουν να τα εµφανίζουν. Οι επιχειρήσεις 

διαφορετικά ονοµάζουν την αλλοίωση αυτή των βιβλίων τους ως «ωραιοποίηση 

αποτελεσµάτων». 

Η δηµιουργική λογιστική τις τελευταίες δεκαετίες χρησιµοποιείται από τις διοικήσεις 

των επιχειρήσεων ως εργαλείο απάτης και µέσο αλλοίωσης ή ωραιοποίησης των οικονοµικών 

καταστάσεων. Στη λογιστική βιβλιογραφία η λογιστική απάτη έχει οριστεί ως η εκ προθέσεως 

πράξη από ένα ή περισσότερα πρόσωπα της οικονοµικής µονάδας ή από τη διοίκηση ή από 

εκείνους που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση, από εργαζόµενους ή από τρίτα µέρη, 
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η οποία ενέχει παραπλάνηση για την απόκτηση ενός µη δίκαιου και παράνοµου 

πλεονεκτήµατος. 

Η απάτη, είτε πρόκειται για παραπλανητικές οικονοµικές καταστάσεις είτε για 

υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, µπορεί να οφείλεται σε κίνητρο ή πίεση για τη διάπραξή 

της, µια ευκαιρία για να διαπραχθεί, καθώς και κάποια εκλογίκευση της πράξης. 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 24013, η απάτη µπορεί να συνεπάγεται: 

• Παραποίηση τηρούµενων στοιχείων ή εγγράφων, έκδοση ή λήψη εικονικών 

στοιχείων  

• Υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων 

• Παράλειψη ή απόκρυψη αποτελεσµάτων συναλλαγών στα τηρούµενα βιβλία 

• Καταγραφή συναλλαγών χωρίς ουσιώδες ενδιαφέρον 

• Καταχρηστική εφαρµογή λογιστικών αρχών και µεθόδων. 

Συνήθως, την απάτη συνοδεύουν πλαστά δικαιολογητικά, αλλοιωµένα λογιστικά 

βιβλία, χρήση διαφορετικών µεθόδων απογραφής ή µεθόδων κοστολόγησης, δηµιουργία 

εικονικών συναλλαγών ή παρουσίαση ξένων στοιχείων ως στοιχείων της επιχείρησης. 

Σε αντιπαράθεση µε την απάτη, ο όρος σφάλµα αναφέρεται σε ακούσια λάθη των 

οικονοµικών καταστάσεων, όπως είναι αριθµητικά λάθη ή γραφειοκρατικά λάθη σε βασικές 

εγγραφές ή λογιστικά στοιχεία, παρερµηνείες ή αβλεψίες γεγονότων και καταχρηστική 

εφαρµογή λογιστικών µεθόδων. Συνεπώς η βασική διαφορά µεταξύ λογιστικής απάτης και 

σφάλµατος είναι η ύπαρξη ή µη πρόθεσης για αλλοίωση των οικονοµικών καταστάσεων. Το 

ίδιο πρότυπο κάνει αναφορά επίσης στην κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων µε απατηλές 

πράξεις ή παραλείψεις που διαπράττονται εις βάρος της επιχείρησης. Η κατηγορία αυτή της 

απάτης περιλαµβάνει πράξεις όπως εξαπάτηση, απόκρυψη και παραβίαση της εµπιστοσύνης 

και είναι παράνοµες. Το είδος αυτό της απάτης έχει ονοµαστεί επαγγελµατική απάτη και 

κατάχρηση και αφορά τη χρησιµοποίηση του επαγγέλµατος κάποιου προκειµένου να πλουτίσει 

ο ίδιος προσωπικά, κάνοντας σκόπιµα κακή αξιοποίηση των πόρων ή των περιουσιακών 

στοιχείων του εργοδότη του.  

Η επαγγελµατική απάτη και κατάχρηση ταξινοµείται σε δύο κατηγορίες14: 

• Απάτη εις βάρος της εταιρίας 

• Απάτη προς όφελος της εταιρίας. 

 

                                                      
13 (Λουµιώτης Β., Τζίφας Β., 2012) 
14 (Καζαντζής Χρήστος Ι., 2006) 
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3.2.1. Η Απάτη Προς Όφελος της Επιχείρησης 

 

Σε αυτή την κατηγορία, η εταιρία είναι εκείνη που επωφελείται από τη διάπραξη της 

απάτης. Τα υψηλά κλιµάκια της διοίκησης διαπράττουν πράξεις οι οποίες αυξάνουν την 

οικονοµική θέση της εταιρίας µε ενέργειες οι οποίες ωραιοποιούν το αποτέλεσµα και 

υπερεκτιµούν τις πωλήσεις ή το ενεργητικό της ή µε υποτιµηµένη εµφάνιση των δαπανών και 

των υποχρεώσεων. 

Παραδείγµατα τέτοιου είδους απάτης είναι τα παρακάτω: 

Α) Πώληση ή απόκτηση φανταστικών απεικονισµένων στοιχείων του ενεργητικού. 

Β) Ασυνήθεις ή αντικανονικές συναλλαγές , δωροδοκίες πάσης φύσεως, δωροδοκίες 

πελατών µε διαγραφή απαιτήσεων ή προµηθευτών µε υπερτιµολογήσεις 

Γ) Εσφαλµένη παρουσίαση και αποτίµηση στοιχείων του ενεργητικού, υποχρεώσεων, 

συναλλαγών ή εισοδήµατος µε πρόθεση 

∆) Εκούσια αποτυχία καταγραφής σηµαντικών συναλλαγών, πωλήσεων, εισπράξεων 

και πληροφοριών που θα βελτίωναν την χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρίας 

Ε) Μη χρηστή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων όπως τα διαθέσιµα, πχ πληρωµές 

προς τη διοίκηση, εικονικές προκαταβολές, εικονικές πληρωµές µισθοδοσίας σε ανύπαρκτους 

υπαλλήλους κλπ 

Στ) Απαγορευµένες οικονοµικές δραστηριότητες, λόγω του ότι παραβιάζουν 

νοµοθετήµατα ή συµβόλαια 

Ζ) Φορολογική Απάτη. 

 

3.2.2. Η Απάτη εις βάρος της επιχείρησης 

 

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση είναι το «θύµα» απάτης. Παράγοντες είτε του 

εσωτερικού είτε του εξωτερικού περιβάλλοντος προσπαθούν να ζηµιώσουν την οικονοµική 

µονάδα. Το είδος αυτής της απάτης διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες: 

Α) Απάτη εις βάρος της επιχείρησης από δράστες από το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης. 

Παραδείγµατα τέτοιου είδους απάτης είναι: 

o η κλοπή περιουσιακών στοιχείων ή η υπεξαίρεση διαθεσίµων 
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o η παραποίηση της εικόνας των αποθεµάτων και της αποθήκης, η παρουσίαση 

ενός υγιούς αποθέµατος ως άχρηστου ή ελαττωµατικού 

o αλλοίωση ή έκδοση εικονικών τιµολογίων προµηθευτών 

Β) Απάτη εις βάρος της επιχείρησης από εξωτερικούς δράστες 

Σε αυτή την υποκατηγορία ανήκουν περιπτώσεις όπως:  

o απάτη από προµηθευτές, διπλή τιµολόγηση, τιµολόγηση χωρίς παράδοση  

o δωροδοκία υπαλλήλων από προµηθευτές 

o δωροδοκία υπαλλήλων από πελάτες. 

Ο παρακάτω πίνακας15 απεικονίζει µερικές από τις µεθόδους µε τις οποίες οι 

επιχειρήσεις επηρεάζουν το οικονοµικό αποτέλεσµα της χρήσης τους, παραποιώντας τις 

οικονοµικές τους καταστάσεις. 

Πίνακας I. Μέθοδοι Απάτης 

Είδος Απάτης Παραδείγµατα 

Παραποίηση ή αλλοίωση των 

παραστατικών ή στοιχείων 

o Αλλαγή της ηµεροµηνίας των 
τιµολογίων των αγορών, ώστε τα έξοδα 
να βαρύνουν την επόµενη χρήση. 

o Αλλαγή ηµεροµηνιών στα δελτία 
αποστολής, ώστε οι πωλήσεις και τα 
κέρδη αυτών να καταχωρηθούν πριν το 
χρόνο της πραγµατικής αποστολής. 

o Αλλαγή των ποσών στα τιµολόγια 
δαπανών προκειµένου να εµφανιστούν 
µειωµένες οι δαπάνες χρήσεως. 

o Προσθήκη ψευδών δελτίων απογραφής 
εµπορευµάτων. 

o Εικονικά τιµολόγια πωλήσεων ή 
δαπανών. 

o Συγκάλυψη ή παράλειψη απεικόνισης 

της συνέπειας των συναλλαγών που 

πραγµατοποιήθηκαν στα 

παραστατικά και στα βιβλία της 

επιχείρησης. 

o Κακή εφαρµογή λογιστικών 

πολιτικών 

o Παράλειψη καταχώρησης των 
τιµολογίων των προµηθευτών στο τέλος 
του χρόνου 

o ∆ηµιουργία φανταστικών παραγγελιών 
o Παγιοποίηση εξόδων πρώτης 

εγκατάστασης τα οποία σύµφωνα µε τα 
πρότυπα θα έπρεπε να καταγραφούν ως 
έξοδα 

o Αναγνώριση εσόδων και κερδών από 
πωλήσεις για τις οποίες υπάρχει ακόµη 

                                                      
15 Καζαντζής Ι. Χρήστος (2006), «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», σελ.517 
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σηµαντικός κίνδυνος επιστροφής των 
πωληθέντων προϊόντων. 

o Σχηµατισµός ανεπαρκών προβλέψεων. 
o Καταγραφή προκαταβολών για έξοδα 

επόµενης χρήσης ως έξοδο της 
τρέχουσας περιόδου. 

o Εµφάνιση µη υπαρκτών πελατών στα 
βιβλία. 

o Παράλειψη αποκάλυψης 

σηµαντικών πληροφοριών 

o Απόκρυψη της αποµείωσης της αξίας 
ορισµένων περιουσιακών στοιχείων. 

o Απόκρυψη εκκρεµών οικονοµικών 
διεκδικήσεων από τρίτους. 

o Παράλειψη αναφοράς µιας 
µεταβολής στη λογιστική πολιτική 
της επιχείρησης. 

 

3.3. Το Τρίγωνο της Απάτης 

 

Σύµφωνα µε εµπειρικές έρευνες, τρείς είναι οι συνθήκες που συνοδεύουν την διάπραξη 

απάτης µέσω της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων: 

� Η διοίκηση ή οι εργαζόµενοι έχουν κίνητρο ή βρίσκονται υπό πίεση για τη διάπραξη 

απάτης. 

� Οι περιστάσεις δηµιουργούν ευκαιρία και πρόσφορο έδαφος για τη διάπραξη 

απάτης. 

� Οι δράστες διακατέχονται από ένα σύνολο αξιών ή έχουν χαρακτήρα τέτοιο που τους 

ωθεί, χωρίς κάποιο άλλο κίνητρο, να διαπράξουν ηθεληµένα την απάτη. Οι ίδιοι 

αυτουργοί της απάτης µπορεί να βρίσκονται σε περιβάλλον που τους δίνει την 

αίσθηση νοµιµοποίησης των παράνοµων ενεργειών τους.  

Οι τρείς αυτές συνθήκες δηµιουργούν την έννοια του «Τριγώνου της Απάτης». Ένα 

τρίγωνο της απάτης αναφέρεται σε ένα σύνολο προϋποθέσεων που πρέπει να υπάρχουν 

προκειµένου µια εγκληµατική δραστηριότητα ή πράξη απάτης να λάβει χώρα. Έτσι, λοιπόν, τα 

τρία συστατικά του τριγώνου απάτης16 είναι: 

                                                      
16 Goldmann, P. & Kaufman, H. (2009). Anti-Fraud risk and control workbook. NJ: John Wiley & Sons, Inc. 
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Α) Η ευκαιρία, η οποία είναι αρκετά επαρκής προκειµένου να διαπραχθεί η απάτη. Ως 

εκ τούτου, οι καταστάσεις ή το περιβάλλον πρέπει να επιτρέπουν την εγκληµατική 

δραστηριότητα να πραγµατοποιηθεί.  

Β) Ο εξορθολογισµός του ατόµου, που είναι και το σηµαντικότερο στοιχείο, καθώς αυτό 

περιλαµβάνει τη νοοτροπία ενός ατόµου που τον ή την οδηγεί προς τη διάπραξη του 

εγκλήµατος.  

Γ) Η πίεση που δέχεται το άτοµο ή τα κίνητρα που το επηρεάζουν ώστε να πράξει την 

απάτη. Κανένα άτοµο δεν διαπράττει έγκληµα ή δόλια δραστηριότητα χωρίς να υπάρχει κάποιο 

κίνητρο. Το κίνητρο µπορεί να δηµιουργείται από την εκδίκηση, την αναστάτωση, τα χρήµατα 

ή τον εκβιασµό. 

 

3.3.1. Οι Ευκαιρίες 

 

Οι παράγοντες που δηµιουργούν τις ευκαιρίες για τη διάπραξη απάτης είναι: 

 

� Η αδυναµία του εσωτερικού ελέγχου. Η αδυναµία διαχωρισµού καθηκόντων, η 

µη ύπαρξη σωστής οργάνωσης στην επιχείρηση, η έλλειψη φυσικών ελέγχων 

και η αναποτελεσµατική επίβλεψη είναι χαρακτηριστικά ενός ανεπαρκούς 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

� Αναποτελεσµατικό διοικητικό συµβούλιο. Όταν το διοικητικό συµβούλιο είναι 

ανεπαρκές και αδύναµο ή στερείται ανεξαρτησίας, τότε τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη αισθάνονται ότι υπάρχει ευκαιρία να διαπράξουν ενέργειες απάτης 

καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει ισχυρός ελεγκτικός µηχανισµός που να 

παρακολουθεί τη συµπεριφορά και τις πρακτικές της. 

� Πρακτικές ατιµωρησίας. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν ποινές για τους 

παραβάτες, ενθαρρύνονται οι εργαζόµενοι να διαπράξουν απάτη καθώς 

θεωρούν ότι η αποκάλυψή της δεν θα επιφέρει την απόλυση ή οποιαδήποτε 

αυστηρή επίπληξη. 

� Έλλειψη ηθικής καθοδήγησης και ηγεσίας. Είναι ανάγκη τα αρµόδια άτοµα, που 

είναι συνήθως η διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη των τµηµάτων µιας 

επιχείρησης, να αναλαµβάνουν την ευθύνη να ενηµερώνουν σωστά και να 

καθοδηγούν όσους εµπλέκονται στο λογιστικό κύκλωµα. Πέρα από την παροχή 
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ηθικής καθοδήγησης, η διοίκηση πρέπει να ενεργεί και ως πρότυπο ηθικής 

συµπεριφοράς. 

 

3.3.2. Ο εξορθολογισµός του ατόµου- Η εκλογίκευση 

 

Η εκλογίκευση αντιπροσωπεύει ένα κώδικα ηθικών αξιών ή µια συµπεριφορά η οποία 

επιτρέπει στα άτοµα να διαπράξουν µια απάτη αυτοβούλως και σκοπίµως, δικαιολογώντας και 

αιτιολογώντας την πράξη αυτή. Τα άτοµα δεν διαπράττουν µια απάτη, αν δεν µπορούν να την 

δικαιολογήσουν σύµφωνα µε τα δικά τους πιστεύω και την ηθική τους. Για παράδειγµα, τα 

διοικητικά στελέχη προκειµένου να δικαιολογήσουν µια πράξη απάτης, επικαλούνται απόψεις 

όπως ότι όλα πρέπει να θυσιάζονται για το καλό της επιχείρησης ή ότι όλες οι οικονοµικές 

µονάδες εφαρµόζουν παρόµοιες πρακτικές. Από την άλλη οι εργαζόµενοι µπορεί να 

αιτιολογήσουν µια πράξη υποστηρίζοντας ότι αισθάνονται ότι πληρώνονται ελάχιστα, ότι όλοι 

κάνουν το ίδιο, ότι πρέπει να κάνει κάποιος οτιδήποτε ώστε να ανέβει ιεραρχικά κλπ. 

 

3.3.3. Πιέσεις και κίνητρα που ενθαρρύνουν στην απάτη 

 

Τα κίνητρα και οι λόγοι που οδηγούν µια επιχείρηση στην αλλοίωση των οικονοµικών 

της καταστάσεων προέρχονται τόσο από το εσωτερικό (εργαζόµενοι, διοίκηση), όσο και από 

το εξωτερικό περιβάλλον (κλάδος, κράτος, ανταγωνισµός). Ο ρυθµός ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων τις τελευταίες δεκαετίες και ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων για υψηλότερα 

κέρδη, έχουν οδηγήσει τόσο τα διευθυντικά στελέχη όσο και τους ίδιους τους εργαζόµενους 

στο να διαπράττουν απάτες είτε προς όφελος είτε εις βάρος της επιχείρησης. Οι προσδοκίες και 

τα κίνητρα που δηµιουργούνται αποτελούν τις αφορµές για να καλλιεργηθεί στο άτοµο η 

επιθυµία να διαπράξει την απάτη. Τα σηµαντικότερα κίνητρα/πιέσεις που ωθούν τα άτοµα, 

στελέχη και µη, να διαπράξουν απάτη είναι: 

� Ο έντονος ανταγωνισµός των επιχειρήσεων 

� Η πίεση για ικανοποίηση των προσδοκιών των επενδυτών και των 

κεφαλαιαγορών 

� Οικονοµικά κίνητρα από την ίδια την επιχείρηση. Για παράδειγµα, τα στελέχη 

µπορεί να αµείβονται καλύτερα ή να παίρνουν αύξηση όταν και τα οικονοµικά 
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αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά ή παρουσιάζουν άνοδο, µε αποτέλεσµα να 

υιοθετούν πρακτικές που οδηγούν σε αλλοιωµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

� Η σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου. 

� Ο διευθύνων σύµβουλος κατέχει και θέση προέδρου του διοικητικού 

συµβουλίου. Είναι πιθανόν όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση να µη γίνεται 

σωστός διαχωρισµός των ευθυνών µεταξύ των δύο ρόλων. 

� Ο αυξανόµενος ρυθµός ανάπτυξης και το µέγεθος µιας επιχείρησης. 

� Η εξειδίκευση και η υψηλή κατάρτιση του εξωτερικού ελεγκτή. 

 

3.4. Κίνητρα για την παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων από την 

πλευρά της διοίκησης. 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, συχνά παρατηρείται οι διοικήσεις να παραποιούν τις 

οικονοµικές τους καταστάσεις προκειµένου να παρουσιάσουν µια ωραιοποιηµένη εικόνα 

στους τρίτους και ειδικότερα στις αγορές. Παρά τα τεράστια οφέλη που προέρχονται από τη 

δηµοσίευση ακριβοδίκαιων και αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων και πληροφοριών, οι 

διοικήσεις κάνουν το λάθος να επιλέγουν να αλλοιώνουν την πραγµατική εικόνα της 

επιχείρησής τους. Με τον τρόπο αυτό επιχειρούν να παρουσιάσουν µια βελτιωµένη εικόνα προς 

τα έξω, ενώ θα έπρεπε να εστιάσουν στο να βρουν τρόπους να αυξήσουν την αποδοτικότητα 

και την αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεών τους µε πραγµατικά µέσα, µεταρρυθµίσεις και 

καινοτοµίες. Βραχυπρόθεσµα µπορεί να έχουν επωφεληθεί πολλές επιχειρήσεις, 

µεσοπρόθεσµα όµως έχει αποδειχθεί ότι αργά ή γρήγορα η απάτη τους αποκαλύπτεται µε 

αποτέλεσµα το επενδυτικό κοινό να χάσει την εµπιστοσύνη του και να επέλθει σηµαντική 

πτώση της µετοχής της οικονοµικής µονάδας. 

Τα λογιστικά σκάνδαλα της Enron, της Parmalat και της Worldcom είναι παραδείγµατα 

ακραίων παραποιήσεων από πλευράς διοίκησης. Παρόλα αυτά, έρευνες έχουν δείξει ότι, 

µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων στον κόσµο διαπράττουν λογιστικές απάτες και αλλοιώσεις στα 

αποτελέσµατά τους, µε τη διαφορά ότι οι απάτες αυτές έχουν µικρότερη έκταση. 

Απώτερος στόχος όλων των λογιστικών παραποιήσεων από πλευράς διοίκησης είναι η 

ωραιοποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων και της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης, 

προκειµένου να επηρεαστούν και να παραπλανηθούν οι ενδιαφερόµενοι χρήστες των 
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οικονοµικών καταστάσεων. Τα κίνητρα όµως που κυρίως ωθούν τη διοίκηση να αλλοιώσει τα 

οικονοµικά της αποτελέσµατα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

1. Κίνητρα που απορρέουν από τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς 

2. Κίνητρα που προέρχονται από συµβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης 

3. Κίνητρα που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των µελών της διοίκησης 

4. Κίνητρα που σχετίζονται µε το ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και 

5. Κίνητρα που πηγάζουν από την κουλτούρα της επιχείρησης 

 

3.4.1. Κίνητρα που απορρέουν από τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς 

 

� Η πίεση από τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές. 

Οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές λειτουργούν προς όφελος των θεσµικών επενδυτών 

και καταρτίζουν προϋπολογιστικές καταστάσεις σύµφωνα µε τη δική τους πληροφόρηση. Με 

τον τρόπο αυτό πιέζουν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων ώστε οι οικονοµικές τους καταστάσεις 

να προσεγγίζουν τις εκτιµήσεις των αναλυτών και είναι προς το συµφέρον και των δύο να µην 

υπάρχουν ιδιαίτερες αποκλίσεις. 

Οι διοικήσεις λοιπόν έχουν κίνητρο να προσπαθούν να ξεπεράσουν τις προβλέψεις των 

αναλυτών και τις προσδοκίες των επενδυτών της, µε αποτέλεσµα να καταφεύγουν στην 

παραποίηση των αποτελεσµάτων τους, ώστε να φαίνεται ότι η επιχείρησή τους ικανοποιεί τις 

εκτιµήσεις των αναλυτών και η αντίδραση της αγοράς να είναι θετική. 

 

� Η άντληση κεφαλαίων από το Χρηµατιστήριο. 

Μια επιχείρηση θα πρέπει να παρουσιάζει διαχρονικά τάση κερδοφορίας αλλά 

ταυτόχρονα και βελτιωµένη εικόνα των βασικών οικονοµικών της µεγεθών (κύκλος εργασιών, 

ρευστότητα, κυκλοφοριακή ταχύτητα κλπ), εφόσον επιθυµεί να αντλήσει κεφάλαια από το 

Χρηµατιστήριο µε ευνοϊκούς όρους. Όταν πρόκειται, µάλιστα, να εκδοθούν µετοχές στο κοινό, 

δηµιουργείται κίνητρο στην επιχείρηση να παραποιήσει τα οικονοµικά της αποτελέσµατα, 

ώστε να βελτιώσει τους όρους µε τους οποίους θα διατεθούν οι µετοχές της, αποκοµίζοντας 

σηµαντικά οφέλη τόσο για τη διοίκηση όσο και για την ίδια την επιχείρηση. Θεωρείται µάλιστα 

η καλύτερη στιγµή για να αλλοιώσει τα αποτελέσµατά της η επιχείρηση, καθώς της δίνεται η 

ευκαιρία να διαθέσει τις µετοχές µε υψηλό τίµηµα. 
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� Ο επιχειρησιακός ανταγωνισµός 

Πολλές επιχειρήσεις, προκειµένου να ισχυροποιήσουν την οικονοµική τους θέση στον 

κλάδο ή να εµποδίσουν ανταγωνιστές να εισέλθουν σε µια αγορά στην οποία 

δραστηριοποιούνται, καταφεύγουν σε παραποίηση των οικονοµικών τους καταστάσεων. 

Άλλοτε εποµένως ωραιοποιούν τα κέρδη τους ώστε να δείχνουν ότι είναι οι ισχυρότερες 

επιχειρήσεις στον κλάδο, ενώ άλλοτε υποβαθµίζουν τα αποτελέσµατά τους προκειµένου να 

αποθαρρύνουν νέους ανταγωνιστές να εισέλθουν σε µια αγορά, δηµιουργώντας την πεποίθηση 

ότι δεν θα τους προσφέρει έσοδα και κερδοφορία. 

 

� Ο δανεισµός από τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα 

Οι επιχειρήσεις στην αναζήτησή τους για ξένα κεφάλαια και δανειοδότηση, πρέπει να 

έχουν ικανοποιητικά οικονοµικά µεγέθη που να ενισχύουν την πιστοληπτική της ικανότητα και 

την δυνατότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της. Συνεπώς επιχειρήσεις µε αρνητικά 

αποτελέσµατα έχουν κίνητρο να παραποιήσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις προκειµένου 

να παραπλανήσουν τους πιστωτές, παρουσιάζοντας θετικά αποτελέσµατα, ωραιοποιηµένα 

οικονοµικά στοιχεία και ενισχύοντας τη δανειοληπτική τους ικανότητα. 

� Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων 

Στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών, τα εµπλεκόµενα µέρη έχουν 

κίνητρο να παραποιήσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις στην προσπάθειά τους να 

αποκτήσουν περισσότερες µετοχές από τη συγχώνευση ή την εξαγορά που θα επέλθει. 

 

� Η µερισµατική πολιτική 

Οι διοικήσεις επιδιώκουν να υπάρχει µια σταθερή µερισµατική πολιτική, ώστε να 

διατηρούν τους µετόχους τους και να µην προκληθεί η πώληση των µετοχών αυτών, γεγονός 

που θα οδηγήσει στη µείωση της τιµής της µετοχής. Συνεπώς όταν τα κέρδη είναι µεγαλύτερα 

από την προηγούµενη χρονιά, γίνεται προσπάθεια να εµφανιστούν µειωµένα ώστε να µην 

υπάρχει απόκλιση στο µέρισµα που θα δοθεί. Αντιθέτως όταν τα κέρδη µιας χρήσης είναι 

δυσµενή, επιδιώκεται η ωραιοποίηση των αποτελεσµάτων ώστε να διατηρηθεί σταθερό το 

ποσοστό µερίσµατος προς τους µετόχους. 

 

3.4.2. Κίνητρα που απορρέουν από συµβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

 

� Οι δανειακές συµβάσεις 
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Συνήθως οι δανειακές συµβάσεις περιέχουν όρους οι οποίοι πρέπει να πληρούνται κατά 

τη διάρκεια αποπληρωµής του δανείου. Σε διαφορετική περίπτωση, η αθέτησή ή η µη επίτευξη 

τους µπορεί να έχει ως συνέπεια την αύξηση του επιτοκίου δανεισµού ή µπορεί να µειωθεί το 

διάστηµα αποπληρωµής. Συνεπώς δηµιουργείται κίνητρο στις διοικήσεις των 

δανειοδοτηµένων επιχειρήσεων να παραποιούν τις καταστάσεις τους, ώστε, αφενός, να 

εµφανίζουν οικονοµικούς δείκτες και αποτελέσµατα που ικανοποιούν τους όρους των 

συµβάσεων και, αφετέρου, να θεωρείται ότι η επιχείρηση λειτουργεί εναρµονισµένα µε την 

συµφωνία που έχει υπογραφεί.  

 

 

� Οι αµοιβές της διοίκησης 

 

Οι αµοιβές της διοίκησης συχνά συνδέονται µε τις οικονοµικές επιδόσεις της 

επιχείρησης, µε σκοπό να ταυτίζονται οι στόχοι της διοίκησης µε αυτούς των µετόχων. Συχνά 

όµως δηµιουργείται το κίνητρο στη διοίκηση να παραποιεί τις οικονοµικές καταστάσεις έτσι 

ώστε να µεγιστοποιεί τις αµοιβές της. 

 

3.4.3. Κίνητρα που απορρέουν από τη συµπεριφορά των µελών της διοίκησης. 

 

� Η διατήρηση της θέσης ενός µάνατζερ ή οι προσωπικές φιλοδοξίες των υψηλά ιστάµενων 

Είναι πολύ συχνό φαινόµενο µάνατζερ ή προϊστάµενοι τµηµάτων µιας εταιρίας να 

παραποιούν τα αποτελέσµατα της επιχείρησης προκειµένου να διατηρήσουν την υψηλόβαθµη 

θέση τους, καθώς µια µείωση ή αποτυχία βελτίωσης των οικονοµικών µεγεθών και δεικτών 

µπορεί να οδηγήσει στην απόλυση και αντικατάστασή τους. Υπάρχουν όµως και οι περιπτώσεις 

που ανώτερα στελέχη παραποιούν τα οικονοµικά αποτελέσµατα,, καθώς επιδιώκουν να 

ανέλθουν ιεραρχικά, µέσω της επιβράβευσης για την επίτευξη των καθορισµένων στόχων και 

της προαγωγής σε υψηλότερες βαθµίδες στην ιεραρχική πυραµίδα. 

 

3.4.4. Κίνητρα που σχετίζονται µε το ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

 

� Ρυθµιστικό πλαίσιο του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση 
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Μελέτες έχουν δείξει ότι οι οικονοµικές µονάδες που υπόκεινται σε ρυθµιστικούς 

κανόνες επηρεάζουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις. Έτσι, λοιπόν, οι τραπεζικοί οργανισµοί 

παραποιούν τις οικονοµικές τους καταστάσεις όταν αντιµετωπίζουν προβλήµατα κεφαλαιακής 

επάρκειας. Το ίδιο και στον ασφαλιστικό κλάδο, η ανάγκη για ισχυροποίηση της οικονοµικής 

τους θέσης ωθεί τις ασφαλιστικές εταιρίες να προβούν στη δηµιουργική λογιστική και να 

αλλοιώσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

� Αντιµονοπωλιακές ρυθµίσεις 

Σε όλα τα κράτη υπάρχουν ρυθµίσεις των κυβερνήσεων κατά των µονοπωλίων. Αυτές 

οι ρυθµίσεις έχουν οδηγήσει πολλές εταιρίες µε υψηλά κέρδη στην αλλοίωση των 

αποτελεσµάτων τους, έτσι ώστε να µην προκληθεί περαιτέρω διερεύνηση από το κράτος. 

 

� Η προσπάθεια φοροδιαφυγής 

Πολλές επιχειρήσεις  καταφεύγουν στην σκόπιµη εµφάνιση µειωµένων κερδών 

προκειµένου η συνολική φορολογική επιβάρυνση να είναι χαµηλότερη. Το φαινόµενο της 

φοροδιαφυγής µέσω της δηµοσίευσης ανακριβών οικονοµικών καταστάσεων είναι πολύ συχνό 

φαινόµενο και την Ελλάδα, που κυριαρχεί η δραστηριοποίηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

 

3.4.5. Κίνητρα που απορρέουν από την επιχειρησιακή κουλτούρα. 

 

� Βραχυπρόθεσµος προσανατολισµός 

Μερικές επιχειρήσεις αδιαφορούν να προβλέψουν το απώτερο µέλλον και εστιάζουν 

στο να επιτύχουν τους βραχυπρόθεσµους στόχους τους. Η προσπάθεια αυτή να επιτύχουν τους 

βραχυπρόθεσµους στόχους κερδοφορίας, τους οδηγεί να υιοθετήσουν πολιτικές που µπορεί να 

διακινδυνεύουν τη µακροχρόνια πορεία της οικονοµικής µονάδας. Συχνά, για παράδειγµα, 

επιχειρήσεις που προσπαθούν να παρουσιάσουν αυξηµένα κέρδη, κεφαλαιοποιούν έξοδα τα 

οποία θα έπρεπε να εµφανιστούν στα αποτελέσµατα χρήσης. 

 

� Μη ρεαλιστικοί προϋπολογισµοί  

Ορισµένες φορές οι οικονοµικές µονάδες θέτουν ανέφικτα σχέδια δράσης και 

καταρτίζουν µη ρεαλιστικούς προϋπολογισµούς. Αυτό συµβαίνει γιατί προσπαθούν να δώσουν 

κίνητρο στους διοικούντες να πετύχουν ακόµη υψηλότερους στόχους. Όταν όµως αυτό δεν 

είναι εφικτό λόγω συνθηκών, υπάρχει ο κίνδυνος τα στελέχη της διοίκησης να προσπαθήσουν 
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να επηρεάσουν τα οικονοµικά αποτέλεσµα ώστε να πετύχουν έστω µη ρεαλιστικούς στόχους 

και να αποφύγουν πιθανές κυρώσεις. 

 

 

3.5. Πρακτικές παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων 

 

 Η πρακτική παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων δηµιουργείται µέσω της 

σκόπιµης τροποποίησης των στοιχείων τους και συγκεκριµένα, 

• Με την υπερτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού, των πωλήσεων και των κερδών 

• Με την υποτίµηση των υποχρεώσεων, των εξόδων ή των ζηµιών,  

µε στόχο να παρουσιαστεί µια ιδεατή εικόνα για την κατάσταση της εταιρίας και τα οικονοµικά 

της δεδοµένα. Οι πρακτικές αυτές παραποιούν την πραγµατικότητα που επικρατεί στην εταιρία 

µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν µια ψευδή εικόνα για την οικονοµική της κατάσταση. 

Στη συνέχεια αναλύονται µερικές από τις πιο γνωστές πρακτικές αλλοίωσης 

οικονοµικών καταστάσεων, που συναντώνται στη βιβλιογραφία και οι οποίες ακολουθούνται 

από πληθώρα διοικήσεων. 

 

3.5.1. Λογιστική Κάθαρση- Big Bath Accounting 

 

Η στρατηγική της Λογιστικής Κάθαρσης ή Big Bath Accounting17 αποτελεί πρακτική 

που εφαρµόζεται µε πρωτοβουλία της διοίκησης, µε την οποία τα διοικητικά στελέχη 

επιδιώκουν να δείξουν τα τρέχοντα αποτελέσµατα της εταιρείας µειωµένα περισσότερο από 

ότι µπορεί να είναι. Το «µεγάλο λουτρό» εφαρµόζεται συχνά σε µια κακή χρονιά για την 

τεχνητή ενίσχυση των κερδών επόµενου έτους. Η µεγάλη αύξηση των κερδών θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε ένα µεγαλύτερο µπόνους για τα στελέχη της εταιρίας, αφού η καλή απόδοση της 

εταιρίας θα αποδοθεί στις ενέργειες της διοίκησης. Νέα CEOs και στελέχη µερικές φορές 

χρησιµοποιούν την τεχνική της λογιστικής κάθαρσης, έτσι ώστε να µπορέσουν να 

κατηγορήσουν την παλιά διοίκηση για την κακή επίδοση της εταιρίας και να εισπράξουν τα 

εύσηµα για την βελτιωµένη εικόνα των οικονοµικών αποτελεσµάτων. Η µείωση των 

                                                      
17 http://www.investopedia.com/terms/b/bigbath.asp 
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αποτελεσµάτων γίνεται, συνήθως, µέσω της αναβολής αναγνώρισης εσόδων και κυρίως µέσω 

εµφάνισης υπολογιστικών δαπανών, όπως είναι οι προβλέψεις. 

 

3.5.2. Λογιστικά Τεχνάσµατα 

 

Τα πρόσφατα λογιστικά και ελεγκτικά σκάνδαλα που είδαν το φως της δηµοσιότητας 

στις Η.Π.Α προκάλεσαν συζητήσεις και διαξιφισµούς σχετικά µε το κατά πόσο η εφαρµογή 

των λογιστικών κανόνων, αρχών, πολιτικών και προτύπων από επιχειρήσεις που 

χαρακτηρίζονται από πολύπλοκες χρηµατοοικονοµικές δοµές, µπορεί να προκαλέσει 

διαστρέβλωση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης τους, που ενδέχεται να µην είναι 

νοµικά επιλήψιµη αλλά να οφείλεται σε καταχρηστική εκµετάλλευση της ευελιξίας που αυτά 

παρέχουν. Η παραποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων, στις περιπτώσεις αυτές, είναι 

σκόπιµη και οι αυτουργοί της, που προέρχονται κυρίως από την πλευρά της ανώτατης 

διοίκησης της εταιρίας, αναλώνονται στην επίτευξη λογιστικών και όχι επιχειρηµατικών 

σκοπών. Στη συνέχεια, εξετάζονται τα πιο σηµαντικά λογιστικά τεχνάσµατα που µπορεί να 

οδηγήσουν στην παραποίηση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης και των 

αποτελεσµάτων µιας επιχείρησης. 
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∆ιάγραµµα 2. Τα λογιστικά τεχνάσµατα παραποίησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων

 

 

 

3.5.2.1 Υλικά ή Ενσώµατα Πάγια  

 

Σύµφωνα µε τους Elliot et al.,18 ένας από τους τρόπους που µπορεί κάποιος να 

επηρεάσει το αποτέλεσµα µιας επιχείρησης είναι η διενέργεια ή µη των αποσβέσεων στα υλικά 

ή ενσώµατα πάγια. Η διενέργεια ή µη αποσβέσεων (ή προβλέψεων υποτίµησης αξίας αν 

πρόκειται για γήπεδα, οικόπεδα και αγροτεµάχια που ουσιαστικά δεν αποσβένονται) αποτελεί 

έναν τρόπο για την υποκειµενική διαχείριση του αποτελέσµατος. Σε αυτή την περίπτωση, µε 

την εφαρµογή της τεχνικής αυτής, εκτός από την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, 

µεταβάλλεται και η αξία του Ενεργητικού, αφού δεν εµφανίζονται οι αποσβέσεις που 

θεωρούνται έξοδο (παραλείπονται µάλιστα και οι αντίθετοι λογαριασµοί των αποσβεσµένων 

παγίων). Έτσι αλλοιώνεται η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, ως προς τα κέρδη, και ο 

                                                      
18 Elliot et al. (2005) – “Relation between creative accounting and corporate governance” – Agarwal – p. 24 
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ισολογισµός, ως προς τα πάγια, και κατά συνέπεια επηρεάζεται ολόκληρη η εικόνα της 

εταιρίας.  

Εκτός αυτών, σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι, επηρεάζονται και διάφοροι σηµαντικοί 

θεµελιώδεις οικονοµικοί δείκτες, όπως παραδείγµατος χάρη, ο ROI (Return on Investment), 

δηλαδή η απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων της εταιρίας. Γενικά, οι δείκτες που 

επηρεάζονται από την αλλαγή του αποτελέσµατος χρήσης και του ισολογισµού είναι οι: 

• δείκτες ρευστότητας (ο δείκτης γενικής ρευστότητας, που είναι ίσος µε το 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς τις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις και ο 

δείκτης άµεσης ρευστότητας που είναι ίσος µε το Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

µείον τα αποθέµατα προς τις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις),  

• οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης ή δανειακής επιβάρυνσης (ο δείκτης «Ξένα 

Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια» και ο δείκτης «Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά 

Κεφάλαια»),  

• οι δείκτες αποδοτικότητας, όπως ο ROI που ισούται µε τα Καθαρά Κέρδη προς 

τον µέσο όρο λειτουργικού Ενεργητικού και τέλος,  

• διάφοροι χρηµατιστηριακοί δείκτες για τις εισηγµένες επιχειρήσεις.  

Όσον αφορά στις αποσβέσεις, αναφέρει ο Huang19, αν η επιχείρηση θελήσει να 

παρουσιάσει σε µια χρονιά αυξηµένα κέρδη, τότε είτε δε θα διενεργήσει καθόλου αποσβέσεις, 

είτε θα χρησιµοποιήσει µειωµένους συντελεστές αποσβέσεων. Στην ωραιοποίηση, αυτή, 

βοηθάει και το γεγονός ότι υπάρχει ελευθερία κρίσεων, υπολογισµών και επιλογών, αναφορικά 

µε την εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων, των ετών αλλά και των µεθόδων 

απόσβεσης. Αν όµως η επιχείρηση δεν διενεργήσει αποσβέσεις σε µια χρονιά, τότε δεν µπορεί 

την επόµενη χρήση ή σε κάποια από τις επόµενες χρήσεις να διενεργήσει διπλάσιες αποσβέσεις.  

Τέλος, η διαδικασία των αποσβέσεων είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι είναι πηγή 

χρηµατοδότησης για την επιχείρηση, µε την έννοια ότι τα ποσά που αντιστοιχούν σε 

αποσβέσεις δεν φορολογούνται και µένουν στην επιχείρηση µε τη µορφή αποθεµατικών. 

3.5.2.2 Άυλα ή Ασώµατα Πάγια  

 

Σύµφωνα µε το νόµο, τα ασώµατα πάγια στοιχεία αποσβένονται είτε εφάπαξ σε µία 

χρήση είτε ισόποσα σε 2, 3 ή 5 έτη. Οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε χειραγώγηση των 

κερδών τους, συχνά παραβαίνουν το νόµο και προσαρµόζουν το χρόνο απόσβεσης προς το 

                                                      
19 Huang (2004) - “Relation between creative accounting and corporate governance” – Agarwal – p. 25 
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συµφέρον τους. Έτσι, εάν για παράδειγµα ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού αποσβεστεί σε 5 

έτη αντί σε µία µόνο χρήση, τότε θα ωραιοποιηθεί η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, 

δηλαδή τα Αποτελέσµατα Χρήσης θα παρουσιάσουν εµφανή βελτίωση. Επιπλέον, λόγω του 

ότι στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται οι άδειες ευρεσιτεχνίας, η φήµη, η 

υπεραξία της εταιρίας, η εµπιστοσύνη των πελατών προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

παρέχει, η αξία των οποίων δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια, η µέθοδος καταγραφής 

τους στον ισολογισµό βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των στελεχών της ίδιας της 

επιχείρησης. Έτσι, υπάρχει και εδώ πρόσφορο έδαφος για παραποίηση της πραγµατικής 

οικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων και διαµόρφωσης σύµφωνα µε το συµφέρον που 

έχει κάθε φορά η διοίκηση. 

 

3.5.3. Μεγέθη εκτός Ισολογισµού  

 

Κάποιες εταιρίες επιλέγουν µέσω διαφόρων τεχνικών δηµιουργικής λογιστικής να µην 

αποτυπώνουν στον ισολογισµό τους κάποια πάγια στοιχεία µεγάλης αξίας. Έτσι, εµφανίζονται 

µικρότερες αποσβέσεις στις οικονοµικές καταστάσεις, δηλαδή λιγότερα έξοδα και άρα 

περισσότερα κέρδη. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο του Li20, δεν 

εµφανίζονται στον ισολογισµό και οι αντίστοιχες µακροχρόνιες υποχρεώσεις που 

συνεπάγονται αυξηµένο κίνδυνο και που η απεικόνισή τους στις οικονοµικές καταστάσεις 

πιθανόν να επηρέαζε αρνητικά τους επενδυτές και τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την αξιολόγηση 

των προοπτικών της οικονοµικής απόδοσης της εταιρίας. Έτσι, η εταιρία µε την εκτός 

Ισολογισµού απεικόνιση στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού µπορεί να παρουσιαστεί 

στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων (χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές, µέτοχοι, 

δυνητικοί επενδυτές, πιστωτικά ιδρύµατα) ως χαµηλού κινδύνου επενδυτική ευκαιρία µε 

αποτέλεσµα να αντλεί χαµηλού κόστους κεφάλαια µέσω των µηχανισµών της κεφαλαιαγοράς 

και να συνάπτει επιχειρηµατικά δάνεια µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.  

Μία πρακτική χρησιµοποίησης στοιχείων εκτός Ισολογισµού είναι και η δηµιουργία 

των λεγόµενων Εταιριών Ειδικού Σκοπού. Η ίδρυση αυτών των εταιριών από τις µητρικές 

αποσκοπεί συνήθως στη µείωση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου τους από µακροπρόθεσµα 

έργα στους τοµείς των κατασκευών, της έρευνας και της ανάπτυξης. Με αυτή τη µέθοδο, οι 

Εταιρίες Ειδικού Σκοπού αναλαµβάνουν τον κίνδυνο και η µητρική εταιρία, κατέχοντας 

                                                      
20 Li (2006) - “Creative Accounting” – p. 49 
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λιγότερο του 50% των µετοχών, δεν εµφανίζει στις ενοποιηµένες καταστάσεις την συµµετοχή 

της σε αυτές και τα αποτελέσµατά τους. Πιο απλή περίπτωση χρησιµοποίησης των Εταιριών 

Ειδικού Σκοπού είναι η µεταβίβαση σε αυτές από την µητρική εταιρία πάγιων στοιχείων και 

του υψηλού δανεισµού για την αγορά τους. Έτσι, η µητρική εταιρία εµφανίζεται να έχει 

υψηλότερο δείκτη ρευστότητας λόγω της πώλησης του παγίου, αλλά και λιγότερα έξοδα καθώς 

αποφεύγει τις αποσβέσεις που συνεπάγεται η διατήρηση του παγίου. Στη συνέχεια, η µητρική 

εταιρία µπορεί να µισθώσει το πάγιο µε τη µορφή λειτουργικής µίσθωσης συνεχίζοντας έτσι 

να µην εµφανίζει στον ισολογισµό την αξία του παγίου αλλά και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη µίσθωση. Αποτέλεσµα µιας τέτοιας πρακτικής είναι η τεχνητή διόγκωση 

των κερδών και των εσόδων και η µείωση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων σε βαθµό που να 

καθίσταται η εταιρία στα µάτια των εξωτερικών χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων ως 

χρηµατοοικονοµικά αξιόπιστη µε περιορισµένο κίνδυνο και υψηλούς ρυθµούς ρευστότητας 

και κερδοφορίας. 

 

3.5.4. Πάγια υπό κατασκευή  

 

Άλλη µια περίπτωση παραποίησης στο Πάγιο Ενεργητικό µιας επιχείρησης έχουµε 

όταν, η ιδιοκατασκευή ενός Παγίου περιουσιακού στοιχείου ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί, η 

διοίκηση δεν µεταφέρει το λογαριασµό ‘’Πάγια υπό κατασκευή’’ στον αντίστοιχο λογαριασµό 

του παγίου. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η υποχρέωση να διενεργηθούν αποσβέσεις. 

Οπότε, προκαλείται αύξηση του ύψους των κερδών και συνεπώς ο λογαριασµός των 

Αποτελεσµάτων Χρήσης εµφανίζεται βελτιωµένος. 

 

3.5.5. Συµµετοχές- Χρεόγραφα  

 

Αρχικά να αναφερθεί πως ο λογαριασµός «Συµµετοχές σε Επιχειρήσεις» περιλαµβάνει 

µετοχές θυγατρικών ή συγγενικών εταιριών. Έτσι, λοιπόν, οι επιχειρήσεις που θέλουν να 

χειραγωγήσουν τα αποτελέσµατά τους εµφανίζουν τις µετοχές αυτές στην αξία κτήσης τους 

και όχι στην αντίστοιχη χρηµατιστηριακή (για όσες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο), ή 

την πραγµατική αξία, στο τέλος κάθε οικονοµικής χρήσεως. Κατά συνέπεια, η πρακτική αυτή 

καταλήγει στο να µην περιλαµβάνονται στα Αποτελέσµατα Χρήσεως τα κέρδη ή οι ζηµίες από 

την υπερτίµηση ή την υποτίµηση της αξίας των συµµετοχών ή των χρεογράφων.  
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Οι επιχειρήσεις, µπορούν, επίσης, να µεταφέρουν τις συµµετοχές στα χρεόγραφα που 

αποτελούν όµως στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, προκειµένου να βελτιώσουν 

τους δείκτες ρευστότητάς τους. Από τη µεταφορά όµως αυτή επηρεάζεται και ο δείκτης 

αποδοτικότητας (ROI) µιας και τα χρεόγραφα δεν αποτελούν υποστηρικτικό στοιχείο των 

πωλήσεων και δεν περιλαµβάνονται στο Λειτουργικό Ενεργητικό, όπως οι συµµετοχές. 

Εφόσον, µε τον τρόπο αυτό µειώνεται ο παρονοµαστής του ROI (µέσος όρος Λειτουργικού 

Ενεργητικού), η επιχείρηση θα εµφανίζει αυξηµένη αποδοτικότητα γιατί και ο δείκτης ROI 

εµφανίζεται σε υψηλότερα επίπεδα. 

 

3.5.6. Κεφαλαιοποίηση εξόδων 

  

Ένας άλλος τρόπος αλλοίωσης του πραγµατικού οικονοµικού αποτελέσµατος µιας 

εταιρίας προέρχεται από την αλόγιστη κεφαλαιοποίηση εξόδων που δεν πληρούν τα 

απαραίτητα κριτήρια κεφαλαιοποίησης. Πρόκειται στην ουσία για κάποια λειτουργικά έξοδα, 

όπως έξοδα διαφήµισης, έρευνας και ανάπτυξης, επισκευών και συντήρησης, τα οποία αντί να 

απεικονισθούν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, µεταφέρονται τελικά στον 

ισολογισµό ως δαπάνες πολυετούς απόσβεσης. Όπως αναφέρει και ο Cunningham21, 

αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής είναι ότι υπάρχει υπερεκτίµηση των κερδών της τρέχουσας 

οικονοµικής περιόδου καθώς το κεφαλαιοποιηθέν ενεργητικό εξοφλείται. Και σε αυτήν την 

περίπτωση, η απόφαση για κεφαλαιοποίηση των εξόδων εµπεριέχει υποκειµενισµό και κινείται 

στα όρια αξιοποίησης της ευελιξίας που παρέχουν οι λογιστικοί κανόνες και τα λογιστικά 

πρότυπα. 

 

3.5.7. Εµπορεύµατα και πωλήσεις εµπορευµάτων 

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε διάφορα λογιστικά τεχνάσµατα µέσω των 

εµπορευµάτων που επηρεάζουν την κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης και του ισολογισµού. 

Ακόµα, θα παρουσιαστούν διάφορα λογιστικά τεχνάσµατα δηµιουργικής λογιστικής µε άµεσες 

επιπτώσεις στις Πωλήσεις και κατ’ επέκταση στα έσοδα και στα αποτελέσµατα µιας 

επιχείρησης. Αρχικά, σύµφωνα µε τον ∆ηµοσθένους22, γίνεται αποτίµηση των πεπαλαιωµένων 

                                                      
21 Cunningham (2005) – “Creative Accounting” – Li – p. 47 
22 ∆ηµοσθένους (2004) - “Creative Accounting” – Li – p. 53 
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εµπορευµάτων στην τιµή κτήσεώς τους και όχι στην µικρότερη πλέον τιµή πωλήσεώς τους. 

Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να µην εµφανίσουν τις ενδεχόµενες 

πραγµατοποιηθείσες ζηµίες, εµφανίζοντας βελτιωµένο αποτέλεσµα, ενώ παράλληλα αυξάνουν 

και τον ισολογισµό τους µε την εύρεση ενός τελικού αποθέµατος µεγαλύτερου από ότι είναι 

στην πραγµατικότητα. Θα πρέπει ακόµα να σηµειωθεί, πως µε αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται 

θετικά ο δείκτης γενικής ρευστότητας και αρνητικά ο δείκτης αποδοτικότητας (ROI).  

Εναλλακτικά, µπορεί να γίνει αλλαγή της µεθόδου αποτίµησης των εµπορευµάτων, 

όπως αναφέρεται και στο σχετικό άρθρο του Agarwal23, π.χ. από LIFO (last in – first out) σε 

FIFO (first in – first out), σε προϊόντα όπου παρατηρείται αύξηση της τιµής. Αυτή η πράξη 

χειραγώγησης ωστόσο, αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί από τις παρατηρήσεις του ορκωτού 

ελεγκτή, ο οποίος και θα εξετάσει τις εν λόγω χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για την εύρεση 

τέτοιων τυχόν «τεχνασµάτων». Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει πάρει σχετική άδεια για 

την αλλαγή της µεθόδου αποτίµησης των εµπορευµάτων της, τότε ο ορκωτός ελεγκτής είναι 

υποχρεωµένος να αναγράψει στο πιστοποιητικό του τις επιπτώσεις που επιφέρει αυτή η 

αλλαγή. 

Επιπλέον γίνεται αποτίµηση όλων των αποθεµάτων της επιχείρησης στην τελευταία 

τιµή αγοράς τους. Έτσι, οι επιχειρήσεις, κυρίως οι µικρές, επιτυγχάνουν να αυξήσουν τον 

ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεώς τους, αφού εµφανίζουν τελικό απόθεµα 

εµπορευµάτων µεγαλύτερο από το πραγµατικό. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται θετικά ο 

δείκτης γενικής ρευστότητας της εταιρίας, όπως και ο δείκτης αποδοτικότητας αυτής (ROI), 

µιας και η ποσοστιαία αύξηση του αριθµητή (καθαρά κέρδη) είναι µεγαλύτερη από την 

ποσοστιαία αύξηση του παρονοµαστή του δείκτη (συνολικό λειτουργικό ενεργητικό).  

Μία ακόµα µορφή παραποίησης των επιχειρήσεων είναι όταν η εταιρία καταβάλλει 

προσπάθειες για να πείσει και να παρακινήσει τους πελάτες της να αγοράσουν εµπορεύµατα 

πολύ µεγαλύτερου ύψους από αυτού που πραγµατικά είναι σε θέση να πουλήσει µέσα σε ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Γι’ αυτόν το λόγο, η προµηθεύτρια εταιρία χρησιµοποιεί 

µεγάλες εκπτώσεις και γενικότερα, ευνοϊκότερους όρους αγοράς. Το όφελος που αποκοµίζουν 

οι εταιρίες από αυτή την διαδικασία είναι η εµφάνιση σταθεροποιηµένων εσόδων σε ισχνές 

περιόδους, εκµεταλλευόµενες την αποτελεσµατική προώθηση των πωλήσεών τους.  

Στη συνέχεια της µελέτης µας, θα συναντήσουµε την πρακτική µε την οποία, η 

πωλήτρια εταιρία διατηρεί στις αποθήκες της το εµπόρευµα που πούλησε σε κάποιον πελάτη 

έτσι ώστε να τον διευκολύνει προσωρινά. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης δέχεται να αγοράσει 

                                                      
23 Agarwal (2008) – ““Relation between creative accounting and corporate governance” – p. 24 
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τα αγαθά υπογράφοντας κάποιο συµβόλαιο, αλλά ο ιδιοκτήτης διατηρεί την κατοχή και 

ιδιοκτησία των εµπορευµάτων, µέχρι ο αγοραστής ζητήσει την παράδοσή τους. Η παραβίαση 

της σύµβασης περιλαµβάνει την καταγραφή των εσόδων από την πωλήτρια εταιρία πριν ακόµα 

γίνει η µεταβίβαση της κυριότητας τους στον αγοραστή.  

Οι εικονικές πωλήσεις αποτελούν µια πολύ γνωστή µορφή παραποίησης του 

Ισολογισµού και της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης, η οποία επιτυγχάνεται µε την 

καταγραφή πλασµατικών πωλήσεων της εταιρίας προς άλλες συγγενικές επιχειρήσεις. Υπάρχει 

η περίπτωση, µάλιστα, οι εικονικές πωλήσεις να είναι προς ανύπαρκτες οικονοµικές οντότητες 

µε πλαστά τιµολόγια που καταγράφονται την µια χρονιά και ακυρώνονται την επόµενη. 

Πραγµατοποιούνται κυρίως µεταξύ συγγενικών ή θυγατρικών επιχειρήσεων, όπου η µητρική 

εταιρία αγοράζει εµπορεύµατα ή ύλες από τις υπόλοιπες, µε απώτερο σκοπό να αυξήσει το 

Κόστος Πωληθέντων, να εµφανίσει µικρότερα κέρδη και κατά συνέπεια να πετύχει µικρότερη 

φορολογία.  

Οι εικονικές συναλλαγές µεταξύ συνεργαζόµενων επιχειρήσεων πραγµατοποιούνται 

µεταξύ επιχειρήσεων που συνεργάζονται και ανταλλάσουν, σε τακτική βάση, χρήµατα, 

επιταγές και τιµολόγια. Οι εικονικές συναλλαγές µπορούν να πάρουν τις εξής δύο µορφές:  

1. εικονική αγοραπωλησία του τελικού αποθέµατος µεταξύ επιχειρήσεων µε 

οµοειδές αντικείµενο δραστηριότητας και  

2. παρουσίαση προκαταβολών πωλήσεων στα λογιστικά τους βιβλία µε τη µορφή 

πωλήσεων που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή η τεχνική προϋποθέτει ιδιαίτερα καλή συνεργασία 

µεταξύ των διοικήσεων των εταιριών. Τέλος, µπορεί να γίνουν και οι ακόλουθες κινήσεις: 

� Υπερτιµολόγηση των πραγµατοποιηθέντων πωλήσεων, παρά το γεγονός ότι 

αυτό θα σηµαίνει και καταβολή µεγαλύτερου φόρου εισοδήµατος (Αυτό γιατί 

η πληρωµή ενός ποσού µπορεί να υπολείπεται σε σηµασία και σπουδαιότητα 

ενός άλλου σκοπού της επιχείρησης, για την επίτευξη του οποίου η εταιρία 

δέχεται να υποστεί αυτό το χρηµατικό τίµηµα.)  

� Παράλειψη εµφάνισης ζηµιών από ανασφάλιστα εµπορεύµατα που έχουν 

καταστραφεί για διάφορους λόγους  

� Αποφυγή χρήσης του κινήτρου λογισµού δαπανών ύψους 1% - 2% άνευ 

παραστατικών επί των πωλήσεων εξαγωγικών και τουριστικών επιχειρήσεων ή 

επιβάρυνση του λογαριασµού "Κόστος Παραγωγής" µε έξοδα πωλήσεων (π.χ. 

προµήθειες αντιπροσώπων)  
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Σκόπιµη καθυστέρηση στην έκδοση των τιµολογίων πώλησης των εµπορευµάτων, 

ιδιαίτερα σε περιόδους που πλησιάζουν το τέλος της εκάστοτε χρήσης  

Η µη έκδοση τιµολογίων πώλησης κυρίως από µικρές επιχειρήσεις, προκειµένου να 

µην αποδοθεί ο φόρος Προστιθέµενης Αξίας αλλά και να µην µεταβούν σε υψηλότερο επίπεδο 

της φορολογικής δαπάνης. 

 

3.5.8. Πελάτες- Απαιτήσεις- Γραµµάτια Εισπρακτέα 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις µπορούν να εµφανιστούν ωραιοποιηµένες αρχικά µέσω 

της µη διενέργειας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ή ακόµα και µε τη διενέργεια 

µειωµένου συντελεστή προβλέψεων για τις απαιτήσεις αυτές. Σύµφωνα µε τον Ν. 2238/1994, 

οι επιχειρήσεις µπορούν, εάν θέλουν, να διενεργήσουν προβλέψεις 50% για επισφαλείς 

απαιτήσεις. ∆εν µπορούν όµως να προχωρήσουν σε σωρευτική απόσβεση των πελατών οι 

οποίοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους, εάν προηγουµένως δεν έχουν πραγµατοποιήσει 

προβλέψεις για το σκοπό αυτό.  

Παρόµοια, µπορεί να µη γίνεται η µεταφορά των πελατών µιας επιχείρησης στους 

επισφαλείς πελάτες, όταν πια έχει διενεργηθεί πρόβλεψη κατά τις προηγούµενες χρήσεις. Έτσι, 

βελτιώνεται ο ισολογισµός και πιο συγκεκριµένα η ποιότητα του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. Επίσης, βελτιώνεται ο δείκτης γενικής και ειδικής ρευστότητας της εταιρίας, όχι 

όµως και ο δείκτης αποδοτικότητας αυτής (ROI), καθώς τα µεγέθη από τα οποία εξαρτάται δεν 

επηρεάζονται.  

Η τρίτη ακολουθούµενη τακτική έχει να κάνει µε το λογαριασµό 33.98 του Ελληνικού 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου «Επίδικες Απαιτήσεις κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου». Πιο 

συγκεκριµένα, ο λογαριασµός αυτός χρησιµοποιείται ως εξής: Σε περίπτωση που ο έλεγχος 

από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ανακαλύψει µη καταχωρηµένες πωλήσεις 

της επιχείρησης, της επιβάλλει όπως είναι λογικό κάποιο χρηµατικό πρόστιµο. Η επιχείρηση, 

όµως, αν και καταβάλλει το αντίτιµο του προστίµου, πιστώνει τον λογαριασµό «Ταµείο», ενώ 

χρεώνει το λογαριασµό 33.98 µε την αιτιολογία ότι όλο το ποσό ή µέρος αυτού θα το 

διεκδικήσει δικαστικώς και µάλλον θα δικαιωθεί. Έτσι, κατορθώνει να βελτιώσει το 

κυκλοφορούν ενεργητικό και κατά συνέπεια, τον ισολογισµό.  

Άλλος χειρισµός είναι η εικονική µεταφορά µακροπρόθεσµων απαιτήσεων στις 

βραχυπρόθεσµες. Ο ισολογισµός βελτιώνεται ποιοτικά, όπως και οι αριθµοδείκτες 

ρευστότητας, ενώ ο δείκτης αποδοτικότητας δεν µεταβάλλεται.  
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Εναλλακτική αποτελεί και η αποφυγή αποτίµησης των απαιτήσεων σε ξένο νόµισµα 

που δηµιουργούν ζηµίες για την επιχείρηση και απόκρυψη των ζηµιών αυτών, ενώ ακόµη τους 

χειρισµός είναι ο διαχωρισµός των τόκων σε δεδουλευµένους και µη. Οι επιχειρήσεις 

προχωρώντας στον παραπάνω διαχωρισµό, θεωρούν ένα µόνο µέρος των τόκων αυτών να 

βαραίνει την εκάστοτε χρήση και συνεπώς αυξάνουν τα κέρδη τους κατά το υπόλοιπο ποσό 

που µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. Ωστόσο, η πράξη αυτή καταστρατηγεί τη βασική αρχή 

τους συνέπειας στην εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων ή αλλιώς την αρχή τους πάγιας 

χρησιµοποίησης των ιδίων λογιστικών µεθόδων, σύµφωνα µε την οποία: «οι µέθοδοι, κανόνες 

και αρχές που εφαρµόζονται από χρήση σε χρήση από µια επιχείρηση θα πρέπει να είναι οι 

τους, γιατί αν δεν συµβαίνει αυτό, τότε οι πληροφορίες που περιέχονται σε χρονολογικές σειρές 

δε θα είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν από τους χρήστες, δεδοµένου ότι τα µεγέθη δε θα είναι 

συγκρίσιµα».  

Αντιστρόφως, υποβάθµιση του αποτελέσµατος και του Ισολογισµού γίνεται µε 

διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, παρά τη συνήθη τακτική των επιχειρήσεων, 

παράλειψη αποτίµησης απαιτήσεων σε ξένο νόµισµα οι οποίες δηµιουργούν κέρδη για την 

επιχείρηση. (Στην περίπτωση αυτή, τα κέρδη διατηρούνται κρυφά και συνεπώς, η 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση των Αποτελεσµάτων Χρήσης διαµορφώνεται στο επιθυµητό 

ύψος.), ή αποφυγή διαχωρισµού των τόκων σε δεδουλευµένους και µη. Έτσι, οι οικονοµικές 

µονάδες επιβαρύνουν τη χρήση µε το σύνολο των τόκων και τα κέρδη παρουσιάζονται 

µικρότερα. 

 

3.5.9. ∆ιαχείριση και αναγνώριση εσόδων 

 

Ένα ακόµα τέχνασµα διόγκωσης των εσόδων και των κερδών είναι η αναγνώριση 

κάποιων εσόδων πριν από την πραγµατοποίησή τους. Είναι γεγονός ότι, η αναγνώριση των 

εσόδων αποτελεί βασικό πρόβληµα καταγραφής των εσόδων πριν αυτά αποκτηθούν από την 

επιχείρηση, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί η πώληση ή πριν το προϊόν παραδοθεί ή ενώ ο πελάτης 

έχει ακυρώσει ή καθυστερήσει τη συναλλαγή.  

Σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή της πραγµατοποίησης των εσόδων, η δηµιουργία των 

εσόδων διακρίνεται σε τρία στάδια:  

i. Σύναψη σύµβασης προφορικώς ή εγγράφως  

ii.  Μεταβίβαση ης κυριότητας του αγαθού, οπότε γεννάται και η απαίτηση του 

µεταβιβάζοντος και  
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iii.  Είσπραξη ή εξόφληση της αξίας του αγαθού  

Αυτό που είναι γενικά παραδεκτό είναι ότι η πραγµατοποίηση των εσόδων συντελείται 

κατά το 2ο στάδιο όπου η κυριότητα των αγαθών που πωλούνται µεταβιβάζεται από τον 

πωλητή στον αγοραστή και υφίσταται η απαίτηση του πωλητή για καταβολή του τιµήµατος 

της πώλησης. Τα έσοδα, δηλαδή, λογίζονται κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους και όχι κατά 

το χρόνο είσπραξης τους. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν την αρχή 

αυτή και προβαίνουν σε καταγραφή του εσόδου πριν ακόµα αυτό καταστεί δεδουλευµένο. 

Έτσι, λοιπόν, ο χρόνος αναγνώρισης των εσόδων είναι πολύ σηµαντικός για την αποφυγή 

πλασµατικού αποτελέσµατος της επιχείρησης.  

Τέλος, είναι γεγονός ότι, πραγµατοποιούνται διάφορες συµφωνίες που συνάπτονται 

µεταξύ των συναλλασσόµενων µερών και έχουν ως σκοπό την µεταβολή των όρων της 

χρονικής καταγραφής των εσόδων µε την παροχή διευκολύνσεων οικονοµικού χαρακτήρα 

όπως εκπτώσεις, δωρεάν µεταφορά εµπορευµάτων και εγκατάστασης, προκειµένου να 

παρακινήσουν τον αγοραστή να δεχτεί τους όρους καταγραφής που θέτει η πωλήτρια εταιρία. 

Συµπερασµατικά, λοιπόν, παρατηρούµε ότι οι τρόποι µε τους οποίους µια επιχείρηση 

µπορεί να διαστρεβλώσει την εικόνα των οικονοµικών της καταστάσεων και να παραπλανήσει 

τους χρήστες των καταστάσεων αυτών είναι πολλοί και ποικίλουν. Αυτός είναι και ο λόγος που 

δίνεται τόσο µεγάλη σηµασία στο αντικείµενο της παραποίησης των οικονοµικών 

καταστάσεων τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη βιβλιογραφία, προκειµένου να επιτευχθεί 

η επιθυµητή πρόληψη εφαρµογής τέτοιων πρακτικών και η προστασία του επενδυτικού κοινού, 

αλλά και των υπολοίπων ενδιαφερόµενων µερών γενικότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. 

 

4.1. Εισαγωγή. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της ελεγκτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ. 

Αρχικά αναλύονται οι δεοντολογικές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ελεγκτή, προκειµένου 

να διασφαλιστεί η ποιότητα του ελεγκτικού έργου. Στη συνέχεια περιγράφονται ο σκοπός και 

τα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας, η µεθοδολογία που ακολουθείται καθώς επίσης και 

βασικές έννοιες που πρέπει να προσδιοριστούν κατά το σχεδιασµό της ελεγκτικής διαδικασίας, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, ώστε να εντοπιστούν οι λογιστικές απάτες. 

. 

4.2. ∆εοντολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ελεγκτικού 

επαγγέλµατος σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

 

Προκειµένου να είναι ένας έλεγχος ποιοτικός ως προς τον εντοπισµό των ανακριβειών 

και των απατών στις οικονοµικές καταστάσεις, είναι πολύ σηµαντικό να καθορίζονται αρχές 

δεοντολογίας τόσο για τη σωστή εφαρµογή των ελεγκτικών υπηρεσιών αλλά και για την 

διασφάλιση της ποιότητας και την προώθηση της ηθικής κουλτούρας στο ελεγκτικό επάγγελµα. 

Παράλληλα, ο έλεγχος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των οικονοµικών 

µονάδων είναι µια διαδικασία που απαιτεί την άσκηση υψηλού επιπέδου επαγγελµατικής 

κρίσης προκειµένου να είναι αποτελεσµατικός. Ο ελεγκτής συλλέγει όσα περισσότερα 

αποδεικτικά στοιχεία µπορεί για να στηρίξει τη γνώµη του, ωστόσο η έκφραση της γνώµης 

συχνά καθορίζεται από την επαγγελµατική κρίση του. 

Η κρίση αυτή πολλές φορές εγκυµονεί σηµαντικούς κινδύνους. Για παράδειγµα, εάν 

ένας ελεγκτής έχει αµφιβολίες για τη συνέχιση δραστηριότητας µιας τράπεζας και τις 

συµπεριλάβει στην έκθεση ελέγχου του, αυτό µπορεί να θορυβήσει τους καταθέτες και να 

αποσύρουν τα χρήµατά τους. Από την άλλη µεριά, οι διοικούντες µιας επιχείρησης έχουν 

πολλούς λόγους να αποκρύψουν αλήθειες στον ελεγκτή ή να παραποιήσουν έγγραφα και άλλα 

τεκµήρια, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την αποκάλυψη από τον ελεγκτή σηµαντικών 

εκούσιων σφαλµάτων στις οικονοµικές τους καταστάσεις (απάτες). 
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4.2.1. ∆ιασφάλιση Ποιότητας-∆Π∆Π 1. 

 

Προκειµένου να διασφαλισθεί µια ποιοτική διαδικασία ελέγχου και συµπερασµάτων 

εφαρµόζονται δικλίδες ασφάλειας στα εξής επίπεδα: 

� ∆ιασφάλιση Ανεξαρτησίας του ελεγκτή από την ελεγχόµενη επιχείρηση. 

� Ύπαρξη ευθύνης και πειθαρχικού ελέγχου για τον ελεγκτή. 

� Ύπαρξη στοιχείων που φυλάγει ο ελεγκτής και αποδεικνύουν το πόρισµά του 

(φάκελος ελέγχου ) 

� Έκδοση αντικειµενικής γνώµης, που στηρίζεται στην εφαρµογή των κοινώς 

παραδεκτών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων (∆ιεθνή ή Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα). 

Με το θέµα της ∆ιασφάλισης Ποιότητας στον έλεγχο, τις δικλίδες ποιότητας για 

λογιστικές επιχειρήσεις που διενεργούν ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και άλλες 

αναθέσεις διασφάλισης ενός ποιοτικού ελέγχου ασχολείται το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 

∆ιασφάλισης Ποιότητας 1 (∆Π∆Π 1)24. 

Σκοπός του συγκεκριµένου προτύπου είναι να καθορίσει τις αρχές και τις απαραίτητες 

διαδικασίες και να παρέχει οδηγίες αναφορικά µε το σύστηµα ποιοτικού ελέγχου των 

ελεγκτικών εταιριών για έλεγχο και επισκόπηση οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και άλλων 

συναφών υπηρεσιών.25 

Κάθε ελεγκτική εταιρία πρέπει να θεσπίσει  και να διατηρεί σύστηµα δικλίδων 

ποιότητας που να περιλαµβάνει πολιτικές και διαδικασίες για κάθε ένα από τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 

� Ευθύνες καθοδήγησης για ποιότητα µέσα στην ελεγκτική εταιρία. 

Κάθε ελεγκτική εταιρία πρέπει να καθιερώσει αρχές και διαδικασίες σχεδιασµένες 

καταλλήλως, ώστε να προωθούν µια κατάλληλη εσωτερική κουλτούρα στην οποία να τονίζεται 

ότι η ποιότητα είναι σηµαντική στη διεκπεραίωση κάθε έργου. 

� ∆εοντολογικές Απαιτήσεις 

                                                      
24 (Λουµιώτης Β., Τζίφας Β., 2012) 
25 Το ∆Π∆Π 1 πρέπει να µελετάται σε συνδυασµό µε το ∆ΠΕ 200 «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και 
η διενέργεια ελέγχου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου» 
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Κάθε ελεγκτική εταιρία πρέπει να καθιερώσει αρχές και διαδικασίες σχεδιασµένες ώστε 

ο έλεγχος να διενεργείται από άτοµα που συµµορφώνονται  µε τα αντίστοιχα πρότυπα 

επαγγελµατικής δεοντολογίας. 

Από τον κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας της IFAC26 ορίζονται οι παρακάτω 

βασικές αρχές επαγγελµατικής δεοντολογίας: 

o Ακεραιότητα: Η Ακεραιότητα των Ελεγκτών εδραιώνει την εµπιστοσύνη και 

παρέχει έτσι τη βάση εµπιστοσύνης της κρίσης τους. 

o Αντικειµενικότητα: Οι Ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο 

επαγγελµατικής αντικειµενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και 

κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που 

εξετάζεται. Οι ελεγκτές προβαίνουν σε µία ισορροπηµένη εκτίµηση όλων των 

σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους 

συµφέροντα, ή τα συµφέροντα άλλων, κατά το σχηµατισµό των κρίσεών τους. 

o Επαγγελµατική ικανότητα: Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιµοποιούν τις γνώσεις, 

τις δεξιότητες και τις εµπειρίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών 

του Εσωτερικού Ελέγχου. 

o Εχεµύθεια : Οι ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της 

πληροφόρησης που λαµβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς 

κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική 

υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο.  

o Επαγγελµατική συµπεριφορά: Οι ελεγκτές πρέπει να συµπεριφέρονται µε τρόπο 

επαγγελµατικό, που να αρµόζει στην καλή φήµη και την κοινωνική θέση του 

επαγγέλµατος και να αποφεύγει κάθε συµπεριφορά η οποία θα µπορούσε να 

δυσφηµίσει το επάγγελµα. 

 

� Ανεξαρτησία 

Ιδιαίτερη σηµαντική ως προς την ποιότητα του ελέγχου είναι το ζήτηµα της 

ανεξαρτησίας. Ως ποιότητα του ελέγχου27 ορίζεται η πιθανότητα ότι ένας ελεγκτής θα 

ανακαλύψει ένα ουσιώδες σφάλµα στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και θα αποκαλύψει 

το πρόβληµα στη σχετική έκθεση ελέγχου. Η πιθανότητα ο ελεγκτής να ανακαλύψει ένα 

πρόβληµα στις οικονοµικές καταστάσεις εξαρτάται από την τεχνική του κατάρτιση και από το 

                                                      
26 http://www.soel.gr/images/articledata/2012/pdf/2010_IFAC_CODE_OF_ETHICS.pdf 
27 (De Angelo, 1981) 
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επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και από την επιµέλεια που επιδεικνύει κατά την εκτέλεση του 

ελέγχου. Η πιθανότητα ο ελεγκτής να αποκαλύψει ένα πρόβληµα που ανακάλυψε εξαρτάται 

άµεσα από την ανεξαρτησία του σε σχέση µε ενδεχόµενες πιέσεις από τον πελάτη να 

αποσιωπήσει το ζήτηµα. 

 

Η εφαρµογή του ∆Π∆Π 1 είναι η απαρχή ώστε ο έλεγχος των οικονοµικών 

καταστάσεων να είναι ποιοτικός και αποτελεσµατικός και ,συνεπώς, συµβάλλει ακόµα 

περισσότερο στην αξιόπιστη προσπάθεια των ορκωτών ελεγκτών να αποκαλύψουν τις 

προσπάθειες παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων και αποτελεσµάτων των 

ελεγχόµενων εταιριών. 

 

4.2.2. Στόχοι και Υποχρεώσεις Ελεγκτή. 

 

Ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να συµµορφώνεται σε ορισµένους στόχους προκειµένου 

να διενεργήσει τον έλεγχο του µε τις απαραίτητες δικλίδες ποιότητας και εκφράσει έγκυρη και 

αξιόπιστη γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων. Με βάση τους στόχους αυτούς σχεδιάζει 

ολόκληρο το πρόγραµµα ελέγχου. 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 20028  «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου 

ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου», οι στόχοι αυτοί 

είναι: 

o Η απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το αν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος, έτσι ώστε να µπορεί να εκφράσει γνώµη για το αν έχουν καταρτιστεί 

σύµφωνα µε το εφαρµοστέο λογιστικό πλαίσιο (∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα ή κάποιο άλλο 

έγκυρο πλαίσιο λογιστικών αρχών). 

o Η έκδοση της κατάλληλης έκθεσης ελέγχου επί των οικονοµικών καταστάσεων, 

βάσει των ευρηµάτων του ελέγχου. 

Το πρότυπο29 απαιτεί από τον ελεγκτή να έχει ως απαραίτητα προσόντα αφενός τον 

επαγγελµατικό σκεπτικισµό, δηλαδή να αντιδρά κατάλληλα και να είναι σε εγρήγορση 

                                                      
28 (Λουµιώτης Β., Τζίφας Β., 2012) 
29 Συνδυαστικά µε το ∆ΠΕ 200, το ∆ΠΕ 500 καθώς και άλλα ∆ΠΕ θεσπίζουν πρόσθετες απαιτήσεις και παρέχουν 
οδηγίες σχετικά µε τις σκέψεις του ελεγκτή κατά την απόκτηση των κατάλληλων και επαρκών τεκµηρίων. 
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ανάλογα µε τα τεκµήρια που έχει συλλέξει και ,αφετέρου, την επαγγελµατική κρίση, ώστε να 

συνδυάζει σωστά τις γνώσεις και τις εµπειρίες του προκειµένου να εντοπίσει τις απάτες και να 

αναλύσει τα ευρήµατά του. 

 

4.3. Εξειδίκευση σκοπού ελέγχου- Ισχυρισµοί ∆ιοίκησης. 

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι ελεγκτές συνήθως εξειδικεύουν το γενικό σκοπό 

του ελέγχου στο να προσδιορίζουν συγκεκριµένους ελεγκτικούς στόχους για κάθε κονδύλι ή 

πληροφορία που περιλαµβάνεται ή παραλείπεται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι 

ειδικοί αυτοί ελεγκτικοί στόχοι είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µε τους ισχυρισµούς της 

διοίκησης. Στην ελεγκτική, οι ισχυρισµοί της διοίκησης είναι οι έµµεσες δηλώσεις στις οποίες 

προβαίνει η διοίκηση µιας επιχείρησης, όταν παρουσιάζει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

προς έλεγχο. Οι ισχυρισµοί της διοίκησης ταξινοµούνται στις παρακάτω πέντε κατηγορίες30: 

� Ύπαρξη (ή Πραγµατοποίηση) 

Ο ισχυρισµός της διοίκησης «Ύπαρξη ή Πραγµατοποίηση» έχει να κάνει µε το αν ένα 

στοιχείο του ισολογισµού υπάρχει την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, ενώ η 

πραγµατοποίηση αναφέρεται στο αν µια συναλλαγή εσόδων ή εξόδων έχει πραγµατοποιηθεί 

στη διάρκεια της χρήσης. 

� Πληρότητα 

Ο ισχυρισµός αυτός αναφέρεται στο αν οι εµφανιζόµενοι λογαριασµοί 

αντικατοπτρίζουν όλα τα λογιστικά γεγονότα και αν είναι πλήρεις. Σύµφωνα µε τον ισχυρισµό 

αυτό, όλα τα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις και όλες οι συναλλαγές που αφορούν τη 

χρήση, έχουν εντοπιστεί στο λογιστικό σύστηµα και συµπεριλαµβάνονται στα σχετικά 

κονδύλια. Επιπλέον οι σηµειώσεις και το επεξηγηµατικό υλικό είναι πλήρεις. 

� Επιµέτρηση (Αποτίµηση) και Κατανοµή (Ταξινόµηση) 

Ο ισχυρισµός Επιµέτρηση αναφέρεται στο ότι τα εµφανιζόµενα ποσά του ενεργητικού, 

των υποχρεώσεων, της καθαρής θέσης, των εσόδων και των εξόδων έχουν υπολογιστεί σωστά, 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες αποτίµησης. 

Η Κατανοµή αναφέρεται στην ορθότητα της χρονικής τακτοποίησης, δηλαδή στο εάν 

οι διάφορες συναλλαγές και γεγονότα αναγνωρίζονται στην κατάλληλη λογιστική περίοδο και 

συνεπώς ισχύει η αυτοτέλεια των χρήσεων. 

                                                      
30 Καραµάνης Κ. (2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική- Θεωρία και Πρακτική σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα», σελ.269-271 
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� ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις (∆εσµεύσεις) 

Ο ισχυρισµός αυτός υποδηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

αντικατοπτρίζουν πράγµατι περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που ανήκουν και 

αφορούν την ίδια την επιχείρηση και όχι άλλα πρόσωπα.  Σηµαντικό ρόλο για την ικανοποίηση 

του ισχυρισµού αυτού παίζει η ύπαρξη νοµικής κυριότητας. 

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δικαίωµα σε περιουσιακό στοιχείο έχει 

η επιχείρηση εφόσον κατέχει τον τίτλο κυριότητας, ενώ σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή, αρκεί να έχει 

αποτιµηθεί αξιόπιστα, να ασκεί σε αυτό έλεγχο η επιχείρηση και να υπάρχουν µελλοντικά 

οφέλη από τη χρήση του. 

� Παρουσίαση και Γνωστοποίηση 

Ο ισχυρισµός αυτός υποδηλώνει ότι τα διάφορα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων έχουν κατάλληλα ταξινοµηθεί, περιγραφεί και παρουσιαστεί στο σώµα των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα σχετικά υποδείγµατα. Επιπλέον 

αναφέρεται στο ότι υπάρχουν οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις στο προσάρτηµα και είναι 

διατυπωµένες µε σαφήνεια. 

 

4.4. Τα Στάδια της Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας. 

 

Η ελεγκτική προσέγγιση των ∆ΠΕ, σύµφωνα µε την IFAC31, περιλαµβάνει τα εξής 

στάδια (∆ιάγραµµα 3):  

• Εκτίµηση κινδύνων: ∆ιενέργεια διαδικασιών για τον εντοπισµό και την 

αξιολόγηση σηµαντικών κινδύνων επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

• Αντιµετώπιση κινδύνων: Ανάπτυξη και εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών 

για την αντιµετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπισθεί σε επίπεδο 

οικονοµικών καταστάσεων και ισχυρισµών διοίκησης. 

Αναφορά: ∆ιατύπωση και έκδοση της έκθεσης ελέγχου, σύµφωνα µε τα ελεγκτικά 

τεκµήρια που έχουν συγκεντρωθεί από την διαδικασία αντιµετώπισης κινδύνων. 

  

                                                      
31 Λουµιώτης Ι. Βασίλειος, Τζίφας Ν. Βασίλειος (2012)- «Βασικές οδηγίες εφαρµογής ∆ΠΕ»- σελ15-16 
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∆ιάγραµµα 3. Γενικές ∆ιαδικασίες Ελέγχου σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ 
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Επιγραµµατικά, η διαδικασία του ελέγχου δίνεται στο παρακάτω ∆ιάγραµµα32: 

∆ιάγραµµα 4. Η ∆ιαδικασία ελέγχου 

 

 

 Αναζήτηση πελάτη και Αποδοχή Ελέγχου: Στο πρώτο στάδιο ο ελεγκτής αναζητά 

υποψήφιους πελάτες και ταυτόχρονα εξετάζει εάν η ανάληψη του ελέγχου είναι 

ωφέλιµη, µε δεδοµένη την αµοιβή και τους αναλαµβανόµενους κινδύνους. 

 Κατανόηση περιβάλλοντος πελάτη. Στο στάδιο αυτό ο ελεγκτής κάνει όλες τις 

ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες προκειµένου να κατανοήσει το περιβάλλον και τους 

κινδύνους της επιχείρησης. 

 Μελέτη και αξιολόγηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Κάθε επιχείρηση στα 

πλαίσια της λειτουργίας της εφαρµόζει ένα σύνολο διαδικασιών και κανόνων έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι θα εφαρµόζονται οι αποφάσεις που λαµβάνει η διοίκηση. Σε αυτή 

τη φάση του ελέγχου, ο ελεγκτής αναλαµβάνει να καταγράψει και να κατανοήσει αυτές 

τις διαδικασίες. 

                                                      
32 (Καραµάνης Κωνσταντίνος, 2008) 

(Ι) Αναζήτηση και αναδοχή πελάτη

(ΙΙ) Κατανόηση του περιβάλλοντος του πελάτη

(ΙΙΙ) Μελέτη και αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου

(ΙV) Σχεδιασµός και εκτέλεση δοκιµασιών του συστήµατος εσωτερικών δικλίδων

(V) Σχεδιασµός και εκτέλεση διαδικασιών για τον εντοπισµό σφαλµάτων σε συναλλαγές, 
υπόλοιπα λογαριασµών και προσάρτηµα (γνωστοποιήσεις)

(VI) Ολοκλήρωση ελεγτικών διαδικασιών

(VII) Τελική αξιολόγηση τεκµηρίων και έκδοση της έκθεσης ελέγχου
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 Σχεδιασµός και εκτέλεση συστήµατος εσωτερικών δικλίδων. Σε αυτό το στάδιο ο 

ελεγκτής εκτελεί διαδικασίες επαλήθευσης των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. 

 Σχεδιασµός και εκτέλεση δοκιµασιών για εντοπισµό σφαλµάτων. Στο στάδιο αυτό ο 

ελεγκτής εκτελεί τις ουσιώδεις διαδικασίες για τον εντοπισµό σφαλµάτων. 

 Ολοκλήρωση ελεγκτικών διαδικασιών. Πριν ο ελεγκτής ολοκληρώσει τον έλεγχο του 

προβαίνει σε πρόσθετες διαδικασίες προκειµένου να διασφαλίσει ότι δεν του έχει 

διαφύγει κάποιο σηµαντικό ζήτηµα. 

 Έκδοση Έκθεσης Ελέγχου. O ελεγκτής αναθεωρεί και αξιολογεί τα τεκµήρια που έχει 

συλλέξει και εκφράζει µέσω της έκθεσης ελέγχου την άποψή του για τις οικονοµικές 

καταστάσεις της ελεγχόµενης µονάδας. 

Σε γενικές γραµµές, τα ∆ιεθνή Πρότυπα έχουν διατυπωθεί ανάλογα µε το στάδιο του 

ελέγχου, η οποία σχέση παρατίθεται παρακάτω διαγραµµατικά. 

 

4.5. Ο Ελεγκτικός Κίνδυνος-∆ΠΕ 200. 

Το ∆ΠΕ 20033 εισάγει την έννοια του ελεγκτικού κινδύνου. Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι 

ο κίνδυνος να µη διατυπώσει ο ελεγκτής κατάλληλη ελεγκτική γνώµη και είναι συνάρτηση του 

κινδύνου ουσιώδους σφάλµατος και του κινδύνου εντοπισµού. Για παράδειγµα ελεγκτικός 

κίνδυνος είναι ο ελεγκτής να διατυπώσει σύµφωνη γνώµη ενώ υπάρχουν λάθη στις οικονοµικές 

καταστάσεις.  

Ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλµατος, περιλαµβάνει τον κίνδυνο οι οικονοµικές 

καταστάσεις να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες πριν τη διενέργεια του ελέγχου και µπορεί να 

υπάρχει σε δύο επίπεδα: 

� Σε επίπεδο οικονοµικών καταστάσεων, και 

� Σε επίπεδο ισχυρισµών για κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα λογαριασµών 

και γνωστοποιήσεις. 

Σε επίπεδο οικονοµικών καταστάσεων, ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλµατος αναφέρεται 

σε κίνδυνο τέτοιου σφάλµατος που αφορά διάχυτα στις οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο. 

Ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλµατος σε επίπεδο ισχυρισµών περιλαµβάνει δύο 

συστατικά: τον ενδογενή κίνδυνο (inherent risk) και τον κίνδυνο δικλίδων (control risk). Ο 

ενδογενής κίνδυνος είναι η ευαισθησία ενός ισχυρισµού της διοίκησης σε σφάλµα και αφορά 

                                                      
33 (ΦΕΚ Αριθ. 2848 Τεύχος Β, Απόφαση αριθ. 41658/722, 2012) 
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το στοιχείο του κινδύνου να δηµιουργηθεί απάτη λόγω της φύσης των λογαριασµών. Για 

παράδειγµα, οι προβλέψεις έχουν µεγαλύτερο κίνδυνο γιατί βασίζονται σε εκτιµήσεις. Ο 

κίνδυνος δικλίδων, από την άλλη πλευρά, είναι ο κίνδυνος που πηγάζει από τη λειτουργία και 

το επίπεδο αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Οι δύο αυτοί κίνδυνοι 

υπάρχουν ανεξάρτητα από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων και απορρέουν από τη 

φύση των λογαριασµών, των συναλλαγών και τη γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης. 

Τέλος, ο κίνδυνος µη εντοπισµού (Detection Risk) αφορά τον κίνδυνο ο ελεγκτής να 

µην εντοπίσει ένα σφάλµα εξαιτίας άστοχων ενεργειών του ελέγχου, το οποίο σε συνδυασµό 

µε άλλα σφάλµατα, µπορεί να είναι σηµαντικό και να οδηγήσει σε λανθασµένη διατύπωση 

γνώµης. 

Ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάζει τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες προκειµένου να 

µειώσει τον ελεγκτικό κίνδυνο σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Στο στάδιο του σχεδιασµού, ο 

ελεγκτής µελετά την έκταση και τη φύση των ελεγκτικών διαδικασιών, που πρέπει να 

εκτελεστούν. Όσο υψηλότερος είναι ο ελεγκτικός κίνδυνος του συγκεκριµένου έργου, τόσο 

µεγαλύτερος είναι ο όγκος της ελεγκτικής εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, το ∆ΠΕ 200 ορίζει ότι οι κίνδυνοι που περιγράψαµε 

παραπάνω πολλαπλασιαζόµενοι µεταξύ τους δίνουν τον Ενιαίο Ελεγκτικό κίνδυνο (AR). 

Συνεπώς το µοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

AR = IR x CR x DR  

ή    

DR= 
��

�����
 

Όπου:  AR (audit risk) ο ελεγκτικός κίνδυνος  

CR (control risk) ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου           

 IR (inherent risk) ενδογενής κίνδυνος     

Και  DR (detection risk) ο κίνδυνος µη εντοπισµού 

∆εδοµένης της προσπάθειας να κρατηθεί σε ένα σταθερό ποσοστό ο ελεγκτικός 

κίνδυνος (π.χ. 5%) και δεδοµένου ότι ο ελεγκτής δεν µπορεί να επηρεάσει τα συστατικά του 

γινοµένου IRXCR δηλαδή τον ενδογενή κίνδυνο και τον κίνδυνο δικλίδων, προσδιορίζεται το 

ανεκτό επίπεδο του DR. Αυτό δηλαδή που πρέπει να κάνει ο ελεγκτής προκειµένου να 

διατηρήσει τον συνολικό ελεγκτικό κίνδυνο στο επιθυµητό επίπεδο, είναι να προσαρµόσει τις 

ελεγκτικές διαδικασίες ανάλογα, περιορίζοντας ή όχι τον κίνδυνο εντοπισµού. Η εξειδίκευση 

του ελεγκτικού κινδύνου περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

Συνενωµένος 
κίνδυνος 
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� Καθορισµός ελεγκτικού κινδύνου (AR) σε συγκεκριµένο αποδεκτό επίπεδο, 

κοινό σε όλους τους λογαριασµούς (συνήθως 5%). 

� 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 των διαδικασιών ελέγχου ή του κινδύνου µη εντοπισµού (DR), 

ώστε να διατηρείται ο ελεγκτικός κίνδυνος (AR) σταθερός στο επίπεδο του 5%. 

Η σύγχρονη µεθοδολογία ελεγκτικής στηρίζεται στον κίνδυνο που υπολογίζεται και 

εκτιµάται µε το παραπάνω µοντέλο (Risk Based Audit). Σύµφωνα µε αυτή, ο ελεγκτής 

επικεντρώνεται στις οικονοµικές µονάδες, και ειδικότερα στους λογαριασµούς και τις 

ελεγκτικές περιοχές των οικονοµικών καταστάσεων, που εµπεριέχουν τον υψηλότερο 

ελεγκτικό κίνδυνο, αποφεύγοντας να διενεργήσει λεπτοµερείς ελεγκτικές διαδικασίες34 σε όλες 

τις περιοχές των οικονοµικών καταστάσεων. 

Η εκτίµηση του Συνενωµένου Κινδύνου γίνεται σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, 

δηλαδή γίνεται συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου, στο οποίο έχουν συµπεριληφθεί όλα τα 

θέµατα που συντελούν στην αύξηση του κινδύνου, όπως το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου, 

η ακεραιότητα και η νοοτροπία της ∆ιοίκησης, το επιχειρηµατικό περιβάλλον κλπ. 

Πρακτικά, η διαδικασία που ακολουθείται είναι µια προκαταρκτική αξιολόγηση του 

ελεγκτικού κινδύνου, εξετάζοντας ορισµένα θέµατα όπως η ύπαρξη ενδεχόµενης απειλής κατά 

της ανεξαρτησίας του ελεγκτή, κίνδυνοι που είναι άµεσα ορατοί από τον ελεγκτή, η αξιοπιστία 

της ∆ιοίκησης κλπ. Εν συνεχεία, γίνεται εκτίµηση του γινοµένου IRxCR, εξετάζοντας κάθε 

παράγοντα που συντελεί στην αύξηση του συνενωµένου κινδύνου. Τα θέµατα που εξετάζονται 

κατά την εκτίµηση του ελεγκτικού κινδύνου είναι: 

� Ανεξαρτησία του ελεγκτή (ύπαρξη απειλών κατά της ανεξαρτησίας) 

� ∆ιοίκηση και εταιρική διακυβέρνηση της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας 

� Συµπεριφορά της ∆ιοίκησης 

� Αποδοτικότητα οικονοµικής µονάδας σε σύγκριση µε προηγούµενες χρήσεις 

� Το επιχειρηµατικό περιβάλλον και ενδεχόµενοι κίνδυνοι 

� Κίνδυνος συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

� Συνέχιση δραστηριότητας (going concern) 

                                                      
34 Οι απαιτήσεις σχετικά µε την αντίδραση του ελεγκτή και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ορίζονται 
από το ∆ΠΕ 330. 
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� Ελεγκτικά και Λογιστικά θέµατα 

Βάσει της παραπάνω σχέσης, όσο χαµηλότερο είναι το DR, τόσο χαµηλότερο θα είναι 

το επίπεδο ελεγκτικού κινδύνου, γεγονός που σηµαίνει ότι απαιτείται περισσότερη ελεγκτική 

εργασία. Η ποσοτικοποίηση των ανωτέρω κινδύνων γίνεται κατά την επαγγελµατική κρίση του 

ελεγκτή και η άµεση σύνδεσή τους οδηγεί στον προσδιορισµό της έκτασης των ελεγκτικών 

διαδικασιών. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη της στρατηγικής ελέγχου, οι ελεγκτές βασίζονται στο 

επίπεδο του «ανεκτού λάθους». Ως επίπεδο «ανεκτού λάθους» ορίζεται το µέγιστο ποσό 

λάθους, είτε µεµονωµένα είτε σωρευτικά, που µπορεί να αποδεχθεί ο ελεγκτής στις οικονοµικές 

καταστάσεις της ελεγχόµενης µονάδας. Συνήθως υπολογίζεται ως ποσοστό του επιπέδου 

σηµαντικότητας (50%-70%) και συνδέεται άµεσα τόσο µε τον κίνδυνο εντοπισµού όσο και µε 

τον συνενωµένο κίνδυνο.  

Συνεπώς για κονδύλια µικρότερα του ανεκτού λάθους δεν εφαρµόζονται ελεγκτικές 

διαδικασίες ή εφαρµόζονται περιορισµένες ελεγκτικές διαδικασίες, εκτός και αν οι 

λογαριασµοί λόγω της φύσης τους παρουσιάζουν υψηλό εγγενή κίνδυνο, όπου δεν ισχύει η 

παραπάνω αρχή. Αντίθετα, αν ο συνενωµένος κίνδυνος είναι υψηλός, το ποσό του ανεκτού 

λάθους θα πρέπει να οριστεί χαµηλό, που σηµαίνει ότι απαιτείται εκτέλεση ελεγκτικών 

διαδικασιών ευρείας έκτασης ανά λογαριασµό. 

∆ιάγραµµα 5. Σχέση ανεκτού λάθους –συνενωµένου κινδύνου 

 

 

 

 

IRxCR

Ανεκτό Λάθος
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4.6. Σχεδιασµός Ελέγχου-∆ΠΕ 300. 

Ο σχεδιασµός του ελέγχου35 αποσκοπεί στον προσδιορισµό της έκτασης και του είδους 

των ελεγκτικών τεκµηρίων που απαιτείται να συλλέξει και αξιολογήσει ο ελεγκτής, ώστε να 

είναι σε θέση να εκφράσει επαγγελµατική γνώµη για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις εµπεριέχουν ουσιώδη σφάλµατα. Το ∆ΠΕ 300 «Σχεδιασµός Ελέγχου των 

οικονοµικών καταστάσεων», στην παράγραφο 2, απαιτεί ο ελεγκτής να προβαίνει σε 

κατάλληλο σχεδιασµό, ώστε ο έλεγχος να εκτελείται µε αποτελεσµατικό τρόπο, δηλαδή να 

εστιάζει στον εντοπισµό των σφαλµάτων. Στην παράγραφο 22, το ∆ΠΕ απαιτεί ο ελεγκτής να 

τεκµηριώνει σε φύλλα εργασίας το σύνολο των διαδικασιών και αποφάσεων ελέγχου. 

Ουσιαστικά ο σχεδιασµός ελέγχου είναι η συνολική στρατηγική ελέγχου που καθορίζει 

το πεδίο εφαρµογής, το χρονοδιάγραµµα και την κατεύθυνση του ελέγχου, και που καθοδηγεί 

την ανάπτυξη του προγράµµατος ελέγχου.  

Με το σχεδιασµό ελέγχου, ο ελεγκτής επιδιώκει: 

� Να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα του ελέγχου, εντοπίζοντας τις 

προβληµατικές περιοχές. 

� Να διευκολύνει την ανασκόπηση των ελεγκτικών διαδικασιών στο τέλος του 

ελέγχου. 

� Να διευκολύνει το συντονισµό, την επίβλεψη και τον καταµερισµό της εργασίας 

στα µέλη της ελεγκτικής οµάδας. 

Ο σχεδιασµός ελέγχου περιλαµβάνει εξέταση θεµάτων όπως: 

� Οι αναλυτικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρµοστούν για την εκτίµηση 

κινδύνου και του ουσιώδους µεγέθους. 

� Σηµαντικές ηµεροµηνίες και συναλλαγές. 

� Αποκτηθείσα γνώση από προγενέστερους ελέγχους. 

� Κατανόηση του επιχειρηµατικού κλάδου και του εφαρµοστέου νοµικού και 

κανονιστικού πλαισίου. 

� Συνδεδεµένα µέρη. 

� Σηµαντικοί κίνδυνοι. 

� Πιθανά σηµαντικά λάθη. 

� Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

                                                      
35 (Καραµάνης Κωνσταντίνος, 2008), σελ 92 
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� Σηµαντικοί λογαριασµοί, οι οποίοι είναι λογαριασµοί µε υπερβολικά µεγάλο 

µέγεθος ή µικρότερο µέγεθος αλλά πιθανόν εµπεριέχουν αυξηµένο κίνδυνο 

λόγω της φύσης τους. 

� Σηµαντικές ελεγκτικές διαδικασίες. 

� Χρήση εµπειρογνώµων. 

� Επιλογή της κατάλληλης ελεγκτικής οµάδας. 

� Ο χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου και της έκδοσης της γνώµης επί των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

Προκειµένου ο ελεγκτής να εντοπίσει πιθανούς κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος 36 και 

απάτες ή αλλοιώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να εκτελέσει διαδικασίες εκτίµησης 

κινδύνου σε επίπεδο ισχυρισµών και οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

α) ∆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. Με αυτές 

ο ελεγκτής αποκτά γνώσεις για: 

� το περιβάλλον στο οποίο καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις. 

� Τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του 

έτους και σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότητα των δικλίδων της 

οικονοµικής µονάδας, αλλά και το αν η διοίκηση αντέδρασε κατάλληλα σε 

τυχόν ευρήµατα. 

� Την καταχώρηση ασυνήθιστων συναλλαγών που βοηθά στην αξιολόγηση των 

λογιστικών πολιτικών που ακολουθήθηκαν. 

� Νοµικά θέµατα όπως δικαστικές διενέξεις, συµµόρφωση µε κανονισµούς, 

γνώση απάτης κλπ. 

� Αλλαγές σε πολιτικές µάρκετινγκ ή τιµολόγησης ή διακανονισµών µε πελάτες. 

(β) Αναλυτικές διαδικασίες που εκτελούνται ως διαδικασίες εκτίµησης κινδύνου 

µπορεί να εντοπίσουν πτυχές της οντότητας για τις οποίες ο ελεγκτής της οντότητας 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 

                                                      
36 (Λουµιώτης Β., Τζίφας Β., 2012) 
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ύπαρξης ασυνήθιστων συναλλαγών ή γεγονότων, καθώς και ποσών, δεικτών, και τάσεων που 

µπορεί να υποδεικνύουν θέµατα που έχουν επιπτώσεις στον έλεγχο. 

(γ) Παρατήρηση και επιθεώρηση, µπορεί να υποστηρίζουν διερευνητικές ερωτήσεις 

στη διοίκηση και σε άλλους, και µπορεί επίσης να παρέχουν πληροφορίες για την οντότητα και 

το περιβάλλον της. Παραδείγµατα τέτοιων ελεγκτικών διαδικασιών περιλαµβάνουν την 

παρατήρηση ή επιθεώρηση στα ακόλουθα:  

� Τις λειτουργίες της οντότητας.  

� Έγγραφα (όπως επιχειρηµατικά σχέδια και στρατηγικές), αρχεία, και εγχειρίδια 

εσωτερικών δικλίδων.  

� Αναφορές που συντάσσονται από τη διοίκηση (όπως τριµηνιαίες διαχειριστικές 

αναφορές και ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις) και από τους υπεύθυνους 

για τη διακυβέρνηση (όπως πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού 

συµβουλίου).  

� Τα γραφεία της οντότητας καθώς και τις εγκαταστάσεις της. 

4.7. Το Σύστηµα του Εσωτερικού ελέγχου στην ελεγκτική διαδικασία- ∆ΠΕ 

315. 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 31537 «Εντοπισµός και εκτίµηση των κινδύνων ουσιώδους 

σφάλµατος µέσω της κατανόησης της οντότητας και του περιβάλλοντός της», βασικό στάδιο 

του σχεδιασµού ελέγχου είναι η αξιολόγηση, η ανάπτυξη και η εφαρµογή ελεγκτικών 

διαδικασιών στο σύστηµα εσωτερικών δικλίδων που εφαρµόζει η ελεγχόµενη οικονοµική 

µονάδα. 

Η ύπαρξη ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου υποβοηθάει στην διασφάλιση της 

συµµόρφωσης µε την πολιτική της εταιρείας. Η διοίκηση έχει άµεση ευθηνή για την τήρηση 

των λογιστικών βιβλίων και την κατάρτιση των οικονοµικών εκθέσεων, που πρέπει να είναι 

επαρκής και αξιόπιστη. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει την βεβαιότητα ότι αυτή η ευθύνη 

εκπληρώνεται. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει την ίδια σπουδαιότητα για τον ανεξάρτητο ορκωτό 

λογιστή. Η ποιότητα του εφαρµοζόµενου εσωτερικού ελέγχου, περισσότερο από κάθε άλλο 

παράγοντα, καθορίζει τη έκταση των διαδικασιών για την εξέταση τους. Οι ανεξάρτητοι 

ορκωτοί λογιστές µελετούν και αξιολογούν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό να 

προσδιορίσουν το µέγεθος και την κατεύθυνση της ελεγκτικής εργασίας, που είναι αναγκαία 

                                                      
37 (ΦΕΚ Αριθ. 2848 Τεύχος Β, Απόφαση αριθ. 41658/722, 2012), ∆ΠΕ315 
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για να µπορέσουν να εκφράσουν άποψη επί των οικονοµικών εκθέσεων, καθώς και να 

αποτρέψουν ή να διορθώσουν ουσιώδη σφάλµατα. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται για κάθε 

ισχυρισµό της διοίκησης και για κάθε κατηγορία συναλλαγών ή κατηγορία υπολοίπων των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Οι εσωτερικές δικλίδες38 ή αλλιώς το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου αποσκοπούν 

στην εξυπηρέτηση των ισχυρισµών της διοίκησης. Για να είναι το σύστηµα αυτό 

αποτελεσµατικό, οι ελεγκτές εξετάζουν αν ισχύουν οι παρακάτω βασικές αρχές και 

λειτουργίες: 

 Η ύπαρξη Οργανογράµµατος: Στο οργανόγραµµα της Εταιρείας, υπό τη µορφή 

πυραµίδας, πρέπει να παρουσιάζεται µε σαφήνεια η διάρθρωση της διοικητικής 

ιεραρχίας, οι αλληλεξαρτήσεις και οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών (επίπεδα εξουσίας 

και ευθυνών). 

 Η Αποκέντρωση της ∆ιοίκησης: Η διοίκηση θα πρέπει να µεριµνά ώστε να δίνονται 

όσο το δυνατόν περισσότερες αρµοδιότητες σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, σε κάθε 

τµήµα να ασκούνται όσο το δυνατόν περισσότερες εξουσίες και το τµήµα να είναι 

υπεύθυνο για τις συνέπειες των δραστηριοτήτων του. 

 Ο σαφής διαχωρισµός των καθηκόντων και των ευθυνών: Κάθε όργανο της 

επιχείρησης πρέπει να γνωρίζει µε σαφήνεια τα καθήκοντά του και τα δικαιώµατά 

του. Κανένα τµήµα ή άτοµο δεν πρέπει να έχει την αποκλειστική εξουσία για 

οποιαδήποτε συναλλαγή. Θα πρέπει ο υπάλληλος που διενεργεί και ο υπάλληλος που 

ελέγχει µια ενέργεια να µην είναι το ίδιο πρόσωπο. 

 Η σαφής περιγραφή των αρµοδιοτήτων των στελεχών της οικονοµικής µονάδας. 

 Η Ύπαρξη Επαρκούς και Κατάλληλου Προσωπικού (Κατάλληλη Στελέχωση): Η 

κατάλληλη στελέχωση από ειδικά καταρτισµένο προσωπικό είναι ένα από τα 

πρωταρχικά και απαραίτητα στοιχεία µιας σύγχρονης επιχείρησης. 

 Η δηµιουργία συστήµατος υπογραφών: Έγκρισης, Εκταµίευσης, Λογιστικής 

θεώρησης, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι συναλλαγές και τα συµφέροντα του 

οργανισµού. 

 Ο καθορισµός ορίων εξουσιοδοτήσεων εγκρίσεως δαπανών. 

 Σύστηµα εκπροσώπησης και δέσµευσης της επιχείρησης έναντι τρίτων: Για 

εκπροσώπηση και συναλλαγές της εταιρείας µε τρίτους, προϋπόθεση είναι να 

υπάρχουν εξουσιοδοτήσεις συνήθως από τη διοίκηση. 

                                                      
38 (Νεγκάκης Χρήστος, Ταχυνάκης Παναγιώτης, 2013) 
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 Η λεπτοµερής περιγραφή διαδικασιών και ελέγχων των βασικών λειτουργιών που 

αφορούν το εσωτερικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να λειτουργεί η επιχείρηση. 

 Η ανάπτυξη αξιόπιστων συστηµάτων παροχής πληροφοριών. 

 Η καθιέρωση συγκεκριµένων πολιτικών, δηλαδή κανόνες που καθοδηγούν ή 

περιορίζουν πράξεις ή συµπεριφορές στην επιχείρηση: Οι καθορισµένες αυτές 

πολιτικές πρέπει να υπηρετούν την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, να είναι 

ευκρινώς καταγεγραµµένες, ώστε να µεταφέρονται στα στελέχη και τους υπαλλήλους 

της επιχείρησης, να µην έρχονται σε αντίθεση µε τους νόµους, να διαφυλάσσουν τα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να τροποποιούνται όταν αυτό απαιτείται. 

 Η θέσπιση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Με την εξέταση και τη διερεύνηση για το κατά πόσο εφαρµόζονται οι παραπάνω αρχές, 

ο ελεγκτής εξετάζει αν επιτυγχάνονται οι παρακάτω ελεγκτικοί στόχοι: 

� ∆ιενέργεια και έγκριση συναλλαγών από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. 

� Εγκυρότητα και πληρότητα συναλλαγών που καταχωρούνται. 

� Επιµέτρηση συναλλαγών 

� Σωστή ταξινόµηση σε λογαριασµούς και χρονική τακτοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε 

τα ισχύοντα λογιστικά πλαίσια και κανόνες. 

� Μαθηµατική ακρίβεια. 

� Πληρότητα γνωστοποιήσεων. 

Πηγή πληροφοριών για την κατανόηση και αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου είναι κυρίως το προσωπικό της επιχείρησης. Ο ελεγκτής οφείλει σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 

315 να διενεργεί συνεντεύξεις σε υπαλλήλους και στελέχη, να µελετά τα εγχειρίδια του 

εσωτερικού ελέγχου και τους κανονισµούς αλλά και εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου αν 

υπάρχουν.  

Ο ελεγκτής οφείλει να λειτουργεί µε σκεπτικισµό και για τον λόγο αυτό πρέπει να 

διενεργεί διαδικασίες επαλήθευσης των απαντήσεων που δίνονται στις συνεντεύξεις και στα 

ερωτηµατολόγια από το προσωπικό. 

4.8. Το Ουσιώδες Μέγεθος-∆ΠΕ 320. 

 

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου στόχος του ελεγκτή είναι να αποκτήσει εύλογη 

διασφάλιση για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, 

είτε λόγω απάτης είτε λόγω λάθους, και να συντάξει έκθεση ελέγχου, που να τον καθιστά ικανό 
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να εκφράσει γνώµη και να συντάξει την έκθεση ελέγχου, βάσει των ευρηµάτων του. Με τον 

προσδιορισµό του ουσιώδους µεγέθους κατά τον σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελέγχου, 

ασχολείται το ∆ΠΕ 32039 «Ουσιώδες Μέγεθος στο Σχεδιασµό και στην Εκτέλεση ενός 

ελέγχου». 

Το ουσιώδες µέγεθος, στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων 

αντιπροσωπεύει 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. 

Ουσιώδες µέγεθος εκτέλεσης είναι το ποσό που προσδιορίζεται από τον ελεγκτή σε 

µικρότερο επίπεδο από το ουσιώδες µέγεθος έτσι ώστε να µειωθεί η πιθανότητα ότι το 

άθροισµα  των µη διορθωµένων ή µη εντοπισµένων λαθών υπερβαίνει το ουσιώδες µέγεθος για 

τις οικονοµικές καταστάσεις σαν σύνολο. 

Με βάση την εµπειρία τους οι ελεγκτές καθορίζουν το ουσιώδες µέγεθος. Συχνά 

εφαρµόζεται ένα ποσοστό επί ενός εκ των βασικών οικονοµικών µεγεθών της εταιρίας για 

παράδειγµα τα κέρδη προ φόρων. 

Τα ∆ΠΕ δεν δίνουν σαφείς οδηγίες για τον προσδιορισµό του ουσιώδους µεγέθους 

(επιπέδου σηµαντικότητας). Στην πράξη, οι ελεγκτές χρησιµοποιούν εµπειρικούς κανόνες για 

τον προσδιορισµό του, οι οποίοι βασίζονται σε κυµαινόµενα ποσοστά επί των ορισµένων 

οικονοµικών µεγεθών, ως εξής40: 

� Ποσοστό 5%-10% επί των κερδών προ φόρων. 

� Ποσοστό 0,5%-1% επί του συνόλου του ενεργητικού. 

� Ποσοστό 1% επί της καθαρής θέσης. 

� Ποσοστό 0,5%-1% επί των πωλήσεων. 

Η επιλογή του οικονοµικού µεγέθους εξαρτάται από: 

o Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων. 

o Το αν υπάρχουν κονδύλια στα οποία εστιάζεται η προσοχή των χρηστών των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

o Τη φύση και το οικονοµικό περιβάλλον της ελεγχόµενης µονάδας. 

o Την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας. 

o Τη σχετική µεταβλητότητα του επιλεγέντος οικονοµικού µεγέθους. 

                                                      
39 (ΦΕΚ Αριθ. 2848 Τεύχος Β, Απόφαση αριθ. 41658/722, 2012) 
40 (Λουµιώτης Β., Τζίφας Β., 2012) 
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Κατάλληλα παραδείγµατα οικονοµικών µεγεθών, που µπορεί να είναι κατάλληλα, 

ανάλογα µε τις περιστάσεις της οικονοµικής µονάδας, είναι µεγέθη αποτελεσµάτων, όπως 

κέρδη προ φόρων, σύνολο εσόδων, µικτό κέρδος και σύνολο εξόδων. Τα κέρδη προ φόρων 

χρησιµοποιούνται συχνά για οικονοµικές µονάδες που αποσκοπούν στα κέρδη. Όταν τα κέρδη 

προ φόρων είναι µεταβλητά, τότε άλλα µεγέθη µπορεί να είναι πιο κατάλληλα, όπως το µικτό 

κέρδος. Για παράδειγµα, σε οικονοµικές µονάδες µε ζηµίες, ως βάση προσδιορισµού του 

επιπέδου σηµαντικότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο κύκλος εργασιών. Τέλος, σε 

οικονοµικές µονάδες εισηγµένες στο χρηµατιστήριο συνήθως χρησιµοποιείται ως βάση 

προσδιορισµού τα κέρδη προ φόρων. 

Γενικά, ο προσδιορισµός από τον ελεγκτή του ουσιώδους µεγέθους είναι θέµα 

επαγγελµατικής κρίσης και επηρεάζεται από την αντίληψη του ελεγκτή για τις ανάγκες των 

χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. 

Ο ελεγκτής σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 320, οφείλει να καθορίσει το επίπεδο σηµαντικότητας 

α) κατά το σχεδιασµό του ελέγχου και β) κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου και την 

ολοκλήρωσή του. Ενδεχοµένως να απαιτείται η επανεκτίµηση του επιπέδου σηµαντικότητας 

προκειµένου να γίνει αξιολόγηση των επιπτώσεων των λαθών ή παραλείψεων στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

Το ποσό που προσδιορίζεται ως επίπεδο σηµαντικότητας: 

Λειτουργεί ως πυξίδα για τον ελεγκτή κατά το σχεδιασµό και την εκτέλεση των 

ελεγκτικών διαδικασιών. 

Αποτελεί τη βάση αξιολόγησης των ελεγκτικών ευρηµάτων στη διαµόρφωση γνώµης 

επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

4.9. Κίνδυνοι Ουσιώδους Σφάλµατος και Γενικές Αντιδράσεις του ελεγκτή-

∆ΠΕ 240 και 330. 

Η πρωταρχική ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης ανήκει στη 

διοίκηση της ελεγχόµενης επιχείρησης. Είναι σηµαντικό η διοίκηση να δίνει έµφαση στην 

πρόληψη της απάτης, γεγονός το οποίο µπορεί να µειώσει την πιθανότητα να συµβεί απάτη ή 

ακόµα και να την ανατρέψει, καθώς θα υπήρχε ο φόβος να τιµωρηθεί όποιος διενεργήσει την 

απάτη αυτή. Αυτό σηµαίνει ότι είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχουν ισχυρές εσωτερικές 

δικλείδες ή διαφορετικά ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, όπου κάθε 

λειτουργία της επιχείρησης (συναλλακτική, διαχειριστική και λειτουργική) θα είναι 
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υπηρεσιακώς ανεξάρτητη και θα διενεργείται από ξεχωριστά άτοµα, ενώ θα υπάρχει επίβλεψη 

από τους υψηλά υφιστάµενους. Επιπλέον, είναι ευθύνη της διοίκησης να δηµιουργήσει ένα 

κλίµα εντιµότητας και δεοντολογικής συµπεριφοράς, το οποίο θα ενισχυθεί από την επίβλεψη 

και την αξιολόγηση των υπαλλήλων. 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 240 «Ευθύνες του Ελεγκτή σχετικά µε απάτη στον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων» παραδείγµατα41 συνθηκών και γεγονότων µπορεί να 

υποδηλώνουν την ύπαρξη κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος είναι: 

� Λειτουργίες σε περιοχές που είναι οικονοµικά ασταθείς, για παράδειγµα, σε χώρες µε 

σηµαντική υποτίµηση νοµίσµατος ή οικονοµίες µε υψηλό πληθωρισµό.  

� Λειτουργίες που εκτίθενται σε ευµετάβλητες αγορές, για παράδειγµα, αγοραπωλησίες 

επί συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης. 

� 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, ή µεταφορά σε νέες γραµµές 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  

� Επέκταση σε νέες τοποθεσίες.  

� Αλλαγές στην οντότητα, όπως µεγάλες αποκτήσεις ή αναδιοργανώσεις ή άλλα 

ασυνήθιστα γεγονότα.  

� 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.  

                                                      
41 (Λουµιώτης Β., Τζίφας Β., 2012) 
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� Ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες, ιδιαίτερα εκείνες που δεν αντιµετωπίζονται από 

τη διοίκηση. • Ασυνέπειες µεταξύ στρατηγικής στην τεχνολογία της πληροφορίας της 

οντότητας και των επιχειρηµατικών της στρατηγικών.  

� Αλλαγές στο περιβάλλον της πληροφορίας.  

� Εγκατάσταση σηµαντικών νέων συστηµάτων τεχνολογίας της πληροφορίας που 

σχετίζονται µε τη χρηµατοοικονοµική αναφορά.  

� ∆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, 

περιλαµβανοµένων διεταιρικών συναλλαγών και µεγάλων συναλλαγών εσόδων στο 

τέλος της περιόδου.  

� Συναλλαγές που καταγράφονται βάσει της πρόθεσης της διοίκησης, για παράδειγµα, 

αναχρηµατοδότηση χρέους, περιουσιακά στοιχεία προς πώληση και ταξινόµηση των 

διαπραγµατεύσιµων τίτλων.  

� Εφαρµογή νέων λογιστικών διακηρύξεων.  

� Λογιστικές επιµετρήσεις που συνεπάγονται πολύπλοκες διαδικασίες.  

� Γεγονότα ή συναλλαγές που συνεπάγονται σηµαντική αβεβαιότητα επιµέτρησης, 

περιλαµβανοµένων των λογιστικών εκτιµήσεων.  

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

εγγυήσεις πωλήσεων, χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις και περιβαλλοντική 

αποκατάσταση. 

Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα περιστάσεων42 που µπορεί να υποδηλώνουν την 

πιθανότητα απάτης ή σφάλµατος και τα οποία πρέπει να τραβήξουν την προσοχή του ελεγκτή, 

για να σχεδιάσει τις κατάλληλες ελεγκτικές διεργασίες, είναι:  

1. ∆ιαφορές στα λογιστικά αρχεία, που περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:  

• Συναλλαγές που δεν καταχωρούνται πλήρως ή εγκαίρως ή δεν 

καταχωρούνται σωστά ως προς το ποσό, τη λογιστική περίοδο, την ταξινόµηση, ή την 

πολιτική της οντότητας.  

• Ατεκµηρίωτα ή µη εγκεκριµένα υπόλοιπα ή συναλλαγές.  

                                                      
42 (Λουµιώτης Β., 2013) 
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• Προσαρµογές της τελευταίας στιγµής που επηρεάζουν σηµαντικά τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα.  

• Τεκµήρια πρόσβασης εργαζοµένων σε συστήµατα και αρχεία ασυµβίβαστα 

µε εκείνα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των εγκεκριµένων καθηκόντων τους.  

• Πληροφορίες ή παράπονα προς τον ελεγκτή σχετικά µε καταγγελλόµενη 

απάτη.  

2. Αντικρουόµενα ή ελλείποντα τεκµήρια, περιλαµβανοµένων των ακόλουθων:  

• Ελλείποντα έγγραφα.  

• Έγγραφα που φαίνεται να έχουν τροποποιηθεί.  

•Μη διαθεσιµότητα άλλων εγγράφων εκτός από φωτοτυπηµένα ή ηλεκτρονικά 

διαβιβασµένα, όταν αναµένεται να υπάρχουν έγγραφα σε πρωτότυπη µορφή.  

• Σηµαντικά, ανεξήγητα κονδύλια σε συµφωνίες.  

• Ασυνήθιστες αλλαγές στον ισολογισµό ή αλλαγές στις τάσεις ή σε 

σηµαντικούς δείκτες των οικονοµικών καταστάσεων ή σε σχέσεις – για παράδειγµα, 

οι απαιτήσεις αυξάνονται ταχύτερα από τα έσοδα.  

• Ασυνεπείς, ασαφείς, ή µη ρεαλιστικές αντιδράσεις της διοίκησης ή των 

εργαζοµένων που προκύπτουν από διερευνητικά ερωτήµατα ή αναλυτικές 

διαδικασίες.  

• Ασυνήθιστες διαφορές µεταξύ των αρχείων της οντότητας και τις απαντήσεις 

επιβεβαίωσης.  

• Μεγάλοι αριθµοί πιστωτικών εγγραφών και άλλων προσαρµογών που 

γίνονται σε αρχεία λογαριασµών απαιτήσεων.  

• Ανεξήγητες ή ανεπαρκώς επεξηγούµενες διαφορές µεταξύ των λογαριασµών 

των απαιτήσεων του αναλυτικού καθολικού και του γενικού λογαριασµού ή µεταξύ 

καταστάσεων του πελάτη και του αναλυτικού καθολικού των λογαριασµών 

απαιτήσεων.  

• Ελλείπουσες ή ανύπαρκτες επιταγές που ακυρώθηκαν σε περιστάσεις στις 

οποίες οι ακυρωµένες επιταγές κανονικά επιστρέφονται στην οντότητα µε την 

κατάσταση κίνησης του λογαριασµού από την τράπεζα.  

• Ελλείποντα αποθέµατα ή φυσικά περιουσιακά στοιχεία σηµαντικού 

µεγέθους.  

• Μη διαθέσιµα ή ελλείποντα ηλεκτρονικά τεκµήρια, ασυµβίβαστα µε τις 

πρακτικές ή πολιτικές διατήρησης αρχείων της οντότητας.  
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• Λιγότερες απαντήσεις σε επιβεβαιώσεις από το αναµενόµενο ή µεγαλύτερος 

αριθµός απαντήσεων από ότι αναµενόταν.  

• Αδυναµία παρουσίασης τεκµηρίων για ανάπτυξη βασικών συστηµάτων και 

δοκιµασία αλλαγής προγραµµάτων καθώς και για δραστηριότητες εφαρµογής 

αλλαγών και ανάπτυξης συστήµατος στο τρέχον έτος.  

3. Προβληµατικές ή ασυνήθιστες σχέσεις µεταξύ του ελεγκτή και της 

διοίκησης, περιλαµβανοµένων των ακόλουθων:  

• Άρνηση πρόσβασης σε αρχεία, εγκαταστάσεις, ορισµένους εργαζοµένους, 

πελάτες, προµηθευτές ή άλλους από τους οποίους θα µπορούσαν να αναζητηθούν 

ελεγκτικά τεκµήρια.  

• Αδικαιολόγητες χρονικές πιέσεις που επιβάλλονται από τη διοίκηση για την 

επίλυση πολύπλοκων ή αµφισβητούµενων θεµάτων.  

• Παράπονα από τη διοίκηση σχετικά µε τη διενέργεια του ελέγχου ή 

εκφοβισµός των µελών της οµάδας ανάθεσης από τη διοίκηση, ιδιαίτερα σε σχέση µε 

την κριτική εκτίµηση των ελεγκτικών τεκµηρίων από τον ελεγκτή ή στην επίλυση 

ενδεχόµενων διαφωνιών µε τη διοίκηση.  

• Ασυνήθιστες καθυστερήσεις από την οντότητα στην παροχή των ζητούµενων 

πληροφοριών.  

• Απροθυµία διευκόλυνσης του ελεγκτή στην πρόσβαση σε βασικά 

ηλεκτρονικά αρχεία για δοκιµασία µέσω χρήσης τεχνικών ελέγχου υποβοηθούµενων 

από υπολογιστή.  

• Άρνηση πρόσβασης στο προσωπικό βασικών λειτουργιών τεχνολογίας 

πληροφορικής και προς τις εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού 

ασφάλειας, λειτουργιών και ανάπτυξης συστηµάτων. 

• Μια απροθυµία για προσθήκη ή αναθεώρηση γνωστοποιήσεων στις 

οικονοµικές καταστάσεις ώστε να γίνουν πιο πλήρεις και κατανοητές. 

• Μια απροθυµία έγκαιρης αντιµετώπισης εντοπισµένων ελλείψεων στις 

εσωτερικές δικλίδες.  

• Απροθυµία της διοίκησης να επιτρέψει στον ελεγκτή να συναντηθεί κατ’ 

ιδίαν µε εκείνους που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση.  

• Λογιστικές πολιτικές που φαίνεται να είναι σε αντίθεση µε τα πρότυπα του 

κλάδου.  
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• Συχνές αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις, οι οποίες δεν φαίνεται να 

προκύπτουν από αλλαγή στις περιστάσεις.  

• Ανοχή παραβιάσεων του κώδικα συµπεριφοράς της οντότητας.  

Σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 240, ο ελεγκτής έχει ευθύνη να διατηρεί επαγγελµατική κρίση σε 

όλα τα στάδια του ελέγχου και να προβαίνει σε: 

� συνεχή διερεύνηση και αµφισβήτηση των ελεγκτικών τεκµηρίων, 

� εξέταση ενδείξεων που θα αµφισβητούσαν την εντιµότητα και ακεραιότητα της 

διοίκησης, και 

� εφαρµογή περαιτέρω διαδικασιών για την εξακρίβωση της γνησιότητας των 

ελεγκτικών τεκµηρίων, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 

Η διοίκηση είναι σε µοναδική θέση να διαπράττει απάτη λόγω της δυνατότητάς της να 

χειραγωγεί τα λογιστικά αρχεία και να καταρτίζει παραπλανητικές οικονοµικές καταστάσεις 

παραβιάζοντας τις δικλίδες που άλλως εµφανίζονται να λειτουργούν αποτελεσµατικά. Παρότι 

το επίπεδο του κινδύνου παραβίασης των δικλίδων από τη διοίκηση θα ποικίλει από οντότητα 

σε οντότητα, ο κίνδυνος, παρόλα αυτά, είναι παρών σε όλες τις οντότητες. Λόγω του 

απρόβλεπτου τρόπου µε τον οποίο τέτοια παραβίαση θα µπορούσε να συµβεί, είναι ένας 

κίνδυνος ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης και συνεπώς ένας σοβαρός κίνδυνος. 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 33043 «Οι Αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιµώµενους 

κινδύνους», ανεξάρτητα από την εκτίµηση του ελεγκτή για τους κινδύνους λόγω παραβίασης 

των δικλίδων από τη διοίκηση, ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάζει και να εκτελεί ελεγκτικές 

διαδικασίες ώστε:  

(α) 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, και  

                                                      
43 (ΦΕΚ Αριθ. 2848 Τεύχος Β, Απόφαση αριθ. 41658/722, 2012) 
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� Να λαµβάνει υπόψη του την ανάγκη δοκιµασίας ηµερολογιακών εγγραφών και 

άλλων προσαρµογών κατά τη διάρκεια της περιόδου.  

(β) Να επισκοπεί λογιστικές εκτιµήσεις για µεροληψία και να εκτιµά εάν οι περιστάσεις 

που παράγουν τη µεροληψία, εάν υπάρχουν, αντιπροσωπεύουν ένα κίνδυνο ουσιώδους 

σφάλµατος λόγω απάτης. Κατά την εκτέλεση αυτής της επισκόπησης, ο ελεγκτής πρέπει:  

� 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, και  

� 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.  

(γ) Για σηµαντικές συναλλαγές που είναι εκτός της συνήθους επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας της οντότητας, ή που διαφορετικά εµφανίζονται ως ασυνήθιστες δεδοµένων 

της κατανόησης της οντότητας και του περιβάλλοντός της από τον ελεγκτή και άλλων 

πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί 

εάν η επιχειρηµατική λογική των συναλλαγών (ή η έλλειψη αυτής) υποδεικνύει ότι µπορεί να 

έχουν συναφθεί για εµπλοκή σε απατηλή χρηµατοοικονοµική αναφορά ή για απόκρυψη 

υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων.  

Ο ελεγκτής πρέπει να αποφασίζει εάν, προκειµένου να αντιδράσει σε εντοπισµένους 

κινδύνους παραβίασης των δικλίδων από τη διοίκηση, χρειάζεται να εκτελεί άλλες ελεγκτικές 

διαδικασίες επιπρόσθετα εκείνων που συγκεκριµένα αναφέρονται παραπάνω.  

Εάν ο ελεγκτής εντοπίσει ένα σφάλµα, πρέπει να αξιολογήσει εάν ένα τέτοιο σφάλµα 

είναι ενδεικτικό απάτης. Εάν υπάρχει µια τέτοια ένδειξη, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει τις 

επιπτώσεις του σφάλµατος αναφορικά µε άλλες πτυχές του ελέγχου, ειδικότερα στην 

αξιοπιστία των διαβεβαιώσεων της διοίκησης, αναγνωρίζοντας ότι ένα περιστατικό απάτης 

είναι απίθανο να είναι ένα µεµονωµένο περιστατικό. Εάν ο ελεγκτής εντοπίσει ένα σφάλµα, 

ουσιώδες ή µη, και έχει λόγο να πιστεύει ότι είναι ή µπορεί να είναι αποτέλεσµα απάτης και 

ότι εµπλέκεται η διοίκηση (και ειδικότερα τα ανώτερα στελέχη), ο ελεγκτής πρέπει να 

επαναξιολογήσει την εκτίµηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης και τη 



Λογιστικές Απάτες και ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

Ορφανίδου Μαρία 

66 

 

συνεπαγόµενη επίπτωσή της στη φύση, το χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών 

για αντιµετώπιση των εκτιµώµενων κινδύνων. Ο ελεγκτής πρέπει επίσης να εξετάζει εάν οι 

περιστάσεις ή οι συνθήκες υποδηλώνουν πιθανή συµπαιγνία εργαζοµένων, της διοίκησης ή 

τρίτων µερών όταν επανεξετάζει την αξιοπιστία των τεκµηρίων που συγκεντρώθηκαν 

προηγουµένως. Εάν ο ελεγκτής επιβεβαιώσει ότι, ή αδυνατεί να συµπεράνει εάν, οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλµένες ως αποτέλεσµα απάτης, ο ελεγκτής 

πρέπει να αξιολογήσει τις επιπτώσεις για τον έλεγχο.  

Επιπλέον το πρότυπο προβλέπει ότι πρέπει ο ελεγκτής να συλλέξει έγγραφες 

διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση όπου ενδείκνυται, από υπεύθυνους της διοίκησης ότι: 

� Αναγνωρίζουν την ευθύνη τους για την ανάπτυξη των κατάλληλων εσωτερικών 

δικλείδων για την πρόληψη της απάτης. 

� Έχουν γνωστοποιήσει στον ελεγκτή τις εκτιµήσεις τους για τον κίνδυνο οι 

οικονοµικές καταστάσεις να είναι εσφαλµένες. 

� Έχουν γνωστοποιήσει στον ελεγκτή τη γνώση τους για ύπαρξη ή υποψία απάτης 

από όποιον εµπλέκεται στην οικονοµική µονάδα. 

� Έχουν γνωστοποιήσει στον ελεγκτή τυχόν καταγγελίες απάτης ή υποψίες 

απάτης από εργαζόµενους, πρώην ή νυν, αναλυτές, ρυθµιστικές αρχές και 

άλλους. 

Το πρότυπο 33044 «Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιµώµενους κινδύνους» 

περιγράφει τις γενικές αντιδράσεις για την αντιµετώπιση των εκτιµώµενων κινδύνων 

ουσιώδους σφάλµατος στο επίπεδο οικονοµικής κατάστασης, οι οποίες 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 

                                                      
44 ΦΕΚ 2848/23-10-2012, Τεύχος Β’, Απόφαση αριθµ. 41658/722, ∆ΠΕ 330 Παρ. 5, Αναφ.: Παρ. Α1 
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της φύσης των ελεγκτικών διαδικασιών για την απόκτηση πιο πειστικών 

ελεγκτικών τεκµηρίων. 

Το πρότυπο 240 εισάγει επιπλέον στο παράρτηµά45 του παραδείγµατα πιθανών 

ελεγκτικών διαδικασιών και αντιδράσεων για την αντιµετώπιση κινδύνων ουσιώδους 

σφάλµατος λόγω απάτης που προκύπτει τόσο από παραπλανητικές οικονοµικές καταστάσεις 

όσο και από υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων. Ανάλογα µε τον κίνδυνο και την 

επαγγελµατική κρίση του ελεγκτή, σε κάθε περίσταση κρίνεται ποια ελεγκτική διαδικασία είναι 

η κατάλληλη και αναγκαία. 

Οι ουσιαστικές αυτές ελεγκτικές διαδικασίες στηρίζονται σε τρεις βασικούς άξονες: 

1. Εξέταση σε επίπεδο ισχυρισµού. 

2. Εξέταση σε επίπεδο παραπλανητικών οικονοµικών καταστάσεων. 

3. Εξέταση σε επίπεδο υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων.  

 

Εξέταση σε επίπεδο ισχυρισµού 

 

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι ελεγκτές συνήθως εξειδικεύουν το γενικό σκοπό 

του ελέγχου στο  να προσδιορίζουν συγκεκριµένους ελεγκτικούς στόχους για κάθε κονδύλι ή 

πληροφορία  που περιλαµβάνεται ή παραλείπεται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι 

ειδικοί αυτοί ελεγκτικοί στόχοι είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µε τους ισχυρισµούς της 

διοίκησης. Στην ελεγκτική οι ισχυρισµοί της διοίκησης όπως προαναφέραµε είναι οι εξής:  

� Ύπαρξη (ή Πραγµατοποίηση) 

� Πληρότητα 

� Επιµέτρηση και Κατανοµή 

� ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις 

� Παρουσίαση και Γνωστοποίηση 

 Τα ακόλουθα είναι συγκεκριµένα παραδείγµατα46 αντιδράσεων των ελεγκτών 

προκειµένου να διαπιστώσουν εάν ικανοποιούνται οι παραπάνω ισχυρισµοί:  

o Επίσκεψη εγκαταστάσεων ή εκτέλεση ορισµένων δοκιµασιών σε αιφνιδιαστική ή 

απροειδοποίητη βάση. Για παράδειγµα, η παρατήρηση των αποθεµάτων σε 

εγκαταστάσεις, όπου η παρουσία του ελεγκτή δεν έχει προηγουµένως ανακοινωθεί ή 

η αιφνιδιαστική καταµέτρηση µετρητών σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία.  

                                                      
45 ΦΕΚ 2848/23-10-2012, Τεύχος Β’, Απόφαση αριθµ. 41658/722, ∆ΠΕ 240 Παράρτηµα 2, Αναφ.: Παρ. Α40 
46 (Λουµιώτης Β., 2013) 
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o 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.  

o 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.  

o Εκτέλεση λεπτοµερούς επισκόπησης των διορθωτικών εγγραφών τέλους τριµήνου ή 

τέλους έτους της οντότητας και η διερεύνηση οποιασδήποτε φαίνεται ασυνήθιστη ως 

προς τη φύση ή το ποσό.  

o Για σηµαντικές και ασυνήθιστες συναλλαγές, ιδιαίτερα εκείνες που λαµβάνουν χώρα 

στο τέλος ή κοντά στο τέλος του έτους, διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης 

συνδεδεµένων µερών και των πηγών των χρηµατοοικονοµικών πόρων που 

υποστηρίζουν τις συναλλαγές. 

o 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.  

o ∆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 πώς, οι δικλίδες αντιµετωπίζουν 

τον κίνδυνο.  

o Όταν άλλοι ανεξάρτητοι ελεγκτές ελέγχουν τις οικονοµικές καταστάσεις µιας ή 

περισσότερων θυγατρικών, τοµέων ή υποκαταστηµάτων, συζήτηση µαζί τους για την 

έκταση της εργασίας που απαιτείται να εκτελεστεί για την αντιµετώπιση του εκτιµώµενου 

κινδύνου ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης, που προκύπτει από συναλλαγές και 

δραστηριότητες µεταξύ αυτών των συστατικών.  

o 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 τα ευρήµατα δεν είναι παράλογα, ή ανάθεση σε άλλο ειδήµονα 

για το σκοπό αυτό. 
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o Εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών για την ανάλυση επιλεγµένων λογαριασµών του 

ισολογισµού έναρξης από προγενέστερες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, για να 

εκτιµηθεί πώς ορισµένα θέµατα που συνεπάγονται λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις, 

για παράδειγµα, µια πρόβλεψη για επιστροφές πωλήσεων, επιλύθηκαν έχοντας το 

πλεονέκτηµα της εκ των υστέρων γνώσης.  

o ∆ιενέργεια διαδικασιών επί λογαριασµού ή άλλων συµφωνιών που καταρτίστηκαν από 

την οντότητα, περιλαµβανοµένης της εξέτασης συµφωνιών που πραγµατοποιούνται σε 

ενδιάµεσες περιόδους.  

o Εκτέλεση τεχνικών υποβοηθούµενων από υπολογιστή, όπως εξόρυξη δεδοµένων για 

δοκιµασία ανωµαλιών σε έναν πληθυσµό.  

o ∆οκιµασία της ακεραιότητας αρχείων και συναλλαγών που παράγονται από 

υπολογιστή.  

o Αναζήτηση πρόσθετων ελεγκτικών τεκµηρίων από πηγές εκτός της ελεγχόµενης 

οντότητας. 

 

Ειδικές αντιδράσεις – σφάλµα που προκύπτει από απατηλή χρηµατοοικονοµική 

αναφορά.  

 

Παραδείγµατα αντιδράσεων47 στην εκτίµηση του ελεγκτή για τους κινδύνους 

ουσιώδους σφάλµατος λόγω απατηλής χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, έχουν ως εξής: 

 

Αναγνώριση εσόδων  

o Εκτέλεση ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών σχετικά µε τα έσοδα µε χρήση 

αναλυτικών δεδοµένων, για παράδειγµα, µε σύγκριση των αναφερόµενων εσόδων κατά 

µήνα και κατά γραµµή προϊόντος ή επιχειρηµατικό τοµέα κατά την τρέχουσα περίοδο 

αναφοράς, µε συγκρίσιµες προγενέστερες περιόδους. Τεχνικές ελέγχου 

υποβοηθούµενες από υπολογιστή µπορεί να είναι χρήσιµες στον εντοπισµό 

ασυνήθιστων ή µη αναµενόµενων σχέσεων εσόδων ή συναλλαγών. 

o Επιβεβαίωση µε πελάτες ορισµένων σχετικών όρων συµβάσεων και της απουσίας 

παράπλευρων συµφωνιών, διότι η κατάλληλη λογιστική συχνά επηρεάζεται από 

τέτοιους όρους ή συµφωνίες και η βάση για επιστροφές ή η περίοδος µε την οποία 

σχετίζονται συχνά τεκµηριώνονται ανεπαρκώς. Για παράδειγµα, τα κριτήρια αποδοχής, 

                                                      
47 (Λουµιώτης Β., Τζίφας Β., 2012) 
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οι όροι παράδοσης και πληρωµής, η απουσία µελλοντικών ή συνεχιζόµενων 

δεσµεύσεων του πωλητή, το δικαίωµα επιστροφής προϊόντος, τα εγγυηµένα ποσά 

µεταπώλησης και οι όροι ακύρωσης ή επιστροφής πληρωµής, συχνά είναι σχετικά σε 

τέτοιες περιστάσεις.  

o ∆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.  

o Φυσική παρουσία σε µία ή περισσότερες τοποθεσίες στο τέλος της περιόδου για 

παρατήρηση της αποστολής αγαθών ή της προετοιµασίας τους για αποστολή (ή 

επιστροφών που παραµένουν προς επεξεργασία) και εκτέλεση άλλων κατάλληλων 

διαδικασιών διαχωρισµού πωλήσεων και αποθεµάτων.  

o Για εκείνες τις καταστάσεις για τις οποίες οι συναλλαγές εσόδων αρχίζουν, 

επεξεργάζονται και καταγράφονται ηλεκτρονικά, η δοκιµασία δικλίδων για να 

διαπιστωθεί εάν παρέχουν διασφάλιση ότι οι καταχωρηµένες συναλλαγές εσόδων 

πραγµατοποιήθηκαν και είναι ορθά καταχωρηµένες.  

 

Ποσότητες αποθεµάτων  

o Εξέταση των αρχείων αποθεµάτων της οντότητας για τον εντοπισµό εγκαταστάσεων ή 

κονδυλίων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια ή µετά τη φυσική 

απογραφή. 

o Παρακολούθηση σε αιφνιδιαστική βάση της καταµέτρησης αποθεµάτων σε ορισµένες 

τοποθεσίες ή η διενέργεια απογραφής αποθεµάτων σε όλες τις τοποθεσίες κατά την ίδια 

ηµεροµηνία.  

o ∆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.  

o Εκτέλεση πρόσθετων διαδικασιών κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της 

καταµέτρησης, για παράδειγµα, αυστηρότερη εξέταση του περιεχοµένου των 

συσκευασµένων εµπορευµάτων, του τρόπου µε τον οποίο τα αγαθά στοιβάζονται (για 

παράδειγµα, άδεια κιβώτια) ή φέρουν ετικέτα, και της ποιότητας (δηλαδή, καθαρότητα, 

κατηγορία, ή συγκέντρωση) υγρών ουσιών, όπως αρώµατα ή ειδικά χηµικά. Η χρήση 

της εργασίας ενός ειδήµονα µπορεί να είναι χρήσιµη στο θέµα αυτό.  
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o Σύγκριση των ποσοτήτων για την τρέχουσα περίοδο µε προγενέστερες περιόδους ανά 

τάξη ή κατηγορία αποθέµατος, εγκατάσταση ή άλλα κριτήρια, ή σύγκριση των 

ποσοτήτων που καταµετρήθηκαν µε τα τηρούµενα αρχεία.  

o Χρήση τεχνικών ελέγχου υποβοηθούµενων από υπολογιστή για περαιτέρω δοκιµασία 

της συγκέντρωσης των µετρήσεων της φυσικής απογραφής αποθεµάτων. Για 

παράδειγµα, ταξινόµηση κατά αριθµό ετικέτας για τη δοκιµασία των δικλίδων ετικέτας 

ή κατά κωδικό αριθµό στοιχείου για να δοκιµαστεί η πιθανότητα παράλειψης ή διπλής 

προσµέτρησης του στοιχείου.  

 

Εκτιµήσεις της διοίκησης  

 

o Χρήση ειδήµονα για τον σχηµατισµό ανεξάρτητης εκτίµησης για σύγκριση µε την 

εκτίµηση της διοίκησης.  

o 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.  

 

Ειδικές αντιδράσεις – σφάλµατα λόγω υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων. 

 

 ∆ιαφορετικές περιστάσεις θα υπαγόρευαν αναγκαστικά διαφορετικές αντιδράσεις. 

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. Αν και ορισµένες από τις αντιδράσεις 

ελέγχου που αναφέρθηκαν στις δύο παραπάνω κατηγορίες µπορεί να έχουν εφαρµογή σε 

τέτοιες περιστάσεις, το πεδίο της εργασίας πρέπει να συνδέεται µε τις συγκεκριµένες 

πληροφορίες σχετικά µε τον κίνδυνο υπεξαίρεσης που έχει εντοπισθεί. 

Παραδείγµατα αντιδράσεων στην εκτίµηση του ελεγκτή για κινδύνους ουσιώδους 

σφάλµατος λόγω υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής:  

o Καταµέτρηση µετρητών ή τίτλων κοντά ή στο τέλος του έτους.  

o 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.  

o Ανάλυση ανακτήσεων από διαγραµµένους λογαριασµούς.  
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o Ανάλυση ελλειµµάτων απογραφής κατά τοποθεσία ή τύπο προϊόντος.  

o Σύγκριση βασικών δεικτών αποθεµάτων µε τα πρότυπα του κλάδου.  

o Επισκόπηση παραστατικών που τεκµηριώνουν µειώσεις στα τηρούµενα αρχεία 

αποθεµάτων.  

o ∆ιενέργεια µηχανογραφικής αντιπαραβολής του καταλόγου πωλητών µε τον κατάλογο 

εργαζοµένων προκειµένου να εντοπιστούν ταυτοποιήσεις διευθύνσεων ή αριθµών 

τηλεφώνου.  

o ∆ιενέργεια µηχανογραφικής διερεύνησης των αρχείων µισθοδοσίας για τον εντοπισµό 

διπλών διευθύνσεων, κωδικών αριθµών ή αριθµών φορολογικού µητρώου ή 

τραπεζικών λογαριασµών εργαζοµένων.  

o Επισκόπηση των φακέλων προσωπικού εκείνων που περιέχουν ελάχιστα ή καθόλου 

τεκµήρια δραστηριότητας, για παράδειγµα, έλλειψη αξιολογήσεων επίδοσης.  

o Ανάλυση εκπτώσεων πωλήσεων και επιστροφών για ασυνήθιστα µοτίβα ή τάσεις. 

o Επιβεβαίωση ειδικών όρων συµβάσεων µε τρίτα µέρη.  

o Απόκτηση τεκµηρίων ότι οι συµβάσεις υλοποιούνται σύµφωνα µε τους όρους τους.  

o Επισκόπηση της ορθότητας µεγάλων και ασυνήθιστων εξόδων.  

o Επισκόπηση της έγκρισης και της λογιστικής αξίας των δανείων ανώτερων στελεχών 

της διοίκησης και συνδεδεµένων µερών.  

o Επισκόπηση του επιπέδου και της ορθότητας των καταστάσεων εξόδων που 

υποβάλλονται από ανώτερα στελέχη της διοίκησης. 
 

4.10. ∆ειγµατοληψία- ∆ΠΕ 530. 

Ο στόχος του ελεγκτή, όταν χρησιµοποιεί ελεγκτική δειγµατοληψία, είναι η παροχή 

λελογισµένης βάσης για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τον πληθυσµό από τον οποίο 

επιλέγεται το δείγµα. 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 53048 «Ελεγκτική ∆ειγµατοληψία», η 

ελεγκτική δειγµατοληψία είναι η εφαρµογή ελεγκτικών διαδικασιών σε λιγότερο από το 100% 

των µονάδων εντός του πληθυσµού που είναι σχετικός µε τον έλεγχο, τέτοιων που όλες οι 

µονάδες δειγµατοληψίας να έχουν πιθανότητα επιλογής, ώστε να παρέχεται στον ελεγκτή 

λελογισµένη βάση επί της οποίας θα εξαγάγει συµπεράσµατα για ολόκληρο τον πληθυσµό. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο, ο ελεγκτής πρέπει: 

                                                      
48 (ΦΕΚ Αριθ. 2848 Τεύχος Β, Απόφαση αριθ. 41658/722, 2012), ∆ΠΕ 530 παρ.5 
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� Κατά το σχεδιασµό δείγµατος ελέγχου, να εξετάζει τον σκοπό της ελεγκτικής 

διαδικασίας και τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού από τον οποίο το δείγµα θα 

εξαχθεί. 

� Να καθορίσει µέγεθος δείγµατος επαρκές για τη µείωση του κινδύνου 

δειγµατοληψίας σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο.  

� Να επιλέξει µονάδες για το δείγµα κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε µονάδα 

δειγµατοληψίας στον πληθυσµό να έχει πιθανότητα επιλογής. 

Σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής αντιµετωπίζει τα εξής ζητήµατα49: 

o Αν είναι το δείγµα αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού. 

o Αν είναι το δείγµα επαρκές για µελέτη. 

o Αν ο πληθυσµός του δείγµατος είναι οµοιογενής και πλήρης. 

o Η ελεγκτική δειγµατοληψία µπορεί να είναι στατιστική ή µη στατιστική. 

Η στατιστική δειγµατοληψία ορίζεται από το ∆ΠΕ 530 ως εκείνο το είδος 

δειγµατοληψίας που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Τυχαία επιλογή δείγµατος. 

Χρήση της θεωρίας πιθανοτήτων για αξιολόγηση αποτελεσµάτων του δείγµατος, 

συµπεριλαµβανοµένης της µέτρησης του κινδύνου δειγµατοληψίας. 

Ποσοτικοποίηση δειγµατοληπτικού κινδύνου. 

Επιστηµονική µέθοδος. 

Αντίθετα η µη στατιστική δειγµατοληψία ορίζεται ως «η δειγµατοληπτική προσέγγιση 

που δεν έχει τα χαρακτηριστικά της στατιστικής δειγµατοληψίας» και δίνει περισσότερη 

έµφαση στην επαγγελµατική κρίση των ελεγκτών. Συνήθως χρησιµοποιείται ως συµπλήρωµα 

της στατιστικής δειγµατοληψίας. 

Αν θα µπορούσε να διατυπωθεί µια γενική αρχή σχετικά µε την επιλογή της στατιστικής 

και της µη στατιστικής δειγµατοληψίας, τότε θα µπορούσε να συνοψιστεί από το παρακάτω 

διάγραµµα50. 

                                                      
49 (Λουµιώτης Β., Τζίφας Β., 2012),σελ 499 
50 (Νεγκάκης Χρήστος, Ταχυνάκης Παναγιώτης, 2013),σελ 221 
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∆ιάγραµµα 6. Προσδιορισµός του ελεγκτικού έργου 



Όπως φαίνεται στο διάγραµµα, η διαφοροποίηση µεταξύ στατιστικής και µη 

στατιστικής δειγµατοληψίας βρίσκεται στη διαθεσιµότητα των στοιχείων και στην 

προσβασιµότητα στα ελεγκτικά τεκµήρια. 

Η στατιστική δειγµατοληψία εφαρµόζεται στον έλεγχο των συναλλαγών ή υπολοίπων 

λογαριασµών, ενώ η µη στατιστική δειγµατοληψία στον έλεγχο τήρησης διαδικασιών 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

Οι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών είναι οι εξής: 

Κίνδυνος δειγµατοληψίας: Ο κίνδυνος το συµπέρασµα του ελεγκτή που βασίζεται σε 

ένα δείγµα να είναι διαφορετικό από το συµπέρασµα, εάν το σύνολο του πληθυσµού 

υποβαλλόταν στις ίδιες διαδικασίες ελέγχου. 

Μη δειγµατοληπτικός κίνδυνος: Ο κίνδυνος ο ελεγκτής να εξαγάγει εσφαλµένο 

συµπέρασµα για οποιοδήποτε λόγο που δεν σχετίζεται µε τον δειγµατοληπτικό κίνδυνο, πχ 

έλλειψη γνώσεων, ικανοτήτων ή προσοχής. 

Το επίπεδο του δειγµατοληπτικού κινδύνου που είναι διατεθειµένος ο εκάστοτε 

ελεγκτής να αναλάβει επηρεάζει το µέγεθος του δείγµατος και αυτό γίνεται µε τρόπο 

αντιστρόφως ανάλογο. Συνεπώς όσο µικρότερος ο κίνδυνος που επιθυµεί να αναλάβει, τόσο 

µεγαλύτερο δείγµα απαιτείται και αντίστροφα. 

∆ιάγραµµα 7. Σχέση µεγέθους δείγµατος και δειγµατοληπτικού κινδύνου. 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα περιγράφει σχηµατικά το πλαίσιο της ελεγκτικής 

δειγµατοληψίας σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 530. 
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∆ιάγραµµα 8. Πλαίσιο της ελεγκτικής δειγµατοληψίας 

 

Η επιλογή δείγµατος γίνεται ως εξής: 

Τυχαία επιλογή δείγµατος: Η επιλογή του δείγµατος γίνεται µε τη χρήση τυχαίων 

αριθµών από σχετικούς πίνακες ή µε χρήση λογισµικού. Κάθε µονάδα του πληθυσµού έχει την 

ίδια πιθανότητα να συµπεριληφθεί στο δείγµα. 

Συστηµατική επιλογή δείγµατος: 

Αρχικά προσδιορίζεται το διάστηµα δειγµατοληψίας ως εξής: 

∆ιάστηµα ∆ειγµατοληψίας= Αριθµός µονάδων πληθυσµού/Αριθµός µονάδων 

δείγµατος 

Στη συνέχεια επιλέγουµε τυχαία από το πρώτο διάστηµα δειγµατοληψίας µια µονάδα, 

η οποία θα είναι η πρώτη του δείγµατος. Η επόµενη µονάδα προσδιορίζεται προσθέτοντας την 

πρώτη τυχαία µονάδα µε το ∆ιάστηµα ∆ειγµατοληψίας. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως 

εξαντλήσεως του πληθυσµού. Για παράδειγµα έστω ότι στην κλειόµενη χρήση εκδόθηκαν 800 

∆ελτία παραγγελιών αγορών µε αύξουσα αρίθµηση Νο 501 έως 1300. Κατά το σχεδιασµό του 

ελέγχου αποφασίζεται ο έλεγχος 50 τιµολογίων αγοράς. 

Προσδιορίζουµε το διάστηµα δειγµατοληψίας ∆∆=800/50=16. 

Επιλέγουµε τυχαία έναν αριθµό µεταξύ 1-16, έστω τον αριθµό 10. Η πρώτη µονάδα του 

δείγµατος θα είναι το δελτίο παραγγελίας 501+10=511, η δεύτερη 511+67=527 κλπ. 
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Στη µη στατιστική δειγµατοληψία51, η επιλογή του δείγµατος γίνεται µε τις εξής 

τεχνικές: 

o Η µέθοδος της πρόχειρης επιλογής 

o Η µέθοδος της κατά κρίση δειγµατοληψία 

4.11. Η Τεκµηρίωση του Ελέγχου- Τα Ελεγκτικά Τεκµήρια. 

 

4.11.1. Η Έννοια των Ελεγκτικών Τεκµηρίων-∆ΠΕ 500. 

 

Στην Ελεγκτική, όπως ορίζει και το ∆ΠΕ 500 «Ελεγκτικά Τεκµήρια», ο όρος 

«τεκµήρια» είναι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται από τον ελεγκτή 

για να µορφώσει επαγγελµατική γνώµη και επί των οποίων η γνώµη αυτή στηρίζεται52. 

Το παρακάτω ∆ιάγραµµα53 απεικονίζει τη θέση των ελεγκτικών τεκµηρίων στη 

διαδικασία ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων. 

∆ιάγραµµα 9. Η θέση των ελεγκτικών τεκµηρίων στη διαδικασία ελέγχου των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις οικονοµικές καταστάσεις, όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραµµα, 

απεικονίζονται οι ισχυρισµοί ή διαβεβαιώσεις ή θέσεις της διοίκησης για τα διάφορα επί 

µέρους στοιχεία των καταστάσεων αυτών. Ο ελεγκτής αναπτύσσει τους αντικειµενικούς 

                                                      
51 (Νεγκάκης Χρήστος, Ταχυνάκης Παναγιώτης, 2013), σελ 239 
52 (ΦΕΚ Αριθ. 2848 Τεύχος Β, Απόφαση αριθ. 41658/722, 2012), ∆ΠΕ 500 παρ.3 

53 (Χρήστος, Καζαντζής Ι., 2006) 
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στόχους του ελέγχου, διενεργεί τις απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες προκειµένου να 

συγκεντρώσει την απαραίτητη τεκµηρίωση για την επιτυχή επίτευξη των στόχων του ελέγχου. 

 

4.11.2. Κατηγορίες και Είδη Ελεγκτικών Τεκµηρίων. 

 

Τα ελεγκτικά τεκµήρια κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. Μπορεί να έχουν 

φυσική υπόσταση (πχ. ∆είγµα εµπορευµάτων, έγγραφα κλπ ), ηλεκτρονική µορφή 

(ηλεκτρονικά αρχεία ενός υπολογιστή) ή να είναι προφορικές ή έγγραφες πληροφορίες (πχ 

επιβεβαιώσεις) που δόθηκαν στον ελεγκτή. Ακόµη µε βάση την πηγή προέλευσης µπορεί να 

διακριθούν σε εξωτερικά και εσωτερικά. 

Τα ελεγκτικά τεκµήρια54 µπορεί να είναι βασικά λογιστικά στοιχεία ή επιβεβαιωτικές 

και υποστηρικτικές πληροφορίες. 

∆ιάγραµµα 10. Τα ελεγκτικά τεκµήρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα σηµαντικότερα είδη ελεγκτικών τεκµηρίων που συγκεντρώνουν οι ελεγκτές για να 

θεµελιώνουν την γνώµη τους είναι: 

o Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, συλλέγοντας πληροφορίες µε συζητήσεις µε 

στελέχη του λογιστηρίου, µελέτη εσωτερικών κανονισµών κ.α. Ένα κατάλληλο 

                                                      
54 (Νεγκάκης Χρήστος, Ταχυνάκης Παναγιώτης, 2013) 
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σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ενισχύει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των 

λογιστικών στοιχείων.  

o Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως καταµέτρηση διαθεσίµων ταµείου, 

παρατήρηση ενός µηχανήµατος κλπ. Η καλύτερη απόδειξη για την ύπαρξη 

ορισµένων ειδών περιουσιακών στοιχείων είναι η επιθεώρηση ή η µέτρηση 

τους. 

o Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, όπως επιταγές, εξωτερικές επιστολές από 

τρίτους κλπ. Ο ελεγκτής βασίζεται στα έγγραφα πολύ περισσότερο από 

οποιοδήποτε άλλο τύπο αποδεικτικών στοιχείων. Η απόδειξη που στηρίζεται 

στα έγγραφα ποικίλλει αξιοσηµείωτα ως προς το βαθµό αξιοπιστίας, 

εξαρτώµενη από την πηγή των εγγράφων και την πορεία που ακολουθούν από 

την πηγή τους µέχρι να ληφθούν από τον ελεγκτή. ∆ηλαδή, ο ελεγκτής θα πρέπει 

να εξετάζει και την περίπτωση όπου θα µπορεί τα έγγραφα να έχουν 

πλαστογραφηθεί, αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί, ενώ δεν είναι δυνατόν να το 

αποκαλύψει χωρίς ενδογενή έλεγχο και λεπτοµερή εξέταση. 

o Λογιστικά τεκµήρια, όπως ηµερολόγια, αναλυτικά καθολικά κλπ. 

o Προφορικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως απαντήσεις από ερωτήσεις προς τη 

διοίκηση. 

o Υπολογιστικές εργασίες, δηλαδή οι υπολογισµοί που κάνουν οι ελεγκτές σε 

διάφορες φάσεις του ελέγχου. 

o ∆ραστηριότητες του προσωπικού της ελεγχόµενης επιχείρησης, όπως 

παρακολούθηση της εργασίας ορισµένων υπαλλήλων που βρίσκονται σε καίριες 

θέσεις, πχ του ταµία. 

o Αναλυτική διερεύνηση. 

Ο βαθµός αξιοπιστίας των αποδεικτικών τεκµηρίων εξαρτάται τόσο από την πηγή όσο 

και από τη φύση των τεκµηρίων. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, σε σχέση µε διάφορες 

παραµέτρους συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα. 
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∆ιάγραµµα 11. Αξιοπιστία ελεγκτικών τεκµηρίων55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ∆ΠΕ 50056 επιβάλλει στον ελεγκτή να συλλέγει επαρκή και κατάλληλα τεκµήρια 

ώστε να µπορεί να υποστηρίξει την επαγγελµατική του γνώµη. Η καταλληλότητα αναφέρεται 

στην ποιότητα και η επάρκεια στην ποσότητα των τεκµηρίων. Ωστόσο, το αν ένα τεκµήριο 

είναι επαρκές και κατάλληλο εξαρτάται από την επαγγελµατική κρίση του ελεγκτή. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν αυτή του την απόφαση είναι οι εξής: 

o Ο κίνδυνος ύπαρξης σηµαντικών σφαλµάτων στις οικονοµικές καταστάσεις. 

o Η αποτελεσµατικότητα του υπάρχοντος συστήµατος εσωτερικών δικλίδων. 

o Το επίπεδο σηµαντικότητας, δηλαδή το µέγεθος εκείνο πάνω από το οποίο το 

κονδύλι θεωρείται σηµαντικό. 

o Η γνώση που έχει ο ελεγκτής για την ελεγχόµενη εταιρία και τον κλάδο της. 

                                                      
55 (Καζαντζής Χρήστος Ι., 2006) 
56 (ΦΕΚ Αριθ. 2848 Τεύχος Β, Απόφαση αριθ. 41658/722, 2012), ∆ΠΕ 500 Παρ.2 

Μεγαλύτερη Αξιοπιστία     Μικρότερη Αξιοπιστία 
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Εσωτερικά έγγραφα 
µε ισχυρό εσωτερικό 

έλεγχο 

Εσωτερικά έγγραφα 
µε αδύναµο 

εσωτερικό έλεγχο 

Προφορικά 
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o Τα ευρήµατα των ελεγκτικών διαδικασιών. 

o Οι πηγές και η αξιοπιστία των πληροφοριών και ελεγκτικών δεδοµένων. 

o Ο βαθµός αποδεικτικής ικανότητας των συλλεγόµενων ελεγκτικών τεκµηρίων. 

 

4.11.3. Μέθοδοι Συλλογής Ελεγκτικών Τεκµηρίων. 

 

Η συλλογή των ελεγκτικών τεκµηρίων 57γίνεται µε τις παρακάτω µεθόδους: 

� Επιθεώρηση αρχείων και εγγράφων στοιχείων. Η επιθεώρηση αυτή αναφέρεται 

στην εξέταση διάφορων αρχείων και εγγράφων που αποκτώνται από τον πελάτη 

ή τρίτα πρόσωπα και µπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή (πχ 

τιµολόγια, συµβάσεις, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ). 

� Επιµέτρηση και καταµέτρηση περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγµα η φυσική 

καταµέτρηση των αποθεµάτων της ελεγχόµενης εταιρίας ή η καταµέτρηση του 

ταµείου. 

� Παρακολούθηση, δηλαδή η κατά κόρον οπτική παρακολούθηση λειτουργιών 

της επιχείρησης. 

� Επιβεβαίωση, όπου ο ελεγκτής προσπαθεί να επιβεβαιώσει ένα γεγονός ή µια 

πληροφορία µε διάφορους τρόπους από τρίτα πρόσωπα, για παράδειγµα η 

αποστολή σχετικών επιστολών προς πελάτες, προµηθευτές, τράπεζες κλπ για 

επαλήθευση υπολοίπων τέλους χρήσης. 

� Επαναϋπολογισµός, ο οποίος αφορά την επιβεβαίωση υπολογισµών και της 

ακρίβειάς τους. 

� Επανεκτέλεση. Η επανεκτέλεση αφορά την επανάληψη, από τον ίδιο τον 

ελεγκτή, διαδικασιών που αρχικά είχαν εκτελεστεί από την ελεγχόµενη µονάδα. 

� Αναλυτικές διαδικασίες. Οι αναλυτικές διαδικασίες αναφέρονται στην εξέταση 

της ευλογοφάνειας των δεδοµένων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Σκοπός των διαδικασιών αυτών είναι ο εντοπισµός µη αναµενόµενων σχέσεων, 

τάσεων ή αποτελεσµάτων. 

� Αναζήτηση της πορείας εγγραφών. Ο ελεγκτής ξεκινά από το παραστατικό, στη 

συνέχεια ελέγχει την ενηµέρωση του ηµερολογίου και τη µεταφορά στο 

καθολικό. Η διαδικασία αυτή υποστηρίζει τον ισχυρισµό της Πληρότητας. 

                                                      
57 (Καραµάνης Κωνσταντίνος, 2008) 
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� Ανάστροφη αναζήτηση της πορείας εγγραφών. Σε αυτή τη µέθοδο ο ελεγκτής 

ξεκινά από το καθολικό, στη συνέχεια ελέγχει τις ηµερολογιακές εγγραφές ώστε 

να καταλήξει στο παραστατικό. Η διαδικασία αυτή σε αντίθεση µε την 

προηγούµενη υποστηρίζει τον ισχυρισµό Ύπαρξη ή Πραγµατοποίηση. 

� Ερωτήσεις. Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει την υποβολή ερωτήσεων και 

συνεντεύξεις σε πρόσωπα διάφορων ειδικοτήτων εντός ή εκτός επιχείρησης, 

προκειµένου να συλλέξει ο ελεγκτής πληροφορίες. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει, ενδεικτικά, ελεγκτικές διαδικασίες που µπορεί να 

εφαρµοστούν κατά τον έλεγχο των αποθεµάτων τέλους χρήσης για ορισµένες µεθόδους 

συλλογής ελεγκτικών τεκµηρίων. 

 

4.11.4. Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις Ελεγκτικών Τεκµηρίων- ∆ΠΕ 505. 

 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 505 58«Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις», ο ελεγκτής πρέπει να κρίνει 

αν είναι αναγκαία η κατ’ ευθείαν επιβεβαίωση υπολοίπων για την τεκµηρίωση του ελέγχου. 

Έτσι ο ελεγκτής ανάλογα την περίπτωση προσαρµόζει τις επιστολές επιβεβαίωσης προς 

τρίτους. 

Όταν ο ελεγκτής ζητά την επιβεβαίωση συγκεκριµένων υπολοίπων και η διοίκηση ζητά 

από τον ελεγκτή να µην το κάνει, ο ελεγκτής µπορεί είτε να υιοθετήσει τη θέση της διοίκησης 

και να αποφασίσει την εφαρµογή εναλλακτικών διαδικασιών, είτε να µην αποδεχτεί την 

επάρκεια των επικαλούµενων λόγων άρνησης και να εκτιµήσει ότι υπάρχει περιορισµός του 

εύρους του ελέγχου. 

Το ∆ιεθνές Πρότυπο 505, καθορίζει θέµατα ελεγκτικής τεκµηρίωσης για τις ειδικές 

περιπτώσεις των αποθεµάτων, των επίδικων απαιτήσεων ή αξιώσεων και των 

µακροπρόθεσµων επενδύσεων. Συγκεκριµένα: 

Α) Αποθέµατα 

Όταν τα αποθέµατα συνθέτουν σηµαντικό στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων, ο 

ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει κατάλληλη τεκµηρίωση όσον αφορά την ύπαρξη και την 

κατάσταση των αποθεµάτων, µε παρακολούθηση της φυσικής απογραφής των αποθεµάτων. 

Αν είναι αδύνατο να γίνει αυτό, λόγω συγκυριών, ο ελεγκτής πρέπει τουλάχιστον να 

διενεργήσει µερική απογραφή σε άλλη ηµεροµηνία. 

                                                      
58 (ΦΕΚ Αριθ. 2848 Τεύχος Β, Απόφαση αριθ. 41658/722, 2012) 
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Όταν η παρακολούθηση της απογραφής είναι πραγµατικά ανέφικτη, λόγω της φύσης 

των αποθεµάτων, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει εναλλακτικές διαδικασίες που να παρέχουν 

κατάλληλη και επαρκή τεκµηρίωση για την ύπαρξη και την κατάσταση των αποθεµάτων. 

Β) Επίδικες Αξιώσεις ή Απαιτήσεις 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ελεγκτής οφείλει να συλλέξει ελεγκτική µαρτυρία µε κατ’ 

ευθείαν επικοινωνία µε τον δικηγόρο της ελεγχόµενης µονάδας. 

Γ) Μακροπρόθεσµες Επενδύσεις 

Ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίσει επαρκή και κατάλληλη τεκµηρίωση για την 

αποτίµηση των επενδύσεων και την επάρκεια των παρατιθέµενων στοιχείων. 

 

4.11.5. Φύλλα Εργασίας. 

 

Ο όρος τεκµηρίωση αναφέρεται στα φύλλα εργασίας που συντάσσει ο ελεγκτής ή και 

µπορεί να συντάσσονται για αυτόν από τον πελάτη ή άλλα πρόσωπα (π.χ. extrait τράπεζας, 

συγκεντρωτική κατάσταση αγορών ή πωλήσεων που έχει ετοιµάσει µια συναλλασσόµενη 

επιχείρηση).  

Τα συντασσόµενα από τον ελεγκτή Φύλλα Εργασίας µπορεί να συνίστανται59 σε 

ποσοτικούς πίνακες, περιγραφές διαδικασιών, περιγραφές του κλάδου ή του οικονοµικού 

περιβάλλοντος, αντίγραφα νοµικών κειµένων κλπ. Εκτός των άλλων θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν, εκτός των άλλων, και τα εξής στοιχεία:  

� Το πρόγραµµα ελέγχου.  

� Το ερωτηµατολόγιο εσωτερικού ελέγχου, συµπληρωµένο µε τις σηµειώσεις της 

ερευνάς του εσωτερικού ελέγχου.  

� Τις επιβεβαιωτικές επιστολές των τρίτων (πελατών, τραπεζών κ.λπ.).  

� Τις επιστολές της ∆ιοικήσεως.  

� Τα αποσπάσµατα πρακτικών συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

των Γενικών Συνελεύσεων ή σηµειώσεις του ελεγκτή επ' αυτών.  

� ∆ιαφόρους Πίνακες, καταστάσεις, αναλύσεις λογαριασµών, σχόλια και 

σηµειώσεις του ελεγκτή. 

� Πληροφορίες, διευκρινίσεις για την πληρέστερη παρουσίαση του ελεγκτικού 

αντικειµένου. 

                                                      
59 (Καραµάνης Κωνσταντίνος, 2008) 
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�  Το δείγµα ελέγχου κάθε αντικειµένου.  

� Τις ελεγκτικές διαδικασίες και επαληθεύσεις που εφαρµόστηκαν κατά τον 

δειγµατοληπτικό έλεγχο.  

� Τις τυχόν παρατηρήσεις του ελέγχου, τεκµηριωµένες µε συγκεκριµένα 

παραδείγµατα. 

Η τεκµηρίωση ελέγχου µπορεί να καταγραφεί σε χαρτί ή σε ηλεκτρονικά ή σε άλλα 

µέσα που αποτελούν τον φάκελο ελέγχου60. Ο φάκελος ελέγχου µπορεί να είναι ένας ή 

περισσότεροι φάκελοι ή άλλα µέσα αποθήκευσης, σε φυσική ή ηλεκτρονική µορφή, που 

περιέχουν τα αρχεία που αποτελούν την τεκµηρίωση ελέγχου για µια συγκεκριµένη ανάθεση. 

Στην πράξη, οι ελεγκτές εφαρµόζουν το πρότυπο αυτό ταξινοµώντας τα Φύλλα 

Εργασίας και τα υπόλοιπα στοιχεία συνήθως σε δύο φακέλους, το Φάκελο Ελέγχου χρήσεως 

και το Μόνιµο Φάκελο.  

Στον φάκελο χρήσεως εσωκλείεται κάθε αποδεικτικό στοιχείο που τεκµηριώνει τον 

έλεγχο στις οικονοµικές καταστάσεις και τους ιδιαίτερους λογαριασµούς ενεργητικού και 

παθητικού. Στο εξωτερικό του Φακέλου Ελέγχου χρήσεως πρέπει να σηµειώνεται η επωνυµία 

της επιχειρήσεως, ο αριθµός µητρώου της αναληφθείσης εργασίας, η χρήση που αφορά, καθώς 

και το όνοµα του αρµοδίου Ελεγκτή. Το εσωτερικό µέρος του Φακέλου χωρίζεται, µε ιδιαίτερο 

διαχωριστικό, στα κατωτέρω Τµήµατα µε τα αντίστοιχα στοιχεία, που πρέπει να 

περιλαµβάνονται σε κάθε ένα από αυτά.  

Ο Μόνιµος Φάκελος αποτελεί τον κατατοπιστικό οδηγό για κάθε ελεγκτή προς της 

ενάρξεως του ελέγχου του, επειδή παρέχει µια λεπτοµερή εικόνα της ελεγχόµενης 

επιχειρήσεως. Η µελέτη των στοιχείων του Μόνιµου Φακέλου παρέχει σηµαντική βοήθεια 

στους ελεγκτές για την κατάρτιση του προγράµµατος ελέγχου. Το εσωτερικό µέρος του 

Μόνιµου Φακέλου χωρίζεται, µε ιδιαίτερο διαχωριστικό, στα κατωτέρω Τµήµατα µε τα 

αντίστοιχα στοιχεία, που πρέπει να περιλαµβάνονται σε κάθε ένα από αυτά.  

Συνοπτικά, το ενδεικτικό περιεχόµενο61 του Μόνιµου Φακέλου και του Φακέλου 

τρέχοντος ελέγχου έχει ως εξής: 

  

                                                      
60 ΦΕΚ 2848/23-10-2012, Τεύχος Β’, Απόφαση αριθµ. 41658/722, ∆ΠΕ 230 παρ. 6 

 
61 (Χρήστος, Καζαντζής Ι., 2006) 
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Πίνακας IΙ. Μόνιµος και Τρέχων φάκελος 

 

 

Η συµπλήρωση των φύλλων εργασίας αποτελεί ουσιαστικά τη µόνη απόδειξη ότι ο 

ελεγκτής έχει επιτελέσει το καθήκον του µε βάση τα ελεγκτικά πρότυπα και µπορεί να τα 

επικαλεστεί σε περίπτωση δικαστικής διαµάχης ή πειθαρχικού ελέγχου. 

 

4.12. Αναλυτικές ∆ιαδικασίες- ∆ΠΕ 520. 

Οι αναλυτικές διαδικασίες είναι ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρµόζονται 

προκειµένου ο διενεργούµενος έλεγχος να είναι οικονοµικότερος, αποδοτικότερος και 

αποτελεσµατικότερος. Συνίστανται στη µελέτη αληθοφανών σχέσεων µεταξύ των 

χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων, είτε εντός της ίδιας περιόδου 

και ελεγχόµενης µονάδας ή/και από διαφορετικές περιόδους και ελεγχόµενες µονάδες. Το ∆ΠΕ 

520 «Αναλυτικές διαδικασίες» είναι το ελεγκτικό πρότυπο που θέτει τις αρχές και τους κανόνες 

εφαρµογής των αναλυτικών διαδικασιών. 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΕΧΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Καταστατικό Εταιρίας-Νοµικό Πλαίσιο 
Λειτουργίας 

Επιστολή Ανάθεσης 

Οργανόγραµµα Προϋπολογισµός και χρονικός 
προγραµµατισµός 

Κανονισµοί λειτουργίας Εσωτερικός έλεγχος 

Εγχειρίδια ∆ιαδικασιών Ισοζύγια 

Λογιστικό Σχέδιο Οικονοµικές καταστάσεις 

Λογιστικά Εγχειρίδια Αντίγραφα πρακτικών σηµαντικών 
συναντήσεων 

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Πρόχειρο προσωρινό ισοζύγιο 

Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ιορθωτικές εγγραφές και εγγραφές 
ταξινόµησης 

Τεκµηρίωση Συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου 

Ανάλυση Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων 

Αποτελέσµατα Αναλυτικών διαδικασιών  

Πληροφόρηση σχετιζόµενη µε τον 
ελεγκτικό κίνδυνο και την ουσιαστικότητα 
προηγούµενων ελέγχων 
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Οι αναλυτικές διαδικασίες, οι οποίες τυγχάνουν εφαρµογής περισσότερο κατά τους 

ελέγχους αξιοπιστίας παρά συµµόρφωσης, µπορούν να χρησιµοποιούνται:  

� για την ανάλυση των σχέσεων όσον αφορά τη µεταξύ τους συνέπεια, καθώς και 

τη γνώση του ελεγκτή σχετικά µε την ελεγχόµενη µονάδα και τις 

δραστηριότητές της ή  

� για την πρόβλεψη τιµών, προς σύγκριση µε τις πραγµατικές.  

Ο όρος περιλαµβάνει, επίσης, τη διερεύνηση των εντοπιζόµενων διακυµάνσεων και 

σχέσεων που δεν είναι συνεπείς µε άλλες πληροφορίες ή αποκλίνουν σηµαντικά από τα 

προβλεπόµενα ποσά. σε ένα αυστηρό περιβάλλον δικλίδων ελέγχου  

Η χρήση αναλυτικών διαδικασιών περιλαµβάνει: 

� τη συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων από διάφορες πηγές, προκειµένου 

ο ελεγκτής να διαπιστώσει τι πρέπει να αναµένει,  

� τη σύγκριση της πραγµατικής κατάστασης µε τις προβλέψεις,  

� τη διερεύνηση των αιτίων των τυχόν αποκλίσεων και,  

� την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.  

Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται σχηµατικά ως εξής: | 

Κατά τα διαφορετικά στάδια του ελέγχου οι αναλυτικές διαδικασίες χρησιµοποιούνται 

ως εξής: 

� Στο στάδιο του σχεδιασµού:  

o ως διαδικασιών εκτίµησης κινδύνου, προκειµένου να προσδιοριστούν οι 

τοµείς ενδεχόµενου κινδύνου και να σχεδιαστούν περαιτέρω ελεγκτικές 

διαδικασίες  

� Στο στάδιο εξέτασης:  

o ως διαδικασιών επαλήθευσης, όταν η χρήση τους είναι αποδοτικότερη 

από τις λεπτοµερείς ελεγκτικές δοκιµασίες και µπορεί να εξασφαλίσει 

επιβεβαίωση  

o ως τµήµατος της συνολικής επισκόπησης στο τέλος του ελέγχου, µε 

σκοπό να συµβάλουν στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι εξωτερικές 

πληροφορίες είναι συνεπείς µε τις διαπιστώσεις του ελέγχου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΟ 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. 

 

 

5.1. Εισαγωγή. 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να δοθεί ένα παράδειγµα σχετικά µε το πώς 

εφαρµόζονται οι βασικές ελεγκτικές ενέργειες και οι αρχές των ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου  

που περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο σε δύο πολύ σηµαντικά κυκλώµατα της 

λογιστικής: του κυκλώµατος αγορών και του κυκλώµατος πωλήσεων. Με αυτό τον τρόπο, 

γίνεται κατανοητό το πώς σχεδιάζονται οι ελεγκτικές αντιδράσεις και γενικότερα η 

µεθοδολογία του ελέγχου µε στόχο την ικανοποίηση των πέντε ισχυρισµών (Ύπαρξη, 

∆ικαίωµα, Πληρότητα, Αποτίµηση, Παρουσίαση) και για άλλους λογαριασµούς των 

οικονοµικών καταστάσεων. Στην προσπάθειά τους οι ελεγκτές να εξακριβώσουν το αν 

ικανοποιούνται οι παραπάνω ισχυρισµοί, σχεδιάζουν το πρόγραµµα ελέγχου και τις αναλυτικές 

διαδικασίες που θα ακολουθήσουν προκείµενου να εντοπίσουν τυχόν σφάλµατα και 

παραποιήσεις στις λογιστικές καταστάσεις. ∆ίνεται µεγαλύτερη προσοχή στο κύκλωµα των 

πωλήσεων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς, αφενός, τα περισσότερα λογιστικά γεγονότα 

αφορούν τα δύο αυτά κυκλώµατα και, αφετέρου, οποιαδήποτε ενέργεια ή απόκρυψη στοιχείων 

ή συναλλαγών επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις στο σύνολό τους. 

Τέλος παρουσιάζονται τα τέσσερα είδη εκθέσεων ελέγχου στα οποία καταλήγουν οι 

ελεγκτές, αφού ολοκληρώσουν την ελεγκτική διαδικασία και καταλήξουν στο πόρισµά τους. 

5.2. Το Κύκλωµα Πωλήσεων. 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της µεθοδολογίας που προτείνουν τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα και που ακολουθούν οι ορκωτοί ελεγκτές προκειµένου να ελέγξουν το 

κύκλωµα των πωλήσεων. Οι βασικές δραστηριότητες ενός κυκλώµατος πωλήσεων σε µια 

τυπική εµπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση είναι:  

 Προσέλκυση πελατών. Εφαρµογή διαδικασιών µάρκετινγκ, τεχνικών διαφήµισης και 

πωλήσεων για τη δηµιουργία πωλήσεων και αύξηση πελατείας. 



Λογιστικές Απάτες και ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

Ορφανίδου Μαρία 

88 

 

 Έγκριση πελατών. Οι υποψήφιοι πελάτες ελέγχονται ως προς την πιστοληπτική τους 

ικανότητα πριν την έγκριση πώλησης. 

 Λήψη παραγγελιών. Αποδοχή και καταγραφή της παραγγελίας, έκδοση δελτίων 

παραγγελιών όπου αναγράφονται τα βασικά στοιχεία της παραγγελίας, όπως στοιχεία 

πελάτη, είδος εµπορεύµατος, ποσότητα, χρόνος παράδοσης, τρόπος εξόφλησης κλπ. 

 Αποστολή εµπορευµάτων. Εκτέλεση της παραγγελίας. Έλεγχος ποιότητας 

εµπορευµάτων, συµφωνία µε ∆ελτία παραγγελίας και έκδοση αντίστοιχου ∆ελτίου 

Αποστολής µε το οποίο συνοδεύονται τα εµπορεύµατα κατά την αποστολή τους. 

 Τιµολόγηση. Έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου, µε βάση τιµοκατάλογο ή 

συµφωνηµένη τιµή ανάλογα µε το είδος των εµπορευµάτων και των προϊόντων. 

 ∆ιακανονισµός απαίτησης- Είσπραξη. Ο διακανονισµός µπορεί να γίνει µε διάφορους 

τρόπους όπως τοις µετρητοίς, µε πίστωση, µε επιταγές ή µε συναλλαγµατικές. 

 Επιστροφές- Εκπτώσεις. Οι επιστροφές γίνονται συνήθως για ελαττωµατικά προϊόντα 

ή για λάθη κατά την εκτέλεση της παραγγελίας. Οι εκπτώσεις από την άλλη πλευρά 

γίνονται είτε για λόγους προσέλκυσης πελατών είτε για λόγους µεγέθους παραγγελιών 

(εκπτώσεις τζίρου). 

 Προβλέψεις επισφάλειας για διαγραφές απαιτήσεων. Η παρακολούθηση απαιτήσεων 

µετά από κάθε πώληση είναι απαραίτητη για την ορθή απεικόνιση των λογαριασµών 

«Πελάτες» και «Απαιτήσεις» στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Με τα δεδοµένα των διάφορων συναλλαγών πωλήσεων, δηµιουργούνται ηλεκτρονικά 

αρχεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως τεκµήρια όπως ένας εγκεκριµένος τιµοκατάλογος, 

αρχείο συναλλαγών πωλήσεων και κεντρικό αρχείο πελατών. 

Το κύκλωµα των πωλήσεων είναι πολύ σηµαντικό ως προς τη µελέτη του από τους 

ορκωτούς καθώς η επίδραση µιας αλλοίωσης ή απόκρυψης συναλλαγής είναι διάχυτη σε όλες 

τις οικονοµικές καταστάσεις. 

Οι λογαριασµοί και οι γνωστοποιήσεις που επηρεάζονται δίνονται στον παρακάτω 

πίνακα62: 

 

 

 

 

 

                                                      
62 (Καραµάνης Κωνσταντίνος, 2008),σελ 650 
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Πίνακας ΙΙΙ. Λογαριασµοί που επηρεάζονται από λάθη στο κύκλωµα πωλήσεων. 

Ενεργητικό 

∆ιαθέσιµα(εισπράξεις από πωλήσεις) 

Εµπορικές απαιτήσεις (εισπράξεις από πωλήσεις, επιστροφές, εκπτώσεις, προβλέψεις, 

διαγραφή) 

Αποθέµατα (µείωση µε το κόστος πωληθέντων) 

Αποτελέσµατα Χρήσης 

Πωλήσεις 

Κόστος πωληθέντων 

Έξοδα συνδεόµενα µε πωλήσεις (πχ προµήθειες) 

Προβλέψεις για επισφάλεια πελατών 

Προσάρτηµα 

Ύψος χορηγηθέντων εκπτώσεων 

∆εσµεύσεις για πώληση αποθεµάτων 

Αξία κατεστραµµένων και απαξιωµένων αποθεµάτων 

Ανάλυση πωλήσεων σε βασικές κατηγορίες (κλάδος δραστηριότητας) 

Πωλήσεις σε συνδεδεµένα µέρη 

Αντιστάθµιση εµπορικών απαιτήσεων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα 

 

5.2.1. Αξιολόγηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου για συναλλαγές κύκλου πωλήσεων. 

 

Το πρώτο στάδιο που ορίζεται από τα πρότυπα σύµφωνα και µε το ∆ΠΕ 315, είναι η 

κατανόηση των εσωτερικών δικλίδων και η αξιολόγησή τους. Συνεπώς, ο ελεγκτής αρχικά 

αξιολογεί το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που εφαρµόζεται στο κύκλωµα απαιτήσεων-

πωλήσεων. Η αξιολόγηση γίνεται µε σύνταξη ερωτηµατολογίων, διενέργεια συνεντεύξεων στο 

προσωπικό και επαλήθευση διαδικασιών από τον ελεγκτή. Τα θέµατα που πρέπει να 

αναφέρονται στο εκάστοτε ερωτηµατολόγιο είναι: 
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Πίνακας IV. Θέµατα για την αξιολόγηση του εσωτ. Ελέγχου στο κύκλωµα πωλήσεων.

  

Πωλήσεις

• Τήρηση καταλόγου µη 
εγκεκριµένων πελατών

• Τήρηση πιστωτικού 
ορίου για εγκεκριµένους 
πελάτες

• Έλεγχος πιστοληπτικής 
ικανότητας

• Εξασφάλιση ότι καµία 
πώληση µε πίστωση δεν 
γίνεται χωρίς την 
έγκριση από τον αρµόδιο 
ελέγχου της 
πιστοληπτικής 
ικανότητας

• Χρήση προαριθµηµένων 
εντύπων για παραγγελίες

• Εφαρµογή εγκεκριµένου 
τιµοκαταλόγου

• Συσχέτιση δεδοµένων 
τιµολογίων, µε δελτία 
αποστολής και δελτία 
παραγγελίας

• Εξουσιοδότηση ενός 
προσώπου για την 
λογιστική καταχώρηση 
εγγραφών πωλήσεων.

• ∆ιενέργεια εγγραφών 
πωλήσεων εντός εύλογου 
χρονικού διαστήµατος.

Εισπράξεις

• Έκδοση προαριθµηµένης 
απόδειξης

• Αποδοχή µόνο επιταγών 
από πελάτες

• Άµεση εγγραφή των 
ταµειακών συναλλαγών 
από πρόσωπο εκτός του 
ταµία της επιχείρησης

• Καταµέτρηση και 
συµφωνία του ταµείου 
καθηµερινά

• ∆ιαχωρισµός 
αρµοδιοτήτων είσπραξης 
και της λογιστικής τους 
καταχώρησης

• Φύλαξη χρηµάτων και 
αξιογράφων σε ασφαλές 
µέρος

• Συµφωνία ποσών που 
λαµβάνονται µε υπόλοιπο 
πελάτη

• ∆ιενέργεια συµφωνιών 
ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα των 
υπολοίπων των πελατών 
µε δεδοµένα που 
αποστέλλονται από τον 
πελάτη.

Επιστροφές & 
Εκπτώσεις

• Καταγραφή 
επιστρεφόµενων σε 
επαναριθµηµένα δελτία 
παραλαβής

• Συσχέτιση των 
δεδοµένων των δελτίων 
παραλαβής µε τα 
αντίστοιχα δεδοµένα 
των αρχικών 
τιµολογίων.

• Έκδοση των πιστωτικών 
τιµολογίων σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα.

• Έγκριση των 
επιστροφών από 
εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο.

• Παρακολούθηση του 
ύψους των εκπτώσεων 
ανά πελάτη για 
αποκάλυψη απάτης.

Υπολογισµός πρόβλεψης 
για επισφάλειες και 
διαγραφή πελατών

• Παρακολούθηση 
υπερηµερίας πελατών

• Τεκµηρίωση επικοινωνίας 
(επιστολών)

• Σταθερός και 
τεκµηριωµένος τρόπος 
υπολογισµού επισφαλειών

• ∆ιατήρηση αρχείου 
διεγραµµένων πελατών

• Παρακολούθηση εσόδων  
από τυχόν εισπράξεις από 
διεγραµµένους πελάτες
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Η διαδικασία ελέγχου των εσωτερικών δικλίδων φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα63. 

∆ιάγραµµα 12. Η διαδικασία ελέγχου των εσωτερικών δικλίδων στο κύκλωµα 

πωλήσεων. 

 

5.2.2. Έλεγχος κυκλώµατος πωλήσεων. 

 

Μετά την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου, η επόµενη διαδικασία που προβλέπουν 

τα ελεγκτικά πρότυπα, είναι ο σχεδιασµός του ελέγχου και η επιλογή του δείγµατος. Σκοπός 

του ελέγχου συναλλαγών πωλήσεων είναι να διασφαλίσει µε επαρκή και κατάλληλα τεκµήρια 

αν ισχύουν οι ισχυρισµοί της διοίκησης. Ο έλεγχος αυτός στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στον 

έλεγχο των παραστατικών που εκδίδονται  και των αρχείων που τηρούνται, όπως δελτία 

παραγγελίας, δελτία αποστολής, τιµολόγια πώλησης, ηµερολόγιο, αναλυτικό καθολικό 

πελατών, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προµηθευτών,ποσοτική διακίνηση 

αποθεµάτων, λογαριασµός ΦΠΑ κλπ. 

Οι ισχυρισµοί στην φάση του ελέγχου κυκλώµατος πωλήσεων αφορούν τα παρακάτω: 

                                                      
63 (Καραµάνης Κωνσταντίνος, 2008), σελ 659 

Μελέτη περιβάλλοντος πωλήσεων και 
υφιστάµενων κινδύνων

Κατανόηση συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου και προσδιορισµός του κινδύνου 

εσωτερικού ελέγχου (control risk)

Σχεδιασµός και εκτέλεση δοκιµασιών 
δικλίδων και οριστική εκτίµηση του 

σχετικού κινδύνου

Σχεδιασµός και εκτέλεση δοκιµασιών 
για ποσοτικά σφάλµατα
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 Ύπαρξη ή πραγµατοποίηση: Ο ισχυρισµός αναφέρεται στο αν οι πωλήσεις που 

εµφανίζονται στα αποτελέσµατα, έχουν πραγµατοποιηθεί ή όχι. Ο έλεγχος του 

ισχυρισµού γίνεται πολύ σηµαντικός καθώς πολλές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη τη 

χρηµατοδότηση και βρίσκονται σε δυσχέρεια, εµφανίζουν εικονικές πωλήσεις σε 

ανύπαρκτους ή υπαρκτούς πελάτες, βελτιώνοντας πλασµατικά τα αποτελέσµατά τους. 

Η διόγκωση των πωλήσεων µε αναγνώριση µη πραγµατικών εσόδων, είναι ιστορικά η 

αρκετά διαδεδοµένη λογιστική απάτη. Το σφάλµα, εποµένως, που συνήθως προκύπτει 

είναι σφάλµα υπερτίµησης. Ο ελεγκτής µε ένα δείγµα πωλήσεων από το καθολικό, 

επιβεβαιώνει την καταχώρηση στο ηµερολόγιο και αναζητά το αντίγραφο του 

τιµολογίου πώλησης, του δελτίου παραγγελίας και του δελτίου αποστολής ή 

οποιοδήποτε πρόσθετο παραστατικό επιβεβαιώνει τη συναλλαγή. Το σφάλµα 

υπερτίµησης που µπορεί να προκύψει είναι α) καταχώρηση εικονικής πώλησης, β) 

διπλή καταχώρηση πώλησης ή γ) µη αποστολή εµπορευµάτων για τη συγκεκριµένη 

πώληση. 

 ∆ικαιώµατα ή Υποχρεώσεις: Ο έλεγχος του ισχυρισµού της ορθότητας των 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεων γίνεται µε έλεγχο καταχώρησης της απαίτησης από τον 

αληθινό πελάτη και όχι από άλλον. 

 Πληρότητα: Αναφέρεται στην καταχώρηση όλων των πωλήσεων και όχι µέρους τους. 

Συνεπώς ο ελεγκτής ελέγχει αν το δείγµα των παραστατικών πώλησης έχει 

καταχωρηθεί µε λογιστικές εγγραφές στο ηµερολόγιο και το καθολικό. 

 Επιµέτρηση ή κατανοµή: Ο έλεγχος του ισχυρισµού της αποτίµησης ή κατανοµής 

αναφέρεται στον έλεγχο του σωστού υπολογισµού των συναλλαγών, καθώς και στην 

σωστή εφαρµογή της αρχής αυτοτέλειας των χρήσεων. Το βασικό κριτήριο σε ό, τι 

αφορά χρονική τακτοποίηση είναι το χρονικό σηµείο στο οποίο µεταβιβάζονται οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε τα αγαθά. Αυτό συνήθως συµπίπτει µε την 

έκδοση τιµολογίου και την αποστολή των αγαθών.  

 Παρουσίαση και γνωστοποίηση: Ο έλεγχος έχει να κάνει µε την εµφάνιση των 

λογαριασµών πωλήσεων στα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και στην ανάλυσή τους στις 

σηµειώσεις (notes). 

Όσον αφορά τις εισπράξεις , ενδεικτικές δοκιµασίες που διενεργεί ο ελεγκτής για τον 

εντοπισµό σφαλµάτων στις συναλλαγές των εισπράξεων είναι δίνονται στον παρακάτω 

πίνακα.64 

                                                      
64 (Καραµάνης Κωνσταντίνος, 2008), σελ. 671 
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Πίνακας V. Ενδεικτικές ελεγκτικές ενέργειες για τον εντοπισµό σφαλµάτων στις 

συναλλαγές των εισπράξεων 

� Ανασκόπηση εγγραφών των εγγραφών εισπράξεων (ηµερολόγιο ταµείου) για 

ασυνήθιστες συναλλαγές ή ποσά. 

� Παραβολή δείγµατος αποδείξεων εισπράξεων µε τις καταχωρήσεις στην ηµερήσια 

κατάσταση εισπράξεων και µε το ηµερολόγιο ταµείου. 

� Παραβολή δείγµατος αποδείξεων εισπράξεων µε το αντίγραφο (extrait) των 

τραπεζικών καταθέσεων. 

� Έλεγχος ενηµέρωσης αναλυτικών καθολικών πελατών για τις καταχωρηµένες 

εισπράξεις. 

� Παραβολή δείγµατος πιστώσεων σε λογαριασµούς πελατών (εισπράξεις) µε τις 

λογιστικές εγγραφές στο ηµερολόγιο και µε το παραστατικό είσπραξης (απόδειξη). 

Σχετικά µε τις εκπτώσεις και τις επιστροφές πωλήσεων, οι κύριες ενέργειες είναι: 

� Όσον αφορά τις επιστροφές: 

o Η φυσική επιστροφή των αγαθών στην αποθήκη. 

o Η επιστροφή χρηµάτων στους πελάτες ή αναγνώριση οφειλής προς αυτόν. 

o Έκδοση βασικών παραστατικών, δηλαδή του πιστωτικού τιµολογίου και του 

δελτίου ποσοτικής παραλαβής (εφόσον δεν συνοδεύονται τα επιστρεφόµενα 

εµπορεύµατα µε δελτίο αποστολής). 

� Όσον αφορά τις εκπτώσεις: 

o Μείωση οφειλόµενου ποσού ή τιµής µελλοντικών πωλήσεων. 

o Έκδοση πιστωτικού τιµολογίου. 

Όσον αφορά τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των υπολοίπων πελατών, ο ελεγκτής 

προβαίνει στην παρακάτω συλλογή τεκµηρίων: 

o Επιµέτρηση επισφάλειας πελατών. 

o Ισοζύγιο ηλικίας πελατών, που παρουσιάζει τα υπόλοιπα πελατών µε βάση την 

ηλικία τους. 

o Επιβεβαίωση υπολοίπου πελατών µε αποστολή επιστολών, σύµφωνα µε το 

∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 505 «Εξωτερικές επιβεβαιώσεις». Το ∆ΠΕ 505 

αναφέρεται γενικά στις εξωτερικές επιβεβαιώσεις πολλών λογαριασµών και 

θεωρούνται τεκµήρια υψηλής αξιοπιστίας. 
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Συνοπτικά, οι αναλυτικές διαδικασίες65 που πρέπει να ακολουθήσει ο ελεγκτής και να 

συµπεριλάβει σε ένα πρόγραµµα ελέγχου πωλήσεων, καθώς και οι ισχυρισµοί που 

δικαιολογούν, είναι οι παρακάτω: 

Πίνακας VI. Αναλυτικές διαδικασίες σε ένα πρόγραµµα ελέγχου πωλήσεων και οι 

ισχυρισµοί που δικαιολογούν. 

Επιλογή ∆είγµατος Παραστατικών 

(τιµολόγια, δελτία αποστολής ή 

παραγγελίας) και έλεγχος καταχώρησής 

τους. 

-Ύπαρξη, Πληρότητα και Επιµέτρηση για 

πωλήσεις και απαιτήσεις 

� Επιβεβαίωση της τιµολόγησης κάθε 

δελτίου παραγγελίας. 

� Συµφωνία στοιχείων παραγγελίας µε 

δελτία αποστολής και τιµολόγια 

πώλησης. 

� Έλεγχος έγκρισης πώλησης, χορήγησης 

πίστωσης, χρήση τιµοκαταλόγου. 

� Έλεγχος ενηµέρωσης αποθήκης µε τις 

ορθές ποσότητες και τιµές των 

εµπορευµάτων. 

Επιλογή δείγµατος στο αναλυτικό καθολικό 

και έλεγχος ύπαρξης παραστατικών ώστε να 

διαπιστωθεί. 

-Πραγµατοποίηση και Επιµέτρηση για 

πωλήσεις 

 

-Ύπαρξη και Επιµέτρηση για απαιτήσεις 

� Η ύπαρξη αντίστοιχα του δελτίου 

παραγγελίας, δελτίου αποστολής και 

τιµολογίου. 

� Συµφωνία στοιχείων δελτίου 

παραγγελίας, δελτίου αποστολής και 

τιµολογίων µεταξύ τους. 

� Έλεγχος ενηµέρωσης αποθήκης. 

� Έλεγχος έγκρισης πώλησης, πίστωσης, 

χρήση τιµοκαταλόγου 

                                                      
65 (Νεγκάκης Χρήστος, Ταχυνάκης Παναγιώτης, 2013) 



Λογιστικές Απάτες και ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

Ορφανίδου Μαρία 

95 

 

� Ανασκόπηση ηµερολογίου για ασυνήθη 

ποσά πωλήσεων κυρίως στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης. 

Έλεγχος της συνεχούς αρίθµησης των 

δελτίων αποστολής, των δελτίων 

παραγγελίας και των τιµολογίων για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

Πληρότητα πωλήσεων 

Συγκεντρωτική συµφωνία εσόδων µε 

έσοδα που περιλαµβάνεται στις δηλώσεις 

ΦΠΑ. 

Πληρότητα πωλήσεων. 

∆ιαπίστωση σηµαντικών µεταβολών και 

αποκλίσεων των εσόδων της ελεγχόµενης 

χρήσης σε σχέση µε τα αντίστοιχα της 

προηγούµενης χρήσεως. 

Πληρότητα και Επιµέτρηση Πωλήσεων. 

∆ιαπίστωση αν έχει τηρηθεί η αρχή της 

αυτοτέλειας των χρήσεων. 
Πληρότητα και Επιµέτρηση πωλήσεων. 

∆ιαπίστωση της µη υπάρξεως πιστωτικών 

σηµειωµάτων στην επόµενη χρήση για 

πωλήσεις τέλους προηγούµενης χρήσεως. 

Πληρότητα και Επιµέτρηση πωλήσεων 

∆ιαπίστωση για τήρηση κανόνων που 

προβλέπουν τα λογιστικά πρότυπα (∆ιεθνή 

ή Ελληνικά) για την καταχώρηση των 

πωλήσεων και την αναγνώριση εσόδων. 

Γνωστοποίηση και παρουσίαση 

 

Οι αναλυτικές διαδικασίες66 που πρέπει να περιλαµβάνονται σε ένα πρόγραµµα ελέγχου 

απαιτήσεων είναι: 

Πίνακας VII. Αναλυτικές διαδικασίες σε ένα πρόγραµµα ελέγχου απαιτήσεων και οι 

ισχυρισµοί που δικαιολογούν. 

Επιβεβαίωση εµπορικών απαιτήσεων και 

εισπράξεων µε επιβεβαιωτικές επιστολές. 

- 

-Ύπαρξη και Επιµέτρηση για απαιτήσεις 

                                                      
66 (Νεγκάκης Χρήστος, Ταχυνάκης Παναγιώτης, 2013) 
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� Καθορισµός µεγέθους και επιλογή 

δείγµατος για αποστολή επιστολής. 

� Επιβεβαίωση για πελάτες µε υπόλοιπο 

άνω ενός συγκεκριµένου ορίου και για 

τους υπόλοιπους επιλογή δείγµατος. 

� Αποστολή δεύτερης επιστολής σε 

πελάτες που δεν απάντησαν στην πρώτη. 

� Έλεγχος επιστολών των οποίων οι 

απαντήσεις δεν είναι σύµφωνες.. 

� Για όσους δεν απάντησαν στις επιστολές, 

διενέργεια πρόσθετων διαδικασιών όπως 

έλεγχος απαιτήσεων στην επόµενη 

χρήση, έλεγχος παραστατικών. 

� Λήψη ισοζυγίου πελατών και λοιπών 

χρεωστών από το εµπορικό τµήµα και 

συµφωνία αυτού µε τη γενική λογιστική 

και τον Ισολογισµό. 

� Ανασκόπηση ισοζυγίου πελατών για 

ιδιαίτερα µεγάλα και ασυνήθιστα 

υπόλοιπα. 

� Υποβολή ερωτήσεων στη διοίκηση για 

δυνατότητα είσπραξης και επάρκεια 

σχηµατιζόµενων προβλέψεων.. 

Έλεγχος είσπραξης απαιτήσεων στην 

επόµενη χρήση. 
-Ύπαρξη και Επιµέτρηση για απαιτήσεις 

Έλεγχος δικαιολογητικών για διαγραφή 

πελατών. 
Πληρότητα για απαιτήσεις 

∆ηµιουργία ισοζυγίων ενηλικίωσης 

υπολοίπων πελατών και αξιολόγηση 

επάρκειας σχηµατισµένων προβλέψεων 

για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Επιµέτρηση. 

Ανασκόπηση πρακτικών ∆Σ για έγκριση 

διαγραφής πελατών. 
Παρουσίαση και Γνωστοποίηση. 
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Ανασκόπηση ισοζυγίων πελατών από 

συνδεδεµένα µέρη και έλεγχος 

γνωστοποιήσεων. 

Παρουσίαση και Γνωστοποίηση 

 

5.3. Το κύκλωµα της εφοδιαστικής αλυσίδας- Αποθέµατα και κύκλωµα 

αγορών. 

Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν το σύνολο των α’ υλών, των ετοίµων και ηµιτελών 

προϊόντων, τα υλικά συσκευασίας, την παραγωγή σε εξέλιξη κλπ που η επιχείρηση έχει στην 

κατοχή της στο τέλος της χρήσης. Τα αποθέµατα συνδέονται τόσο µε τις λειτουργίες της 

Πώλησης όσο και των Αγορών. 

Τα αποθέµατα είναι το σπουδαιότερο ενεργητικό στοιχείο της επιχείρησης και το πιο 

ευαίσθητο στα σηµαντικά σφάλµατα από οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο. Οι ελεγκτές 

δίνουν µεγάλη σηµασία στα αποθέµατα γιατί οι τιµές τους παρουσιάζουν διαχρονικά 

αυξοµειώσεις λόγω πληθωρικών µεταβολών των τιµών και συνεπώς αυτό µπορεί να περικλείει 

κινδύνους για την επιχείρηση. Επίσης τους ενδιαφέρει η αξία των αποθεµάτων, γιατί επηρεάζει 

το κόστος πωληθέντων προϊόντων και άρα ασκεί επίδραση στα καθαρά κέρδη. 

Οι επιπτώσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και οι 

λογαριασµοί που επηρεάζονται φαίνονται στον παρακάτω πίνακα67. 

Πίνακας VIII. Λογαριασµοί που επηρεάζονται από λάθη στο κύκλωµα 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ενεργητικό και Υποχρεώσεις 

Αποθέµατα (κόστος αγοράς ή παραγωγής, εκπτώσεις, επιστροφές, κόστος πωλήσεων, 

επιµέτρηση) 

∆ιαθέσιµα (πληρωµές για αγορές) 

Εµπορικές υποχρεώσεις (αγορές, πληρωµές, επιστροφές, εκπτώσεις) 

Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Έξοδα συνδεόµενα µε αγορές (πχ. προµήθειες) 

Προσάρτηµα 

Αναλύσεις και πληροφορίες που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 2 για αγορές, εκπτώσεις, 

επιστροφές και αποθέµατα καθώς και από το ∆ΠΧΠ 7 για τους προµηθευτές. 

                                                      
67 (Νεγκάκης Χρήστος, Ταχυνάκης Παναγιώτης, 2013) 
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Οι αντικειµενικοί στόχοι των ελεγκτών είναι: 

� Να εντοπίσουν αν υπάρχει επαρκεί ποσότητα αποθεµάτων. 

� Να προσδιορίσουν και να ελέγξουν την ποιότητα και την κατάστασή τους. 

� Να ελέγξουν την καταλληλότητα της µεθόδου αποτίµησης των αποθεµάτων. 

� Να δουν αν υπάρχει κυριότητα των αποθεµάτων. 

Οι συνηθέστερες δραστηριότητες του κυκλώµατος αγορών είναι: 

 Προσδιορισµός αναγκών για προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών: 

Συµπληρώνεται αίτηση προµήθειας από το αρµόδιο τµήµα µε το είδος και την 

ποσότητα των αγαθών ή της υπηρεσίας. 

 Επιλογή προµηθευτή: Γίνεται επιλογή µε κριτήρια και µετά συµπληρώνεται 

εντολή παραγγελίας. 

 Παραλαβή αγαθών από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο: Γίνεται έλεγχος των όρων 

παραγγελίας, υπογράφεται το δελτίο αποστολής και ενηµερώνεται η αποθήκη. 

 Λογιστικοποίηση αγορών αγαθών και υπηρεσιών. Όλα τα προηγούµενα 

έντυπα καθώς και τα τιµολόγια του προµηθευτή προωθούνται στο λογιστήριο. 

 Πληρωµή προµηθευτή: Εκδίδεται προαριθµηµένο ένταλµα πληρωµής το οποίο 

παραδίδεται στο ταµείο. 

 Επιστροφές και εκπτώσεις αγορών: Η επιστροφή µπορεί να γίνει σε 

οποιοδήποτε στάδιο. Εκδίδεται πιστωτικό τιµολόγιο από τον προµηθευτή 

σύµφωνα µε τα δελτία αποστολής για την επιστροφή. Επίσης η επιχείρηση 

πρέπει να παρακολουθεί τους όρους εκπτώσεων από τον προµηθευτή. 

 

5.3.1. Αξιολόγηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου για συναλλαγές κύκλου εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

 

Η αξιολόγηση των εσωτερικών δικλίδων, όπως προβλέπει το ∆ΠΕ 315, γίνεται µε 

σύνταξη ερωτηµατολογίων, διενέργεια συνεντεύξεων στο προσωπικό και επαλήθευση 

διαδικασιών από τον ελεγκτή. Τα θέµατα68 που πρέπει να αναφέρονται στο εκάστοτε 

ερωτηµατολόγιο είναι: 

                                                      
68 (Καραµάνης Κωνσταντίνος, 2008), σελ 707 
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Πίνακας IX. Θέµατα για την αξιολόγηση του εσωτ. Ελέγχου στο κύκλωµα 

εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Αγορές

• Κριτήρια επιλογής 
προµηθευτών. Τήρηση 
ενηµερωµένου αρχείου 
εγκεκριµένων 
προµηθευτών και ειδών 
για αγορά.

• Χρήση προαριθµηµένων 
εσωτερικών εγγράφων 
(αίτηση προµήθειας, 
παραγγελίας, 
πρωτόκολλο παραλαβής). 
Τα δελτία παραγγελίας 
εκδίδονται από πρόσωπο 
εκτός του Αποθηκάριου 
και του Λογιστή.

• Έλεγχος και έγκριση 
κάθε αίτησης 
προµήθειας.

• Επιβεβαίωση παραλαβών 
και έλεγχος ποιότητας 
των προµηθειών.

• Όλες οι αγορές και οι 
δαπάνες 
πραγµατοποιούνται µέσα 
στα όρια 
προϋπολογισµού.

• ∆ιενέργεια αγορών µε 
βάση αποθέµατα 
ασφαλείας.

• Επιβεβαίωση τιµών 
τιµολογίου αγοράς µε 
εντολή παραγγελίας.

• Άµεση καταχώρηση 
αγορών και ενηµέρωση 
αποθήκης.

• ∆ιαχωρισµός λειτουργίας 
λογιστικοποίησης και 
φυσικής διεκπεραίωσης 
των αγορών.

Πληρωµές

• Έκδοση µόνο επιταγών 
για την πληρωµή αγορών.

• ∆ιενεργούνται πληρωµές 
µε βάση προαριθµηµένα 
εντάλµατα πληρωµών, τα 
οποία εκδίδονται από 
πρόσωπο διαφορετικό του 
Ταµία ή του Λογιστή και 
διαβιβάζονται στον Ταµία 
υπηρεσιακώς.

• Έγκριση ενταλµάτων 
πληρωµής πριν την 
πληρωµής τους.

• Καταχώρηση σε ειδικό 
βιβλίο των µπλοκ των 
επιταγών που χορηγεί η 
τράπεζα.Έλεγχος των 
αχρησιµοποίητων 
επιταγών.

• Οι υποβαλλόµενες προς 
υπογραφή επιταγές θα 
πρέπει να συνοδεύονται µε 
τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά τους.

• Οι µετά των τραπεζών 
συµφωνίες ελέγχονται 
τακτικά από πρόσωπο 
διάφορο του Ταµία και του 
Λογιστή που τηρεί αυτούς 
τους λογαριασµούς.

• Απαγορεύεται να 
υπάρχουν στο ταµείο 
προσωρινές αποδείξεις ή 
σχετικά σηµειώµατα µη 
λογιστικοποιηθέντα, παρά 
µόνο µετρητά.

• ∆ιενεργούνται 
αιφνιδιαστικές 
καταµετρήσεις ταµείων 
από τον εσωτερικό 
ελεγκτή.

Επιστροφές & 
Εκπτώσεις

• ∆ιασφάλιση λήψης των 
πιστωτικών τιµολογίων 
από τον προµηθευτή για 
τις εκπτώσεις που 
δικαιούται η επιχείρηση.

• Άµεση καταχώρηση 
επιστροφών και 
εκπτώσεων αγορών στο 
ηµερολόγιο.

• Άµεση καταχώρηση 
επιστροφών και 
εκπτώσεων αγορών 
στην αποθήκη.
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Η διαδικασία ελέγχου των εσωτερικών δικλίδων φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα69. 

∆ιάγραµµα 13. Η διαδικασία ελέγχου των εσωτερικών δικλίδων στο κύκλωµα 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

 

5.3.2. Έλεγχος κυκλώµατος εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Σκοπός του ελέγχου συναλλαγών αγορών, όπως και των πωλήσεων, είναι να 

διασφαλίσει µε επαρκή και κατάλληλα τεκµήρια αν ισχύουν οι ισχυρισµοί της διοίκησης 

Ύπαρξη, Πληρότητα, ∆ικαιώµατα, Επιµέτρηση και Παρουσίαση. Ο έλεγχος των αγορών δίνει 

µεγαλύτερη έµφαση στην πληρότητα σε αντίθεση µε τον έλεγχο των πωλήσεων που δίνει 

µεγαλύτερη έµφαση στην Πραγµατοποίηση ή Ύπαρξη. 

Ο εξωτερικός έλεγχος των αποθεµάτων γίνεται µε στόχο την εξακρίβωση της φυσικής 

ύπαρξης των αποθεµάτων και της κατοχής των νόµιµων παραστατικών, της ορθής αποτίµησης, 

λογιστικής παρακολούθησης και απεικόνισης στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις70. 

                                                      
69 (Καραµάνης Κωνσταντίνος, 2008), σελ 659 
70 (Νεγκάκης Χρήστος, Ταχυνάκης Παναγιώτης, 2013),σελ 406 

Μελέτη περιβάλλοντος της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και υφιστάµενων κινδύνων

Κατανόηση συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου και προσδιορισµός του κινδύνου 

εσωτερικού ελέγχου (control risk)

Σχεδιασµός και εκτέλεση δοκιµασιών 
δικλίδων και οριστική εκτίµηση του 

σχετικού κινδύνου

Σχεδιασµός και εκτέλεση δοκιµασιών 
για ποσοτικά σφάλµατα σε αγορές κσι 

πληρωµές σε προµηθευτές
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Το ∆ΠΕ 501 «Ελεγκτικά τεκµήρια- Ειδικά ζητήµατα για επιλεγµένα κονδύλια» 

ασχολείται µε τη δυνατότητα που έχει ο ελεγκτής να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα 

τεκµήρια ως προς την ύπαρξη και την κατάσταση των αποθεµάτων. Έτσι απαιτείται η φυσική 

παρουσία του ελεγκτή κατά την καταµέτρηση των αποθεµάτων και η διενέργεια ελεγκτικών 

διαδικασιών προκειµένου να διαπιστωθούν τα πραγµατικά αποτελέσµατα αυτής της 

καταµέτρησης. 

Ενδεικτικά οι ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργούνται για τον έλεγχο του 

κυκλώµατος αγορών δίνονται παρακάτω. 

Πίνακας X. Ενδεικτικές ελεγκτικές ενέργειες για τον εντοπισµό σφαλµάτων στο 

κύκλωµα αγορών. 

Αγορές 

� Κατάρτιση κατάστασης των κατ' είδος αγορών της χρήσεως µε αντίστοιχα στοιχεία 

της προηγούµενης χρήσης. 

� ∆ιαπίστωση ύπαρξης αποκλίσεων στην τιµή από περίοδο σε περίοδο. 

� Συσχέτιση αγορών µε λογαριασµούς προµηθευτών, ΦΠΑ, χρηµατικών διαθεσίµων 

και εισαγωγή στις αποθήκες. 

� ∆ιαπίστωση της ύπαρξης ή µη πιστωτικών σηµειωµάτων κατά την επόµενη χρήση 

για αγορές τέλους χρήσεως, που µεταβάλλουν το κόστος αναλώσεων. 

� ∆ιαπίστωση της καταχώρησης των αγορών τέλους χρήσης στη χρήση που αφορούν. 

� Για δείγµα αγορών: 

o Τήρηση του κανονισµού προµηθειών 

o Έλεγχος νόµιµων δικαιολογητικών 

o Έλεγχος εισαγωγής των αγοραζόµενων αγαθών στην αποθήκη. 

� ∆ιερεύνηση προς διαπίστωση τυχόν αγορών που έχουν γίνει µεταξύ συνδεδεµένων 

οικονοµικών µονάδων. 

Πληρωµές 

� Έλεγχος και συµφωνία παραστατικών πληρωµών µε συγκεκριµένες αγορές. 

� Έλεγχος ακύρωσης παραστατικών πληρωµής έτσι ώστε να µην µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν. 

� Έλεγχος ενηµέρωσης αρχείου προµηθευτών. 

� Συµφωνίες λογαριασµών καταθέσεων µε extrait τραπεζών και σύνταξη φύλλων 

συµφωνίας. 

Επιστροφές και Εκπτώσεις 
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� Έλεγχος λήψης πιστωτικού τιµολογίου και συσχέτιση µε δελτία αποστολής 

� Έλεγχος ορθής καταχώρησης εκπτώσεων και επιστροφών χρονικά- Αρχή 

αυτοτέλειας χρήσεων. 

� Έλεγχος ενηµέρωσης αποθήκης για τα επιστρεφόµενα είδη. 

� Ανασκόπηση αναλυτικού ηµερολογίου για ασυνήθιστα µεγάλες επιστροφές ή 

εκπτώσεις. 

Επιβεβαίωση υπολοίπων προµηθευτών. 

� Λήψη ισοζυγίου προµηθευτών από το αντίστοιχο τµήµα και συµφωνία µε γενική 

λογιστική. 

� Επιβεβαίωση υπολοίπων προµηθευτών µε σχετικές επιστολές απ’ ευθείας από τον 

ορκωτό (∆ΠΕ 505). 

� Συσχέτιση λογαριασµών προµηθευτών µε λογαριασµούς αγορών, αποθηκών και 

γραµµάτια πληρωτέα. 

� Έλεγχος τήρησης όρων προµηθειών και παρεχόµενων εκπτώσεων από τους 

προµηθευτές. 

� Επισκόπηση για τον εντοπισµό τυχόν κονδυλίων τα οποία από τη φύση τους αφορούν 

έσοδα ή παραµένουν ακίνητα από µακρού χρόνου και τα οποία ενδεχοµένως έπρεπε 

να διαγραφούν. 

� Επαλήθευση ορθής αποτίµησης υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα και ορθού λογιστικού 

χειρισµού συναλλαγµατικών διαφορών. 

 

5.3.3. Έλεγχος αποθεµάτων τέλους χρήσης. 

 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες71 που απαιτούνται για την επιβεβαίωση των ισχυρισµών 

σχετικά µε τα αποθέµατα τέλους χρήσης και το εµφανιζόµενο κονδύλι στον Ισολογισµό, 

δίνονται παρακάτω. 

 

 

 

 

                                                      
71 (Καραµάνης Κωνσταντίνος, 2008) 
(Νεγκάκης Χρήστος, Ταχυνάκης Παναγιώτης, 2013) 
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Πίνακας XΙ. Αναλυτικές διαδικασίες σε ένα πρόγραµµα ελέγχου αποθεµάτων 

τέλους χρήσης και οι ισχυρισµοί που δικαιολογούν. 

Ύπαρξη και πληρότητα � Παρακολούθηση φυσικής απογραφής 

� Επιβεβαίωση αποθεµάτων που 

βρίσκονται σε αποθήκες τρίτων. 

� Σύγκριση ποσοτήτων φυσικής απογραφής 

µε υπόλοιπα αποθήκης. 

� Έλεγχος ενηµέρωσης αποθήκης µε 

ελλείµµατα ή πλεονάσµατα απογραφής. 

Κατανοµή � Έλεγχος λογιστικής αγορών υπό 

παραλαβή ή υπό παράδοση. 

� Έλεγχος ποσοτικής ενηµέρωσης βιβλίου 

αποθήκης στο τέλος της διαχειριστικής 

χρήσης. 

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις � Επισκόπηση πρακτικών ∆Σ σχετικά µε 

νοµικές διεκδικήσεις επί των 

αποθεµάτων. 

� Λήψη επιστολής παράστασης της 

διοίκησης περί κυριότητας αποθεµάτων. 

Αποτίµηση � Έλεγχος ορθής εφαρµογής µεθόδου 

αποτίµησης. 

� Σύγκριση κόστους αποτίµησης τελικού 

αποθέµατος µε τρέχουσες τιµές. 

� Επιβεβαίωση βαθµού ολοκλήρωσης 

παραγωγής σε εξέλιξη. 

� ∆ιερεύνηση µήπως οι τιµές πωλήσεων 

προϊόντων που πραγµατοποιήθηκαν µετά 

την ηµεροµηνία του Ισολογισµού είναι 

χαµηλότερες από εκείνες της απογραφής 

(ένδειξη για υποτίµηση ή αποµείωση 

αξίας των αποθεµάτων). 

� Έλεγχος προβλέψεων για βραδέως 

κινούµενα και απαξιωµένα αποθέµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Συµπεράσµατα- Προτάσεις για µελλοντική 

έρευνα. 

 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν τα σηµαντικότερα θέµατα γύρω από την 

έννοια της λογιστικής απάτης, των κινήτρων που οδηγεί στην διάπραξή τους αλλά και των 

σπουδαιότερων σηµείων αναφορικά µε τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και 

τον εντοπισµό των σφαλµάτων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. 

Η πρώτη εντύπωση που µπορεί να σχηµατίσει ο αναγνώστης είναι ότι οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων µπορούν µε ποικίλους τρόπους να εξαπατήσουν τους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων, µε στόχο να ωραιοποιήσουν την εικόνα τους, επηρεάζοντας και παραποιώντας 

σηµαντικά κονδύλια. Παράλληλα µπορεί να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η µεθοδολογία 

που προτείνουν τα ελεγκτικά πρότυπα για τον έλεγχο και εντοπισµό αυτών των ανακριβειών 

είναι περίπλοκη και χρονοβόρα. Στην πραγµατικότητα όντως απαιτούνται κατάλληλες και 

ιδιαίτερες γνώσεις, χρόνο, κόπο και εµπειρία, προκειµένου να εκτελεστούν ορθά όλες οι 

διαδικασίες που προβλέπουν τα πρότυπα. Ωστόσο η εξέλιξη της µηχανογράφησης σε 

συνδυασµό µε τη συνεργασία των µελών των ελεγκτικών οµάδων και την πείρα τους, καθιστά 

δυνατή την εφαρµογή των ελεγκτικών προτύπων. 

Σε αυτή την εργασία καλύφθηκαν οι παρακάτω στόχοι: 

� περιγράψαµε σε θεωρητικό επίπεδο την λογιστική απάτη,  

� αναλύσαµε τα κίνητρα που ωθούν τις διοικήσεις να παραποιήσουν τις 

χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις  

� αναφέραµε τις τεχνικές µε τις οποίες οι διοικήσεις επηρεάζουν σηµαντικούς 

λογαριασµούς και κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων 

� αναδείξαµε σε πρακτικό επίπεδο πώς οι ελεγκτές εντοπίζουν και αποκαλύπτουν τις 

ανακρίβειες, τα σφάλµατα και κάθε λογής πρόθεση παραπλάνησης των χρηστών των 

οικονοµικών καταστάσεων 

� περιγράψαµε τις βασικές έννοιες των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων που αφορούν 

το σχεδιασµό ελέγχου και τα σηµαντικότερα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας, 

προκειµένου να εντοπιστούν περιπτώσεις σφαλµάτων 

� αναλύσαµε τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται πρακτικά στο κύκλωµα 

πωλήσεων και αγορών, καθώς είναι τα κυκλώµατα τα οποία είναι πιο ευαίσθητα 

στον κίνδυνο παραποίησής τους και οι επιπτώσεις από την αλλοίωσή τους έχει 
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τεράστιες επιδράσεις σε όλες τις οικονοµικές καταστάσεις και τελικά στη γνώµη του 

ελεγκτή και των επενδυτών. 

Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, έγινε εµφανής ο κίνδυνος της παραποίησης των 

οικονοµικών καταστάσεων και αναδείχθηκε το πόσο εύκολα µπορεί αυτό να γίνει εφόσον 

υπάρχουν συµφέροντα από άτοµα της επιχείρησης. Οι λογιστικές απάτες µπορούν να 

υποκρύπτονται σε κάθε λογαριασµό του Ισολογισµού ή των Αποτελεσµάτων χρήσης, αλλά 

µπορεί να µην δηµοσιεύονται σκόπιµα πολλά γεγονότα και συναλλαγές, όπως δικαστικές 

αγωγές και εγγυήσεις. Μπορεί να αποσκοπούν στην βελτίωση των αποτελεσµάτων, στη µείωση 

φορολογίας, στην απόκρυψη σηµαντικών γεγονότων. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα την 

παραπλάνηση των τρίτων, τη δηµιουργία µιας ψεύτικης εικόνας για την κατάσταση της 

επιχείρησης και την λήψη λανθασµένων επενδυτικών αποφάσεων από τον κόσµο. 

Όσον αφορά τη διαδικασία του ελέγχου, θα µπορούσαµε να τη χωρίσουµε σε έξι 

διακεκριµένες φάσεις.  

� ∆ιαδικασίες για ανάληψη εργασίας 

� ∆ιαδικασίες για την κατανόηση και των κινδύνων της εταιρίας 

� Σχεδιασµός ελέγχου 

� Αναλυτικές διαδικασίες- Εκτέλεση ελέγχου, που κατά κανόνα απαιτεί χρόνο. 

� Τελικές διαδικασίες ελέγχου, που σχετίζονται µε την ποιότητα και τα πορίσµατα 

του ελέγχου. 

� ∆ιαδικασίες τεκµηρίωσης και σύνταξης φακέλου ελέγχου. 

� Σύνταξη έκθεσης ελέγχου, που εµπεριέχει την ελεγκτική γνώµη. 

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκε η έννοια και η σηµασία της ελεγκτικής διαδικασίας. 

Μέσα από την πλήρη ανάλυση της έννοιας, των κατηγοριών και του σκοπού της προβάλλεται 

η αναγκαιότητα του ελέγχου. Ύστερα από την εκτεταµένη βιβλιογραφική επισκόπηση, 

καταλήξαµε πως η ελεγκτική αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο της λογιστικής επιστήµης, 

συνεχώς αναπτυσσόµενο καθώς επίσης και αναγκαίο για την αντιµετώπιση των λογιστικών 

ατασθαλιών στη σηµερινή οικονοµία µε τις αντιξοότητες που βιώνουµε σαν χώρα. Μέσα σε 

αυτή την οικονοµική αστάθεια και µε ολοένα και περισσότερα οικονοµικά σκάνδαλα να 

βγαίνουν στο φως, µε οδηγό εφαρµογής της ελεγκτικής διαδικασίας τα ∆ιεθνή ελεγκτικά 

πρότυπα, οι έλεγχοι των οικονοµικών καταστάσεων θα βοηθήσουν στο να αποτραπούν 

επιπλέον σπατάλες και απάτες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα, καθώς και στον 

περιορισµό των καταχρήσεων και κάθε µορφής παραβατικής ενέργειας. Οι τελευταίες 

παρεµβάσεις στους τοµείς του ελέγχου καθώς και η ευρεία εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 
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Ελέγχου, καταδεικνύουν τη σωστή κατεύθυνση που πρέπει να κινηθούν οι επιχειρήσεις και οι 

διοικήσεις τους, προκειµένου το οικονοµικό περιβάλλον να είναι υγιές σε θέµατα 

ανταγωνισµού και βιωσιµότητας. Οπωσδήποτε όµως σηµαντικό ρόλο σε όλα τα παραπάνω 

παίζει η ηθική των ελεγκτών, ο ρόλος της οποίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την όλη 

διαδικασία. 

Σε συνέχεια της παραπάνω βιβλιογραφικής µελέτης, ως θέµα για µελλοντική έρευνα, 

θα µπορούσε να αποτελέσει η έρευνα του κατά πόσο η οικονοµική κρίση στη χώρα µας έχει 

επηρεάσει τόσο τις διοικήσεις όσο και τους ελεγκτές στη διάπραξη λογιστικών απατώ. Στο 

πλαίσιο αυτής της µελέτης θα µπορούσε να ερευνηθεί ο βαθµός κατά τον οποίο η οικονοµική 

κρίση έχει αποτελέσει κίνητρο ή έχει δηµιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την κλιµάκωση 

των φαινοµένων παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και την 

παράβλεψή τους ή την αποδοχή τους από τους ελεγκτές. Τέλος, ένα επιπλέον ενδιαφέρον θέµα 

για έρευνα θα µπορούσε να αποτελέσει η σύγκριση της αποτελεσµατικότητας των ελεγκτικών 

µηχανισµών προτού και µετά την εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου, ώστε να 

αναδειχθεί η συµβολή τους στην καταστολή φαινοµένων λογιστικής απάτης.  
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