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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στον σχεδιασµό του ελέγχου των οικονοµικών 
καταστάσεων µίας επιχείρησης. Ο σχεδιασµός κατά την έναρξη του ελέγχου αποτελεί 
το σηµαντικότερο κοµµάτι του ελέγχου διότι είναι αυτός που θα καθορίσει το εύρος 
του, το πλήθος των απαιτούµενων ελεγκτικών διαδικασιών, το ύψος των 
απαιτούµενων πόρων αλλά και την τελική αποδοχή του πελάτη από τον ελεγκτή. 

Ο σχεδιασµός ελέγχου υποθέτουµε πως λαµβάνει χώρα στην αρχή της 
ανάθεσης του ελέγχου. Ωστόσο, σύµφωνα µε το ∆ΕΠ 300,ο σχεδιασµός δεν πρέπει 
να θεωρείται ως ένα διακριτό και ξεχωριστό τµήµα του συνολικού έργου. Ο 
σχεδιασµός συχνά ξεκινά λίγο µετά, ή παράλληλα µε την ολοκλήρωση του ελέγχου 
της προηγούµενης  χρήσης, µε µια ανασκόπηση των θεµάτων που συζητήθηκαν µε τη 
διοίκηση, όπως είναι η ανεπάρκεια του εσωτερικού ελέγχου και η παραβίαση 
εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας τα οποία µπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά λάθη των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 Το πρόγραµµα ελέγχου που έχει καταστρώσει ο ελεγκτής κατά το αρχικό 
στάδιο της ανάληψη- αποδοχής του ελέγχου µπορεί να τροποποιηθεί σηµαντικά κατά 
την διάρκεια της εξέλιξης του ελέγχου. Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα, καθώς 
εξάγονται ευρήµατα από το κύριο σώµα του ελέγχου, να ενηµερώνει τον αρχικό του 
σχεδιασµό µε τα νέα δεδοµένα και να δίνει την ανάλογη βαρύτητα σε κοµµάτια του 
ελέγχου που εµφανίζεται ότι µπορεί να προκύψει θέµα ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονοµικών καταστάσεων. Ο αρχικός σχεδιασµός µπορεί να αποτελέσει τον χάρτη 
του ελεγκτικού έργου και καθώς εξάγονται τα ευρήµατα από τις επιµέρους ελεγκτικές 
διαδικασίες να τροποποιείται και η διαδροµή προς τα τελικά αποτελέσµατά και την 
έκφραση γνώµης του ελεγκτή. Αυτό σηµαίνει για παράδειγµα ότι ενώ αρχικά ο 
ελεγκτής, σύµφωνα µε τις αρχικές ενδείξεις της ανάθεσης, είχε προγραµµατίσει 
αυξηµένο όγκο ελεγκτικού έργου για συγκεκριµένα κονδύλια του ισολογισµού, εν 
τέλει λόγο της εύρεσης λαθών, µεγαλύτερα του επιπέδου σηµαντικότητας σε κάποιο 
άλλο κονδύλι του ισολογισµού που αρχικά δεν είχε κινήσει υποψίες για τυχόν 
ανακρίβειες, να µεταφέρει τον όγκο των ελεγκτικών διαδικασιών σε άλλο κοµµάτι 
του ελέγχου. 

Η φύση και η έκταση των διαδικασιών του αρχικού σχεδιασµού επηρεάζονται 
σηµαντικά από το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της ελεγχόµενης εταιρίας, την 
εµπειρία της προηγούµενης ελεγκτικής οµάδας, καθώς και από τις µεταβολές των 
παραδοχών που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Για παράδειγµα 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολλές εγκαταστάσεις σε διάφορα σηµεία και 
βρίσκονται µακριά από τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης όπου ασκείται η 
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διοίκηση, απαιτούν αυξηµένο επίπεδο οργάνωσης και δικλίδων ασφαλείας ώστε να 
µπορεί να ασκείται η διακυβέρνηση της επιχείρησης. Αυτό το σύστηµα στο οποίο 
είναι στηµένη η επιχείρηση και το οποίο οργανώνει την λειτουργία της απαιτεί 
αξιολόγηση από τον ελεγκτή ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση δεν κινδυνεύει 
από πρόβληµα εσωτερικής διαχείρισης. Η αξιολόγηση του συστήµατος της ανωτέρω 
εταιρείας απαιτεί κάποιες διαδικασίες από τον ελεγκτή οι οποίες  σε µέγεθος είναι 
αρκετά πιο διευρυµένες από µία αντίστοιχη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε 
µία µοναδική εγκατάσταση, δεν τηρεί υποκαταστήµατα και ο όγκος λειτουργιών της 
είναι σηµαντικά µικρότερος από την πρώτη εταιρεία. Από το ανωτέρω παράδειγµα 
συµπεραίνουµε ότι είναι αρκετά σηµαντικό στην διαδικασία του σχεδιασµού ο 
ελεγκτής να συλλέξει πλήθος πληροφοριών σχετικά µε την λειτουργία της εταιρείας, 
το πλήθος και τον τόπο των εγκαταστάσεων της, το σύστηµα διακυβέρνησής της και 
τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου σε κάθε τµήµα της εταιρείας ξεχωριστά. 

 

1.2 Σκοπός της Εργασίας 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατάρτιση Case Study, µε υποθετικά 
δεδοµένα, η οποία να αναφέρεται στο σχεδιασµό ελέγχου των οικονοµικών 
καταστάσεων µιας  Ανωνύµου Εταιρείας και πρέπει να περιλαµβάνει εκτός των 
άλλων και παράγοντες κινδύνων που ο ελεγκτής λαµβάνει υπ’ όψιν στη φάση του 
σχεδιασµού. Επίσης σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παραθέσει υποδείγµατα 
των στοιχείων που συλλέγει ο ελεγκτής κατά την φάση του σχεδιασµού ελέγχου και 
να αναπτύξει µία σειρά συµπερασµάτων για κάθε κύκλο λειτουργίας της εταιρείας. 
Βάσει των δεδοµένων της υποθετικής αυτής ανωνύµου εταιρείας θα πρέπει να 
αναπτυχθεί η στρατηγική του ελέγχου και να καταρτιστεί το πρόγραµµα ελέγχου. 

 

1.3  Ερευνητικά Ερωτήµατα 
 

Από την παρούσα εργασία πρέπει να εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα ώστε να γίνει 
αντιληπτό πόσο σηµαντικό είναι για το ελεγκτικό έργο ο αρχικός σχεδιασµός. Για να 
επιτευχθεί αυτό κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει ο ελεγκτής να 
µπορεί να απαντήσει µε πλήρη ακρίβεια στα παρακάτω ερωτήµατα. 

• Ποίο είναι το αντικείµενο εργασιών της ελεγχόµενης εταιρείας και τι 
κινδύνους υποκρύπτει. 

• Ποιοι είναι οι ελεγκτικοί στόχοι της ελεγκτικής οµάδας και σε ποιους από 
αυτούς θα δοθεί ιδιάζουσα προσοχή. 

• Ποια ελεγκτική στρατηγική θα ακολουθηθεί και καθορισµός εάν απαιτείται 
του ειδικού για εξειδικευµένο κοµµάτι του ελέγχου.  
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• Σε ποιο χρονικό διάστηµα θα διενεργηθεί το κύριο κοµµάτι του ελέγχου, πόσο 
θα διαρκέσει και ποιο περίπου θα είναι το κόστος. 

 

1.4. ∆οµή Της Εργασίας 
 

Η δοµή της παρούσας εργασίας παρατίθεται κατωτέρω: 

• Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή στο οποίο παρατίθεται ο σκοπός 
και τα διερευνητικά ερωτήµατα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. 

• Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει την επισκόπηση της βιβλιογραφίας που 
χρησιµοποιήθηκε ώστε να αναπτυχθεί το γνωσιολογικό υπόβαθρο της εν λόγω 
εργασίας. 

• Το τρίτο κεφάλαιο παραθέτει τα βασικότερα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα τα 
οποία διαµορφώνουν το θεσµικό πλαίσιο του αντικειµένου µε το οποίο 
ασχολείται η εν λόγω εργασία.  

• Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται το πρακτικό θέµα µε το οποίο ασχολείται η 
παρούσα εργασία το οποίο αφορά την πλήρη διαδικασία σχεδιασµού ελέγχου 
που προβλέπουν τα πρότυπα. 

• Το πέµπτο κεφάλαιο αναλύει τα συµπεράσµατα τα οποία εξάγονται και 
παραθέτει προτάσεις του ερευνητή για µελλοντική έρευνα. 

• Στη στο τέλος παρατίθεται συγκεντρωτικά η βιβλιογραφία που έχει 
χρησιµοποιηθεί και το παράρτηµα µε το σύνολο των πινάκων και των 
ερωτηµατολογίων που χρησιµοποιήθηκαν στο πρακτικό κοµµάτι της εργασίας 
του κεφαλαίου τέσσερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

2.1  Οι Επιδράσεις Των Χαρακτηριστικών Του Πελάτης στις 
Αποφάσεις Του Ελεγκτή Σχετικά µε τον Νοµικό Κίνδυνο, τα 
Απαιτούµενα Ελεγκτικά Τεκµήρια και οι Συνιστώµενες Αµοιβές 
Ελέγχου  

 
Ο  νοµικός κίνδυνος για τον ελεγκτή έχει ένα σηµαντικό και αυξανόµενο ενδιαφέρον 
για τις αµερικανικές δηµόσιες ελεγκτικές εταιρείες. Μία από τις τελευταίες 
περιπτώσεις όπου η Ernst & Young ήρθε σε διακανονισµό µε την FIDIC ο οποίος 
κόστισε στην Ελεγκτική αρκετά εκατοµµύρια δολάρια είναι µια ένδειξη του µεγέθους 
του προβλήµατος που αντιµετωπίζει το επάγγελµα. Μια πρόσφατη έρευνα που 
διενεργήθηκε από το AICPA (Αµερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών) δείχνει 
ότι τα ασφάλιστρα για οικονοµικές ατασθαλίες από τις ελεγκτικές εταιρείες, εκτός 
από τις "Big 6" έχουν αυξηθεί 300 τοις εκατό από το 1985. Το σαράντα τοις εκατό 
των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα δεν ασφαλίζονται λόγω του υψηλού 
κόστους της ασφάλισης αστικής ευθύνης. Επιπλέον, οι εταίροι από το Laventhol & 
Horwath, η οποία ήταν η έβδοµη µεγαλύτερη λογιστική εταιρεία στις ΗΠΑ, εναντίον 
της οποίας εκκρεµούσαν αρκετά σηµαντικές δικαστικές αξιώσεις την οδήγησαν στην 
απόφαση να κηρύξουν πτώχευση. Μία δικαστική διαµάχη για έναν ελεγκτικό οίκο 
µπορεί αν βλάψει σε πολύ µεγάλο βαθµό την φήµη της εταιρείας, προβάλλοντας ένα 
αρνητικό σήµα σχετικά µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ελέγχου. 
 
 Σε µία προσπάθεια καταπολέµησης ενός συνεχώς αυξανόµενου επίδικου 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, οι ‘BiG 6” εξέδωσαν πρόσφατα µία ανακοίνωση 
σχετικά µε τις θέσεις τους η οποία διανεµήθηκε στους ελεγχόµενους πελάτες τους, 
πολιτειακούς και οµοσπονδιακούς νοµοθέτες, και σε µέλη κυβερνητικών 
οργανώσεων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι σηµαντικό ότι οι ελεγκτές είναι σε 
θέση να ελέγξουν αποτελεσµατικά τους δυνητικούς πελάτες και µε ακρίβεια 
εκτίµησης των κινδύνων. Πράγµατι, πολλές λογιστικές εταιρείες  είναι πιο 
προσεκτικές µε την  εξέταση νέων πελατών απορρίπτοντας ορισµένους οι οποίοι είναι 
ένα βήµα πριν την έκρηξη µίας δικαστικής διαµάχης. Ο σκοπός της παρούσας 
µελέτης είναι να εξετάσει αυτή τη διαδικασία ελέγχου, και να προσδιοριστεί κατά 
πόσον οι αποφάσεις του ελεγκτή σχετικά µε τον νοµικό κίνδυνο και οι συστάσεις του 
κατά το προκαταρκτικό σχέδιο ελέγχου επηρεάζονται από ορισµένα χαρακτηριστικά 
των πελατών του, τα οποία εµπειρικά καταλήγουν σε προσφυγές κατά του ελεγκτή. 
Για παράδειγµα τέτοια χαρακτηριστικά µπορεί να είναι η διάρθρωση του ενεργητικού 
(αναλογία των απαιτήσεων και των αποθεµάτων ως προς το σύνολο του 
ενεργητικού), αύξηση των πωλήσεων, η αγοραία αξία των µετοχών, η µεταβλητότητα 
στην απόδοση των τιµών των µετοχών τα οποία αποτελούν κίνδυνο δικαστική 
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διαµάχης και ο ελεγκτής θα πρέπει να καθορίσει το ύψος των ελεγκτικών τεκµηρίων 
σε τέτοιο επίπεδο ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος ύπαρξης ουσιώδους ανακρίβειας σε 
αποδεκτά επίπεδα. (Pratt and Stice , 1994) 

 

2.2   Ο Αντίκτυπος του Εσωτερικού Ελέγχου και ο Ρόλος στις 
Αποφάσεις Σχεδιασµού του Ελέγχου Των Εξωτερικών Ελεγκτών 

 

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσµατα ενός πειράµατος που ερευνά πώς 
επηρεάζεται ο σχεδιασµός του εξωτερικού ελεγκτή όταν ο εσωτερικός ελεγκτής έχει 
κίνητρα και ευκαιρίες να προωθείται από τις αξιολογήσεις του στο εργασιακό 
περιβάλλον. Συγκεκριµένα παρατίθεται µία θεωρεία στο πώς τα κίνητρα ενός 
εσωτερικού ελεγκτή και η συµµετοχή του στις διαβουλεύσεις του ελέγχου επιδρούν 
στον σχεδιασµό του ελέγχου του εξωτερικού ελεγκτή.  (Dezoort , et al. , 2000) 

 

2.3  Η συνδροµή του Εσωτερικού Ελέγχου σε πιο Έγκαιρο 
Εξωτερικό Έλεγχο 

 

Το παρόν άρθρο ασχολείται µε επαγγελµατικά πρότυπα τα οποία καθοδηγούν τους 
εξωτερικούς ελεγκτές να εξετάσουν την επίδραση της εργασίας και την ευκαιρία 
αξιοποίησης της άµεσης βοήθειας  από την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου κατά 
τον σχεδιασµό και την διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου. Συνολικά, τα ευρήµατα 
που παρατίθενται στο παρόν άρθρο αναφέρονται στις επιπτώσεις για τις εταιρείες και 
τους εξωτερικούς ελεγκτές  οι οποίοι αξιολογούν και χρησιµοποιούν τις λειτουργίες 
του εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα το συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι η 
ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου όχι µόνο µπορεί να βοηθήσει στην µείωση του 
κόστους ελέγχου αλλά και να καταστήσει συνολικά τον έλεγχο πιο αποδοτικό. Τα 
ευρήµατα αυτά είναι ιδιαίτερα σηµαντικά δεδοµένων των προκλήσεων που 
αντιµετωπίζει ο εξωτερικός ελεγκτής του πιο απαιτητικού ελέγχου, τις συντοµότερες 
προθεσµίες από τις ρυθµιστικές αρχές, τους περιορισµένους πόρους και τις 
συµπιεσµένες αµοιβές  του ελέγχου. (Abbott,  et al. , 2012) 
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2.4  Η Κριτική και το Μοντέλο Αποφάσεων του Ελεγκτή Σχετικά µε 
τον Κίνδυνο Απάτης - ∆ιαδικασία του Σχεδιασµού 

  

Το παρόν άρθρο αναπτύσσει ένα µοντέλου που περιγράφει τα χαρακτηριστικά του 
ελεγκτή και του παράγοντα κινδύνου απάτης και πώς αναµένεται να επηρεαστούν η 
διαδικασίες σχεδιασµού σχετικά µε τον κίνδυνο απάτης (δηλαδή την δηµιουργία 
υποθέσεων απάτης, την αξιολόγηση του εν λόγω κινδύνου και η τροποποίηση του 
προγράµµατος ελέγχου). Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο µοντέλο, η εµπειρία του 
ελεγκτή, και ιδίως η εµπειρία του σε πολύπλοκες περιπτώσεις απάτης καθορίζει 
σηµαντικά την απόδοση του ελέγχου και την κατάρτιση του προγράµµατος ελέγχου 
και των διαδικασιών οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν. Λόγω της σπανιότητας 
περιπτώσεων απάτης, η απόκτηση εµπειρίας από τους ελεγκτές πραγµατοποιείται 
έµµεσα µέσω της εκπαίδευσής τους παρά µε την άµεση επαφή µε περιπτώσεις απάτης 
και αυτό ενισχύεται όταν οι ελεγκτές έχουν ανεπτυγµένες δεξιότητες επίλυσης 
προβληµάτων και υψηλό γνωσιολογικό κίνητρο. Τελικό συµπέρασµα του εν λόγω 
άρθρου είναι ότι η διαγνωστικότητα των παραγόντων κινδύνων απάτης και 
ειδικότερα ο βαθµός στον οποίο θα καταστήσει ελέγξιµες τις υποθέσεις απάτης οι 
οποίες θα δηµιουργηθούν από τον ελεγκτή, θα επηρεάσει σηµαντικά την ικανότητα 
του ελέγχου να ελέγξει αποτελεσµατικά τις συγκεκριµένες υποθέσεις και να 
τροποποιήσει κατάλληλα τον σχεδιασµό του ελέγχου.( Hammersley, 2011) 

   

2.5   Η Απόκτηση Αξιοπιστίας των Οικονοµικών Καταστάσεων και 
των Συστηµάτων Ελέγχου όταν η ∆ιαδικασία Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης Ανατίθεται σε Εξωτερικούς Συνεργάτες 

 

Το παρόν άρθρο ασχολείται µε το γεγονός ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 
αναθέτουν οργανωτικές τους λειτουργίες  σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό το 
γεγονός παρέχει στον ελεγκτή ουσιώδη διασφάλιση ότι εσωτερικές λειτουργίες της 
επιχείρησης εκτελούνται µε διαφάνεια και µε τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας και 
αυτό έχει ως επακόλουθο κατά την φάση του σχεδιασµού ελέγχου να 
αναπροσαρµοστούν κατάλληλα η διαδικασίες προγραµµατισµού του ελέγχου. 
Ωστόσο διάφορες εκθέσεις επιθεώρησης αναφέρουν ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν 
διενεργούν τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης πριν βασιστούν στο έργο των εν 
λόγω φορέων παροχής υπηρεσιών. Στο παρόν άρθρο εξετάζονται οι επιπτώσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις από την  χρήση των εν λόγω υπηρεσιών χρησιµοποιώντας 
µοντέλα ελεγκτικού και λογιστικού κινδύνου. (Bierstaker, et al. , 2013) 
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2.6   Πως οι ∆ιευθυντές Οικονοµικών Υπηρεσιών Επηρεάζουν των 
Σχεδιασµό του Ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Το παρόν άρθρο ασχολείται µε το είδος των σχέσεων µεταξύ της διοίκησης της 
ελεγχόµενης εταιρείας και του ελεγκτή, και το πώς µπορεί να επηρεάσουν την 
µεθοδολογία του σχεδιασµού. Συγκεκριµένα, ερευνάται πως οι οικονοµικοί 
διευθυντές (CFOs) των ελεγχόµενων εταιρειών επιδιώκουν να επηρεάσουν τον 
σχεδιασµό του ελέγχου κατά τις αρχικές συναντήσεις µε τους ελεγκτές. Τα δεδοµένα 
της εν λόγω έρευνας αποτελούνται από συνεντεύξεις 52 σουηδικών εταιρειών 
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι CFOs επιδιώκουν 
να επηρεάσουν τον σχεδιασµό του ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τους εσωτερικούς 
ελέγχους και το πεδίο εφαρµογής τους στην οικονοµική οντότητα που υπόκειται σε 
έλεγχο. (Hellman, 2013) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τον σχεδιασµό 
ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων. Εκ των σηµαντικότερων ∆ιεθνών 
Ελεγκτικών Προτύπων (∆ΕΠ) τα οποία καθορίζουν όλες τις πτυχές του σχεδιασµού 
ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων είναι το ∆ΕΠ 300 , 315, 320 και 250Α. 

 

3.1    ∆ΕΠ  300 Σχεδιασµός του Ελέγχου των Οικονοµικών 
Καταστάσεων 

3.1.1     Πεδίο Εφαρµογής του Παρόντος ∆ΕΠ 
 

Το παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου (∆ΕΠ 300) ασχολείται µε την ελεγκτική ευθύνη 
για τον σχεδιασµό του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων. Το ∆ΕΠ 300 είναι 
γραµµένο στο πλαίσιο των επαναλαµβανόµενων ελέγχων. Πρόσθετα ζητήµατα 
αρχικού ελέγχου επισηµαίνονται ξεχωριστά. 

 

3.1.2   Ο Ρόλος και το Χρονοδιάγραµµα των Σχεδιασµού 
 

  Ο σχεδιασµός ελέγχου περιλαµβάνει την θέσπιση της συνολικής στρατηγικής 
ελέγχου και την ανάπτυξη ενός σχεδίου ελέγχου. Ο επαρκής σχεδιασµός ωφελεί τον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων µε διάφορους τρόπους, 
συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 

• Βοηθώντας τον ελεγκτή να αφιερώσει τη δέουσα προσοχή σε σηµαντικούς 
τοµείς του ελέγχου. 

• Βοηθώντας τον ελεγκτή να εντοπίσει και να επιλύσει πιθανά προβλήµατα στο 
σωστό χρονικό σηµείο. 

• Βοηθώντας τον ελεγκτή να οργανώσει σωστά και να διαχειριστεί η ελεγκτική 
διαδικασία έτσι ώστε ότι περιλαµβάνει να γίνεται µε αποτελεσµατικό και 
αποδοτικό τρόπο.  

• Παροχή βοήθειας στην επιλογή των µελών της οµάδας ανάθεσης µε τα 
κατάλληλα 
επίπεδα δυνατοτήτων και ικανοτήτων για την αντιµετώπιση αναµενόµενων 
κινδύνων, και τη σωστή ανάθεση των εργασιών τους. 

• ∆ιευκόλυνση της διεύθυνσης και εποπτείας των µελών της οµάδας ανάθεσης 
και της ανασκόπησης του έργου τους σύµφωνα µε τα χρονικά πλαίσια του 
χρονοδιαγράµµατος που έχει υιοθετηθεί.  
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3.1.3  Προκαταρκτικές ∆ραστηριότητες 
 

Ο ελεγκτής πρέπει να πραγµατοποιήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες κατά την 
έναρξη της τρέχουσα ελεγκτική διαδικασίας: 

α)  Εκτέλεση διαδικασιών που απαιτούνται από το ∆ΕΠ 200 σχετικά µε την 
συνέχιση της σχέσης µε τον πελάτη και τον εταίρο ανάθεσης. 

β) Αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας 
συµπεριλαµβανοµένων και της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή σύµφωνα 
µε το ∆ΕΠ 220 

γ)  Θέσπιση και κατανόηση των όρων της ανάθεσης όπως απαιτείται από το 
∆ΕΠ 210. 

 

3.1.4   Προγραµµατισµός ∆ραστηριοτήτων 
 

Ο ελεγκτής πρέπει να χαράξει µια συνολική στρατηγική ελέγχου που ορίζει το πεδίο 
εφαρµογής, το χρονοδιάγραµµα και την κατεύθυνση του ελέγχου, και ότι καθοδηγεί 
την ανάπτυξη του σχεδίου ελέγχου. 

Κατά τον καθορισµό της συνολικής στρατηγικής ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει: 

α) Να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της ανάθεσης που ορίζουν το πεδίο 
εφαρµογής  

β) Να εξακριβώσει τους στόχους αναφοράς της ανάθεσης και να 
προγραµµατίσει το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου και την φύση της 
επικοινωνίας µε την οντότητα που απαιτείται. 

γ) Να εξακριβώσει τη φύση, το χρόνο και ύψος των πόρων που απαιτούνται 
για την αποπεράτωση του έργου. 

δ) Να εξακριβώσει τη φύση, το χρόνο και την έκταση των προβλεπόµενων 
διαδικασιών αξιολόγησης του κινδύνου όπως απαιτείται από το ∆ΕΠ 315. 

ε) Να εξακριβώσει τη φύση, το χρόνο και την έκταση των 
προγραµµατισµένων περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών, σε επίπεδο 
ισχυρισµών, όπως απαιτείται από το ∆ΕΠ 330. 

 Σε περίπτωση που ο ελεγκτής αναλαµβάνει αρχικό έλεγχο θα πρέπει να 
ακολουθήσει τις κατωτέρω διαδικασίες: 

 α) Εκτέλεση διαδικασιών που απαιτούνται από το ∆ΕΠ 220 σχετικά µε την 
αποδοχή της σχέσης µε τον πελάτη και τον εταίρο ανάθεσης. 
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β) Επικοινωνία µε τον προκάτοχο ελεγκτή, εφόσον υπήρξε αλλαγή ελεγκτών, 
σε συµµόρφωση µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας. (∆ΕΠ 300, IFAC) 

 

3.2  ∆ΕΠ 315 Αναγνώριση και Αξιολόγηση των Κινδύνων Ουσιώδους 
Ανακρίβειας µέσω της Κατανόησης της Οντότητας και του 
Περιβάλλοντός της 
 

3.2.1   Πεδίο Εφαρµογής του Παρόντος ∆ΕΠ 
 

Το παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου (∆ΕΠ) ασχολείται µε την ελεγκτή ευθύνη για 
τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας στις 
οικονοµικές καταστάσεις, µέσω της κατανόησης της οντότητας και του 
περιβάλλοντός της, συµπεριλαµβανοµένου του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής 
οντότητας. 

Ο στόχος του ελεγκτή είναι να εντοπίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους 
ουσιώδους ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, στις οικονοµικές 
καταστάσεις σε επίπεδο ισχυρισµών, µέσω της κατανόησης της οντότητας και του 
περιβάλλοντός της, συµπεριλαµβανοµένου του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής 
οντότητας, παρέχοντας έτσι τη βάση για το σχεδιασµό και την εφαρµογή των 
απαντήσεων στους εκτιµώµενους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος. 

 

3.2.2  ∆ιαδικασίες Αξιολόγησης των Κινδύνων και Συναφείς 
∆ραστηριότητες 
 

Ο ελεγκτής διενεργεί διαδικασίες αξιολόγησης του κινδύνου για να δηµιουργήσει µια 
βάση για τον εντοπισµός και την εκτίµηση των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας στις 
οικονοµικές καταστάσεις σε επίπεδα ισχυρισµών. Οι διαδικασίες αξιολόγησης των 
κινδύνων από µόνες τους δεν παρέχουν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια 
για να θεµελιώσει  ελεγκτική γνώµη. 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

α) Τις έρευνες σε επίπεδο διαχείρισης αλλά και των υπολοίπων εντός της 
οντότητας που κατά την κρίση του ελεγκτή µπορεί να του παράσχει 
πληροφορία που είναι πιθανό να τον βοηθήσει στον εντοπισµό κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

β) Αναλυτικές διαδικασίες 
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γ) Παρακολούθηση και έλεγχος. 

 

Αν ο εταίρος ανάθεσης έχει εκτελέσει άλλες υποχρεώσεις για το φορέα, 
εξετάζει εάν οι πληροφορίες που λαµβάνονται είναι σχετικές µε τον εντοπισµό των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας. 

Σε περίπτωση που ο ελεγκτής σκοπεύει να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες 
και τις διαδικασίες του ελεγκτή της προηγούµενης χρήσης  της οικονοµικής 
οντότητας πρέπει να προσδιορίσει εάν έχουν επέλθει µεταβολές που µπορεί να 
επηρεάσουν  τη συνάφεια του ελέγχου της τρέχουσας χρήσης. 

Ο εταίρος ανάθεσης και άλλα βασικά µέλη της οµάδας ανάθεσης συζητούν 
για την ευαισθησία των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας σε 
ουσιώδη ανακρίβεια, και την εφαρµογή του εφαρµοστέου πλαισίου 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, για τα γεγονότα και τις συνθήκες της οικονοµικής 
οντότητας. Ο εταίρος ανάθεσης καθορίζει ποια ζητήµατα πρέπει να κοινοποιούνται 
στα υπόλοιπα µέλη της οµάδας που δεν συµµετέχουν στη συζήτηση. 

 

3.2.3  Η Απαιτούµενη Κατανόηση Της Οντότητας Και Του 
Περιβάλλοντός Της Συµπεριλαµβανοµένου Του Εσωτερικού Ελέγχου 
Της Οντότητας.  
 

Ο ελεγκτής πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή κατανόηση από τα ακόλουθα: 

α) Κλάδος δραστηριοποίησης της εταιρείας, κανονιστικούς και άλλους 
εξωτερικούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένου του εφαρµοστέου πλαισίου 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. 

β) Η φύση της οντότητας συµπεριλαµβανοµένων των 

 1) Η δραστηριότητά της 

2) Η δοµή του καθεστώτος ιδιοκτησίας της και της διακυβέρνησής της. 

3) Τα είδη των επενδυτικών δραστηριοτήτων της οικονοµικής 
οντότητας συµπεριλαµβανοµένων και των επενδύσεων σε εταιρείες 
ειδικού σκοπού. 

4) Ο τρόπος που η οντότητα είναι δοµηµένη και ο τρόπος 
χρηµατοδότησής της. 

 γ) Τις λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζει η εταιρία και τυχόν αλλαγές σε 
αυτές που έχουν λάβει χώρα. Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον 
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οι λογιστικές πολιτικές της οικονοµικής οντότητας είναι κατάλληλες για την 
επιχείρησή του και συνάδουν µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής 
αναφοράς. 

δ) Τους στόχους και τις στρατηγικές της οικονοµικής οντότητας που 
σχετίζονται µε ότι µπορεί να οδηγήσουν σε ουσιώδη ανακρίβεια. 

ε) Την ακριβή χρηµατοοικονοµική επίδοση της οικονοµικής οντότητας. 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή κατανόηση του εσωτερικού ελέγχου 
της οικονοµικής οντότητας της εταιρείας. 

Αν και οι περισσότερες δικλίδες ασφαλείας  σχετικά µε το σύστηµα 
εσωτερικού έλεγχο είναι πιθανό να σχετίζονται µε τη χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση της εταιρείας, δεν όλες αυτές οι διαδικασίες σχετικές µε τον έλεγχο. 
Είναι ένα θέµα επαγγελµατικής κρίσης του ελεγκτή κατά πόσον ένα σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου, µεµονωµένο ή σε συνδυασµό µε άλλες διαδικασίες είναι 
επαρκές για τον έλεγχο του ή όχι. 

Όταν ο ελεγκτής κατανοήσει το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της 
οικονοµικής οντότητας, πρέπει να το αξιολογήσει και να καθορίσει κατά πόσο έχουν 
εφαρµογή στην οικονοµική οντότητα. 

Ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει την κατανόηση του περιβάλλοντος ελέγχου. 
Ως µέρος απόκτησης αυτής της κατανόησης, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει εάν: 

α) Η ∆ιαχείριση, η οποία είναι επιφορτισµένη µε την διακυβέρνηση της 
οικονοµικής οντότητας, δηµιουργήθηκε και συντηρείται µε κουλτούρα 
ειλικρίνειας και ηθικής συµπεριφοράς. 

β) Το περιβάλλον του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής 
οντότητας παρέχει τα ακατάλληλα θεµέλια για τις υπόλοιπες συνιστώσες του 
εσωτερικού ελέγχου.   

 

3.2.4  ∆ιαδικασία Εκτίµησης Κινδύνου της Οντότητας 
 

Ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει κατανόηση για το  αν η οικονοµική οντότητα έχει 
θεσπίσει διαδικασίες για: 

 α) Τον προσδιορισµός των επιχειρηµατικών κινδύνων που σχετίζονται µε τους 
στόχους χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της οικονοµικής οντότητας. 

 β) Την Εκτίµηση της σηµασίας των κινδύνων. 
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 γ) Την αξιολόγηση της πιθανότητας εµφάνισης τους. 

 δ) Την λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις ενέργειες αντιµετώπισης των 
κινδύνων αυτών. 

 

Αν η οικονοµική οντότητα δεν έχει καθορίσει µια τέτοια διαδικασία ο 
ελεγκτής πρέπει να συζητήσει µε τη διοίκηση της επιχείρησης αν έχουν εντοπιστεί 
κίνδυνοι που σχετίζονται µε τους στόχους χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και πώς 
έχουν αντιµετωπιστεί. Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο η απουσία 
διαδικασία αξιολόγησης είναι σηµαντική για τις περιστάσεις, ή να προσδιορίσει κατά 
πόσο αντιπροσωπεύει µια σηµαντική ανεπάρκεια του εσωτερικού ελέγχου. (∆ΕΠ 315 
- IFAC) 

 

3.3   ∆ΕΠ 320 Το Επίπεδο Σηµαντικότητας κατά τον Σχεδιασµό και 
την Πραγµατοποίηση ενός Ελέγχου 
 

3.3.1   Πεδίο Εφαρµογής του Παρόντος ∆ΠΕ 
 

Το παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου (∆ΕΠ) ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να 
εφαρµόζει την έννοια της σηµαντικότητας στον σχεδιασµό και στην εκτέλεση του 
ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης εξηγεί πώς εφαρµόζεται το επίπεδο 
σηµαντικότητας στην αξιολόγηση της επίδρασης των εντοπιζόµενων σφαλµάτων 
σχετικά µε τον έλεγχο και  των µη διορθωµένων σφαλµάτων στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 

 

3.3.2  Επίπεδο Σηµαντικότητας στο Πλαίσιο του Ελέγχου 
 

Στο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς συζητείται συχνά η έννοια της 
σηµαντικότητας στο πλαίσιο της ετοιµασίας και παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Αν και η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση αναφέρεται στο επίπεδο 
σηµαντικότητας υπό διαφορετικούς όρους, σε γενική εξήγηση αναφέρεται σε 
ανακρίβειες, συµπεριλαµβανοµένων των παραλείψεων, οι οποίες θεωρούνται 
σηµαντικές, αν µεµονωµένα ή στο σύνολό τους, αναµένεται να επηρεάσουν τις 
οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνουν την πληροφόρηση των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 Ο προσδιορισµός από τον ελεγκτή του επιπέδου σηµαντικότητας είναι θέµα 
επαγγελµατικής κρίσης και επηρεάζεται από την αντίληψη του ελεγκτή των 
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οικονοµικών πληροφοριών που χρησιµοποιούν οι χρήστες τους. Στο πλαίσιο αυτό ο 
ελεγκτής θα πρέπει: 

 
  α) Να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις των επιχειρηµατικών και οικονοµικών 
δραστηριοτήτων και της λογιστικής αλλά και την θέληση να µελετήσει τις 
πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε εύλογη 
επιµέλεια. 

 
   β) Επίσης θα πρέπει να κατανοήσει πώς καταρτίζονται, παρουσιάζονται αλλά 
και ελέγχονται οι οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

γ) Να αναγνωρίζει τις αβεβαιότητες που συνδέονται µε την ποσοτικοποίηση 
των ευρηµάτων σε µελλοντικό χρόνο βάσει εκτιµήσεων , της κρίσης του αλλά και 
εξετάζοντας µελλοντικά γεγονότα. 

Η έννοια της ουσιαστικότητας εφαρµόζεται από τον ελεγκτή, τόσο στο 
σχεδιασµό και την εκτέλεση του λογιστικού ελέγχου, όσο και στην αξιολόγηση της 
επίδρασης των ουσιωδών σφαλµάτων και των µη διορθωµένων σφαλµάτων, εάν 
υπάρχουν, σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις και τη διαµόρφωση της γνώµης 
του ελεγκτή. 

Ορισµός του Επιπέδου Σηµαντικότητας  

Το προσαρµοσµένο επίπεδο σηµαντικότητας (Performance Materiality) στο πλαίσιο 
των οικονοµικών καταστάσεων ορίζεται ως εκείνο το ποσό που καθορίζει ο ελεγκτής 
µικρότερο του συνολικού επιπέδου σηµαντικότητας(Materiality) κατά το οποίο τα 
ευρήµατα σφαλµάτων κατά τις ελεγκτικές διαδικασίες κάτω από το 
συγκεκριµένο ποσό αθροιστικά δεν θα προσεγγίζουν το συνολικό επίπεδο 
σηµαντικότητας. 

3.3.3  Επίπεδο Σηµαντικότητας και Έλεγχος Κινδύνων  
 

Κατά την διεξαγωγή ενός ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων, οι γενικοί στόχοι 
ενός ελεγκτή είναι να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 
ως σύνολο είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε λάθος 
είτε σε απάτη, που επιτρέπουν σε έναν ελεγκτή να διατυπώσει γνώµη σχετικά µε το 
εάν οι οικονοµικές έχουν καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε το 
εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Ο ελεγκτής αποκτά εύλογη 
βεβαιότητα όταν συγκεντρώσει επαρκεί και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια και έτσι 
να µειώσει σε αποδεκτά χαµηλά επίπεδα τον κίνδυνο. 

 Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι µία συνάρτηση του κινδύνου ουσιώδους 
ανακρίβειας και του κινδύνου µη εντοπισµού. Το επίπεδο σηµαντικότητας και ο 
ελεγκτικός κίνδυνος επανεξετάζεται σε όλη την διάρκεια του ελέγχου και ιδίως όταν: 
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α)  Εντοπίζεται και εκτιµάται κίνδυνος ουσιώδους ανακρίβειας. 

β) Προσδιορίζονται η φύση, το χρονικό σηµείο και η έκταση των περαιτέρω 
ελεγκτικών διαδικασιών. 

γ)  Αξιολογείται η  επίδραση των µη διορθωµένων σφαλµάτων, εάν υπάρχουν, 
στις οικονοµικές καταστάσεις και στην διαµόρφωση γνώµης στην έκθεση του 
ελεγκτή. 

 

3.3.4  Καθορισµός Επιπέδου Σηµαντικότητας και το Προσαρµοσµένο 
Επίπεδο Σηµαντικότητας Κατά τον Σχεδιασµό Ελέγχου. 
 

Στην περίπτωση µίας οντότητας του δηµόσιου τοµέα, νοµοθετικές και ρυθµίστηκες 
αρχές είναι οι πιο συχνοί και κυριότεροι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων της. 
Επιπλέον οι οικονοµικές καταστάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ληφθούν 
και αποφάσεις πέρα των οικονοµικών - διαχειριστικών. Ως εκ τούτου ο 
προσδιορισµός του επιπέδου σηµαντικότητας των οικονοµικών καταστάσεων µίας 
οντότητας του δηµοσίου τοµέα επηρεάζεται κατά πολύ από τις νοµοθετικές αρχές και 
κυρίως από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που χρειάζονται οι νοµοθέτες. 

 Ο καθορισµός του επιπέδου σηµαντικότητας απαιτεί εµπειρική κρίση του 
ελεγκτή. Ο Ελεγκτής θα πρέπει να καθορίσει το σηµείο εκκίνησης του καθορισµού 
του επιπέδου σηµαντικότητας. Παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την 
αναγνώριση ενός κατάλληλου σηµείου αναφοράς είναι οι παρακάτω: 

 α) Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων ( για παράδειγµα τα 
περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα ιδία κεφάλαια, έσοδα, έξοδα) 

 β) Εάν υπάρχουν άλλα θέµατα στα οποία εστιάζουν την προσοχή τους οι 
χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων ( για παράδειγµα οι χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων επικεντρώνονται στα κέρδη - στα έσοδα - περιουσιακά 
στοιχεία της επιχείρησης) 

 γ) Η φύση της ελεγχόµενης επιχείρησης, η βιοµηχανία και το περιβάλλον στο 
οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

 δ) Η Ιδιοκτησιακή δοµή της εταιρείας και ο τρόπος χρηµατοδότησής της (για 
παράδειγµα εάν η επιχείρηση χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από ξένα κεφάλαια και 
όχι από ιδία, οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων απαιτούν µεγαλύτερη 
ακρίβεια πληροφόρησης για τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και τις 
αξιώσεις τους παρά για τα κέρδη της επιχείρησης.) (∆ΕΠ 320 - IFAC) 
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3.4  ∆ΕΠ 250 Τµήµα Α  Εξέταση Νόµων και Κανονισµών στον 
Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

3.4.1  Πεδίο Εφαρµογής του Παρόντος ∆ΕΠ 
 

Το εν λόγω πρότυπο ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να εξετάσει τους νόµους 
και τους κανονισµούς που διέπουν το περιβάλλον της οικονοµικής οντότητας στο 
οποίο δραστηριοποιείται σύµφωνα µε τους οποίους καταρτίζονται και ελέγχονται οι 
οικονοµικές της καταστάσεις. 

 Η επίδραση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων στις οικονοµικές 
καταστάσεις  ποικίλει σηµαντικά. Κάποιοι νόµοι εξ αυτών έχουν άµεση επίδραση 
καθώς εξ αυτών καθορίζεται το ύψος των γνωστοποιήσεων  στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Άλλοι νόµοι και κανονισµοί αναφέρονται µόνο στην διαχείριση και στις 
διαδικασίες που πρέπει να τηρεί και άλλοι νόµοι ορίζουν τις προϋποθέσεις βάσει των 
οποίων µπορεί η οικονοµική οντότητα να ασκεί την επιχειρηµατική της 
δραστηριότητα και δεν έχουν άµεση επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Μερικές οικονοµικές οντότητες λειτουργούν σε ένα αυστηρά καθορισµένο 
νοµοθετικό και κανονιστικό περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγµα οι τράπεζες και 
οι εταιρείες παραγωγής χηµικών προϊόντων, και οι υπόλοιπες υπόκεινται µόνο στους 
πολλούς νόµους και κανονισµούς που σχετίζονται γενικά µε τις λειτουργικές πτυχές 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η µη συµµόρφωση µε τους εν λόγω 
κανονισµούς µπορεί να επιφέρει επιβολή προστίµων, δικαστικές διαµάχες ή διάφορες 
άλλες συνεπείς για την οντότητα οι οποίες µπορεί να έχουν σηµαντική επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

 Το παρόν πρότυπο επίσης κάνει λόγο για το ξέπλυµα χρήµατος κάτι το οποίο 
ορίζεται στην νοµοθεσία και σε γενικές γραµµές περιλαµβάνει πράξεις οι οποίες 
µετατρέπουν, µεταφέρουν, αφαιρούν, χρησιµοποιούν διακατέχουν περιουσία που 
προκύπτει από εγκληµατικές πράξεις.  

 

3.4.2  Η Ευθύνη για Συµµόρφωση µε Νόµους και Κανονισµούς 
  

Η συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς αποτελεί ευθύνη της διαχείρισης και 
όσων γενικά είναι επιφορτισµένοι µε την διακυβέρνηση της. Το παρόν ∆ΕΠ έχει 
σχεδιαστεί ώστε βοηθήσει τον ελεγκτή στον εντοπισµό ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονοµικών καταστάσεων λόγω µη συµµόρφωσης της οικονοµικής οντότητας µε 
νόµους και κανονισµούς. Ωστόσο ο ελεγκτής δεν είναι υπεύθυνος για την πρόληψη 
της µη συµµόρφωσης και δεν αναµένεται να ανιχνεύσει το επίπεδο συµµόρφωσης µε 
όλους τους νόµους και κανονισµούς. 
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 Ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος να για την απόκτηση εύλογης διασφάλισης ότι οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται 
είτε σε δόλο είτε σε απάτη  λαµβάνοντας υπόψη  τον ισχύον νοµοθετικό κα 
κανονιστικό πλαίσιο. Λόγω των εγγενών κινδύνων ενός ελέγχου, υπάρχει 
αναπόφευκτος κίνδυνος ορισµένες ουσιώδεις ανακρίβειες στις οικονοµικές 
καταστάσεις να µην εντοπιστούν ακόµη και αν ο έλεγχος έχει σχεδιαστεί και έχει 
εκτελεστεί σωστά. 

  Στο πλαίσιο των νόµων και των κανονισµών, οι δυνητικές επιπτώσεις των 
εγγενών περιορισµών στην ικανότητα του ελεγκτή να ανιχνεύσει την ουσιώδη 
ανακρίβεια είναι µεγαλύτερες για τους κατωτέρω λόγους: 

• Υπάρχουν πολλές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν 
κυρίως τις πτυχές λειτουργίας µίας οικονοµικής οντότητας οι οποίες συνήθως 
δεν επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις και δεν λαµβάνονται υπόψη από 
πληροφοριακά συστήµατα της οικονοµικής οντότητας που σχετίζονται µε την 
χρηµατοοικονοµική αναφορά της γενικότερα. 

• Η µη συµµόρφωση µε νόµου και κανονισµούς συνήθως συνοδεύεται µε 
συµπεριφορά που αποσκοπεί να αποκρύψει όπως για παράδειγµα κάποια 
συµπαιγνία, πλαστογραφία, κάποια εσκεµµένη παράληψη και παράκαµψη των 
διαχειριστικών ελέγχων και έχει ως αποτέλεσµα εκ προθέσεως να 
διαστρεβλώνονται  τα πραγµατικά γεγονότα και να αποκρύπτονται από τον 
ελεγκτή. 

• Η µη συµµόρφωση µίας πράξης µε νόµους και κανονισµού αποτελεί νοµικό 
θέµα ενός δικαστηρίου που προφανώς δεν µπορεί τόσο εύκολα να επιλύσει 
και να αντιληφθεί ο ελεγκτής. 

3.4.3  Ξέπλυµα Χρήµατος 
 

Η νοµοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες επιβάλει στον ελεγκτή να αναφέρει 
δραστηριότητες ξεπλύµατος παράνοµου χρήµατος. Οι εταίροι και το προσωπικό των 
ελεγκτικών γραφείων υποχρεούνται να αναφέρουν τις υποψίες τους για πράξεις οι 
οποίες συνιστούν ποινικό αδίκηµα. 

 Σε περίπτωση υποψίας ξεπλύµατος χρήµατος ο ελεγκτής πρέπει να αναφέρει 
το θέµα απευθείας στην αρµόδια αρχή. Η νοµοθεσία στην Ελλάδα και συγκεκριµένα 
µε τον  νόµο 3932/2011 η Επιτροπή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων 
από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας 
µετονοµάστηκε σε Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από 
Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και 
Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Η Αρχή αποτελεί την εθνική 
µονάδα για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, και ελέγχου των 
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δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης συνεισφέροντας στην ασφάλεια και τη 
σταθερότητα της δηµοσιονοµικής  και οικονοµικής πολιτικής. Έργο της εν λόγω 
επιτροπής είναι η συγκέντρωση, ανάλυση διερεύνηση και επεξεργασία αναφορών 
υπόπτων συναλλαγών που διαβιβάζονται σ’ αυτή από τα υπόχρεα νοµικά και φυσικά 
πρόσωπα καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση της και 
σχετίζεται µε τα αδικήµατα της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και ελέγχου των 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. 

 Ο ελεγκτής κατά τον αρχικό σχεδιασµό του ελεγκτικού του έργου, είναι 
σκόπιµο κατά την διαδικασία της συλλογής στοιχείων  σχετικά µε την µετοχική 
σύνθεση, τα στελέχη της διοίκησης και τους νόµιµους εκπροσώπους  της οικονοµικής 
οντότητας, να συλλέξει όλα τα νοµιµοποιητικά στοιχεία των προσώπων αυτών καθώς 
σε περίπτωση που χρειαστεί να καταθέσει αναφορά στην αρµόδια επιτροπή σχετικά 
µε δραστηριότητες ξεπλύµατος παράνοµου χρήµατος να µπορεί να ταχτοποιήσει τα 
εµπλεκόµενα πρόσωπα.   (∆ΕΠ 250Α - IFAC) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY) 
 

4.1     Πρόλογος – Γενικές Πληροφορίες – Προσέγγιση Ελέγχου 

 

Σκοπός του εν λόγω κεφαλαίου είναι η κατάρτιση Case Study, µε υποθετικά 
δεδοµένα, η οποία να αναφέρεται στο σχεδιασµό ελέγχου των οικονοµικών 
καταστάσεων µιας Ανωνύµου Εταιρείας και πρέπει να περιλαµβάνει εκτός των άλλων 
και παράγοντες κινδύνων που ο ελεγκτής λαµβάνει υπ’ όψιν στη φάση του 
σχεδιασµού. Βάσει των δεδοµένων της υποθετικής αυτής Ανωνύµου Εταιρείας θα 
πρέπει να αναπτυχθεί η στρατηγική του ελέγχου και να καταρτιστεί Πρόγραµµα 
Ελέγχου. 

Για την εκπόνηση της εν λόγω εργασίας χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία µιας 
υποθετικής Ανωνύµου Εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της 
Βιοµηχανίας Πλαστικών και λειτουργεί ως θυγατρική εταιρεία µέλος οµίλου 
εταιρειών στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. 

Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι φανταστικά. 

 

4.1.1   Περιγραφή Ελεγχόµενης Εταιρείας 
 

Η Ανώνυµη Εταιρία -ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ- (εφεξής καλούµενη χάριν 
συντοµίας ως «Εταιρεία» όταν γίνεται αναφορά στην εν λόγω θυγατρική εταιρεία 
του Οµίλου, ή ως «Όµιλος» όταν γίνεται αναφορά στο σύνολο των εταιρειών που 
συµµετέχουν στον όµιλο επιχειρήσεων  Hapelux Plastic S.A. 
συµπεριλαµβανοµένης και της µητρικής εταιρείας) έχει την έδρα της στην Αθήνα 
και η δραστηριότητά της όπως αυτή περιγράφεται στο καταστατικό της είναι η 
ακόλουθη: 
 
1) Η βιοµηχανική παραγωγή αφρωδών πλαστικών, συνθετικών ινών και ειδών 

οικιακής χρήσης , ειδών ταπετσαρίας και πάσης φύσεως προϊόντων εκ 
πλαστικού ή συµµείκτων, καθώς και οι εργασίες φασόν που συνίστανται σε 
παραγωγή, κατασκευή η συναρµολόγηση των παραπάνω προϊόντων από 
υλικά και αντικείµενα που θα της παραδίδονται από τρίτους. 

2) Η εισαγωγή από το εξωτερικό πρώτων υλών και εµπορευµάτων και η εµπορία 
και πώληση των παραγοµένων υπ’ αυτής βιοµηχανικών προϊόντων , πρώτων 
υλών και υποπροϊόντων αυτών και παρόµοιας φύσεως και αγαθών τρίτων 
αντίστοιχα. Επίσης, οι εργασίες προώθησης προϊόντων τρίτων στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό , είτε µέσω διαφήµισης , είτε µέσω άλλων πρακτικών που 
επικρατούν στην αγορά, στην οποία προορίζονται να διοχετευθούν. 
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3) Η αντιπροσώπευση ηµεδαπών και αλλοδαπών οίκων, είτε για εµπορικούς, είτε 
για φορολογικούς σκοπούς, η εµπορία των ως άνω ηµεδαπής η αλλοδαπής 
προελεύσεως αντικειµένων ως και άλλων συναφών ειδών, καθώς και η 
διενέργεια διαµεσολαβητικών εργασιών για την προώθηση των πωλήσεων 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαφόρων προϊόντων. 

4) Η παραγωγή και εµπορία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ειδών 
συσκευασίας. 

5) Η διανοµή, µε οποιονδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, των 
παραγοµένων από αυτήν βιοµηχανικών προϊόντων, πρώτων υλών και 
υποπροϊόντων αυτών καθώς και προϊόντων ηµεδαπής η αλλοδαπής 
προελεύσεως παραγοµένων από εγχώριες ή αλλοδαπές εταιρίες, τις οποίες 
αντιπροσωπεύει η από τρίτες χώρες. 

6) Η δηµιουργία η συµµετοχή σε άλλες βιοµηχανικές, βιοτεχνικές η εµπορικές 
επιχειρήσεις η εργασίες που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεµφερείς ή 
αλλότριους σκοπούς. 

7) Η ανάληψη των καθηκόντων και δραστηριοτήτων φορολογικού 
αντιπροσώπου αλλοδαπών επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 
N.1642/1986. 

Η Εταιρεία συναλλάσσεται µε µεγάλες εταιρείες του κλάδου σε όλο τον 
κόσµο προµηθεύοντάς τες µε επεξεργασµένη πρώτη ύλη απαραίτητη για την 
παραγωγή των τελικών τους προϊόντων βάσει προδιαγραφών που παρέχονται 
από τους τελικούς πελάτες της. Οι δραστηριότητές της Εταιρείας και γενικότερα 
του Οµίλου διεξάγονται σε ιδιόκτητες κατά κύριο λόγο ειδικά διαµορφωµένες 
εγκαταστάσεις, ικανές να εξυπηρετήσουν τις αυξηµένες ανάγκες που προκύπτουν 
κυρίως λόγω της ιδιαιτερότητας του παραγόµενου προϊόντος τόσο κατά την 
επεξεργασία του όσο και κατά την αποθήκευσή του.  

 Η Εταιρεία και ο Όµιλος κατά την ελεγχόµενη χρήση απασχολούσε 240 και 
480 άτοµα προσωπικό αντίστοιχα. 

 

4.1.2   Προσέγγιση Ελέγχου 
 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση ελέγχου που θα ακολουθήσουµε, θα χρησιµοποιήσουµε 
µοντέλα κινδύνου και διασφάλισης προκειµένου να εντοπίσουµε και να αποκτήσουµε 
επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια ώστε να εξάγουµε εύλογα συµπεράσµατα 
που θα µας επιτρέψουν να σχηµατίσουµε γνώµη. Η εν λόγω προσέγγιση εξασφαλίζει 
τη συµµόρφωση µε τα αποδεκτά πρότυπα ελέγχου και είναι σχεδιασµένη κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ). 

Η προσέγγιση ελέγχου µας (και έως το στάδιο του σχεδιασµού) καλύπτει τα εξής 
στάδια: 
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1. Καθορισµός Πεδίου 

2. Εντοπισµός και Εκτίµηση Κινδύνου 

3. Σχεδιασµός 

 

4.1.2.1    Καθορισµός - Προσδιορισµός Πεδίου (∆ιερεύνηση) 
 

Στο Στάδιο αυτό: 

1. Αποφασίζουµε την αποδοχή και την επαναποδοχή της Ανάθεσης 
2. Συµφωνούµε τους όρους της ανάθεσης και το αποτυπώνουµε σε έγγραφη 

επιστολή ανάθεσης. 
3. Εξετάζουµε το προσωπικό και τη δοµή του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένου του 

αριθµού των απαιτούµενων ωρών ελέγχου και την εκτίµηση της ανάγκης 
χρησιµοποιήσεως εµπειρογνωµόνων στην οµάδα ελέγχου. 

4. Για να σχηµατίσουµε άποψη αναφορικά µε το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις 
περιέχουν ουσιώδες σφάλµα ή όχι επιλέγουµε τι θεωρούµε ουσιώδες µέγεθος, 
δηλαδή κάνουµε µια προκαταρκτική εκτίµηση του µεγέθους των σφαλµάτων 
που θεωρούνται ουσιώδη. Πέραν του ουσιώδους µεγέθους (Materiality) 
προσδιορίζουµε το ουσιώδες µέγεθος εκτέλεσης (Performance Materiality) 
καθώς και το ύψος του σαφώς ασήµαντου µεγέθους (Clearly Trivial). 

5. Καθορίζουµε τις Περιοχές των Οικονοµικών Καταστάσεων (FSAs) και 
εντοπίζουµε τους ισχυρισµούς της ∆ιοίκησης κατά τη σύνταξη των 
Οικονοµικών Καταστάσεων (οι οποίο σχετίζονται µε: α) την πληρότητα 
(Completeness), β) την ύπαρξη (Existence), γ) την ακρίβεια (Accuracy), δ) την 
αποτίµηση (Valuation) και ε) την παρουσίαση (Presentation). 

6. Αποφασίζουµε ποιες από τις Περιοχές των Οικονοµικών Καταστάσεων θα 
πρέπει να εξετάσουµε κατά τον έλεγχο µε βασικό κριτήριο το ύψος των 
κονδυλίων αυτών σε σχέση µε το Ουσιώδες Μέγεθος Εκτέλεσης, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι δεν επιλέγονται και άλλες (στις οποίες εκτιµάται ότι υπάρχει 
κίνδυνος, όχι αποµείωσης αλλά πιθανόν πληρότητας ή ακρίβειας). Οι Περιοχές 
που θα ελεγχθούν συνδυάζονται και µε τους ανωτέρω ισχυρισµούς. 

7. Εντοπίζουµε τις Γενικές Περιοχές των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες 
σχετίζονται µε µεγάλο αριθµό σειρών κονδυλίων ή µε τις Οικονοµικές 
Καταστάσεις ως σύνολο (πχ Συνέχιση ∆ραστηριότητας, Μεταγενέστερα 
Γεγονότα, Συνδεδεµένα Μέρη κλπ) και καθορίζουµε το ελεγκτικό έργο. 

8. Στο πλαίσιο κατανόησης των Οικονοµικών Καταστάσεων εντοπίζουµε τους 
Κύκλους (Cycles) της οντότητας. Κατανοούµε τους κύκλους (προέλευση 
συναλλαγών) και αντιλαµβανόµαστε καλύτερα το πληροφοριακό σύστηµα της 
οντότητας. Οι κύκλοι αυτοί συνδυάζονται µε τις Περιοχές Οικονοµικών 
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Καταστάσεων προκειµένου να δούµε τη σχέση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
και των υποκείµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 
 

4.1.2.2   Εντοπισµός και Εκτίµηση Κινδύνου 
 

Στο στάδιο αυτό εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι ουσιώδους σφάλµατος που 
οφείλονται είτε σε απάτη, είτε σε λάθος σε επίπεδο Οικονοµικών Καταστάσεων και 
ισχυρισµών. Ο εντοπισµός και η εκτίµηση των κινδύνων αυτών επιτυγχάνεται µε την 
κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται 
συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών δικλείδων της οντότητας. Με τον τρόπο αυτό 
δηµιουργείται µία βάση προκειµένου να σχεδιαστούν και να εφαρµοσθούν 
αντιδράσεις (ελεγκτικές διαδικασίες) ως προς τους εντοπισµένους πιθανούς 
κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος. 

Εντοπισµός 

 

Ο εντοπισµός των κινδύνων, επιτυγχάνεται µε την εκτέλεση διαδικασιών εκτίµησης 
κινδύνου. Για την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της απαιτείται η 
εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: 

-  Κατανόηση της οντότητας µε την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε τον 
κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, του εξωτερικού περιβάλλοντος της, του 
επιχειρηµατικού µοντέλου που έχει υιοθετηθεί, τους στόχους και τις στρατηγικές της 
καθώς και του τρόπου χρηµατοδότησής της 

-  Προκαταρκτική αναλυτική επισκόπηση της χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης 

-  Κατανόηση του συστήµατος εσωτερικών δικλείδων, δηλαδή του 
περιβάλλοντος των δικλείδων, το βαθµό εφαρµογής τους, την καταλληλότητά τους 
και τη λειτουργική αποτελεσµατικότητά τους. 

 

Εκτίµηση 

 

Οι πιθανοί κίνδυνοι ουσιώδους σφάλµατος που έχουν εντοπισθεί, εξετάζονται τόσο 
µεµονωµένα, όσο και σωρευτικά προκειµένου να εκτιµηθεί το επίπεδο 
σηµαντικότητάς τους για κάθε Περιοχή Οικονοµικών Καταστάσεων (ΠΟΚ) και για 
κάθε ισχυρισµό (Κανονικός – Σηµαντικός – Μη σηµαντικός). 
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Όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι, που έχουν εντοπισθεί γνωστοποιούνται µέσω 
συζητήσεων σε όλα τα µέλη της ελεγκτικής οµάδας και καθορίζεται ποιοί από τους 
εντοπισθέντες πιθανούς κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος χαρακτηρίζονται – 
εκτιµώνται ως σηµαντικοί κατά την κρίση µας. 

Για κάθε ισχυρισµό ενταγµένο σε Περιοχή Οικονοµικών Καταστάσεων, 
γίνεται εκτίµηση του επιπέδου των πιθανών κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένων και 
εκείνων που θεωρούνται σηµαντικοί. Το επίπεδο των εντοπισµένων κινδύνων µπορεί 
να χαρακτηρισθεί ως «κανονικό», όταν αυτό αντανακλά κοινότυπους πιθανούς 
κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος που οφείλονται είτε σε ανθρώπινα λάθη στην 
επεξεργασία, κρίση, δακτυλογράφηση, υπολογισµό ή σφάλµατα λογικής στην 
υπολογιστική επεξεργασία. 

Το αποδεκτό επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου το οποίο καθορίσθηκε κατά 
την κρίση του υπογράφοντος Ορκωτού Ελεγκτή ανήλθε σε 5% - κοινό σε όλες τις 
Περιοχές Οικονοµικών Καταστάσεων - και βάσει αυτού του ποσοστού σχεδιάσθηκαν 
ανάλογα οι ελεγκτικές διαδικασίες. Η ελεγκτική εταιρεία έχει καθορίσει όπως οι 
ελεγκτικές οµάδες αποκτούν επίπεδο διασφάλισης 2 ή 3 από τις διενεργούµενες 
διαδικασίες για κάθε Περιοχή Οικονοµικών Καταστάσεων. Όσο υψηλότερος είναι ο 
κίνδυνος σε µια Περιοχή Οικονοµικών Καταστάσεων (και για κάθε ισχυρισµό), τόσο 
υψηλότερος είναι και ο βαθµός διασφάλισης που απαιτείται µε δεδοµένο το ανεκτό 
επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου. Έτσι, βαθµός διασφάλισης επιπέδου 3 σηµατοδοτεί 
την ύπαρξη αυξηµένου επιπέδου κινδύνου ουσιώδους σφάλµατος ενώ βαθµός 
διασφάλισης επιπέδου 2 σηµαίνει ότι οι πιθανοί κίνδυνοι ουσιώδους σφάλµατος που 
εντοπίστηκαν θεωρήθηκε ότι δεν οδηγούν σε «αυξηµένο» επίπεδο κινδύνων κι 
εποµένως αυτό εκτιµάται ως κανονικό. 

 

4.1.2.3   Σχεδιασµός Αντίδρασης Ελέγχου 
 

Για την αντίδραση στο εκτιµώµενο επίπεδο κινδύνου ουσιώδους σφάλµατος σε 
επίπεδο ισχυρισµών για κάθε έναν που εντάσσεται σε Περιοχή Οικονοµικών 
Καταστάσεων, καταρτίζουµε λεπτοµερή σχέδια ελέγχου, επιλέγοντας ελεγκτικές 
διαδικασίες που θεωρούνται ότι είναι οι πιο αποτελεσµατικές και αποδοτικές ούτως 
ώστε να µειώσουµε τον ελεγκτικό κίνδυνο σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο. 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες είναι ένας συνδυασµός των παρακάτω: 

- ∆οκιµασίες ∆ικλείδων (Test of Controls) 
- Ουσιαστικές Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Substantive Analytical Procedures) 
- Ουσιαστικές Λεπτοµερείς ∆ιαδικασίες (Other Substantive Procedures) 
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4.2   Σχεδιασµός Ελέγχου 
 

4.2.1   Εισαγωγικά Θέµατα 
 

Κατά το πρώτο στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας καθορίζουµε το πεδίο ανάθεσης 
του ελέγχου εκτελώντας τις ακόλουθες διαδικασίες: 

1 ∆ιενεργούνται διαδικασίες για τη συνέχιση της σχέσης µε τον πελάτη και την 
ειδική ανάθεση ελέγχου 

2 Αξιολογείται η συµµόρφωση µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανεξαρτησίας και 

3 ∆ιασφαλίζεται η κατανόηση των όρων της ανάθεσης. 

4.2.1.1   Αρχικές Συναντήσεις 
 

Στις αρχικές συναντήσεις µας µε τη ∆ιοίκηση ήταν σηµαντικό να επιδείξουµε ένα 
καλό επίπεδο γνώσεων σχετικά µε: 
 
α) το είδος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της οντότητας και του κλάδου 
στον οποίο δραστηριοποιείται και 
 
β) τα θέµατα λογιστικής και ελέγχου, τα φορολογικά θέµατα καθώς και τους 
κανονισµούς που αφορούν στην οντότητα. 

 
Για το λόγο αυτό διενεργήσαµε έρευνα προκειµένου να εντοπίσουµε 

σηµαντικές οντότητες του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τους 
βασικούς ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, τις οικονοµικές 
καταστάσεις και λοιπές πληροφορίες της Εταιρείας και του Οµίλου, τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, δηµοσιεύσεις 
στον Τύπο που σχετίζονται µε την Εταιρεία και τον Όµιλο καθώς και αναρτήσεις ή 
λοιπές πληροφορίες που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας (web site). 
 

Από την έρευνά µας στο πλαίσιο προετοιµασίας για τις αρχικές συναντήσεις 
µε τον Πελάτη συλλέξαµε τα ακόλουθα στοιχεία τόσο από πληροφορίες διαθέσιµες 
στο διαδίκτυο όσο και από στοιχεία του φακέλου της προηγούµενης χρήσης ή της 
ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµική πληροφόρησης που µας είχε θέσει υπ’ όψιν η 
Εταιρεία. 

Ειδικότερα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν συνοψίζονται στα εξής: 

α) Στοιχεία σηµαντικών οντοτήτων και βασικών ανταγωνιστών του κλάδου που 
δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 
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Βάσει στοιχείων που συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο στην Ελληνική αγορά οι οχτώ  
µεγαλύτερες βιοµηχανίες πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και ειδών 
καθορισµένης µορφής (FASO-PLAST ΓΡΗΓ. ΧΡ. ΦΑΣΟΗΣ Α.Β.Ε.Ε. , 
FLEXOPACK A.E.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ , KARINA Α.Β.Ε.Ε. , PALAPLAST 
Α.Β.Ε.Ε. , PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., PLEXACO Α.Β.Ε.Ε., ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. ). 
Ειδικότερα τα οικονοµικά στοιχεία που ήταν διαθέσιµα στο διαδίκτυο και αφορούν το 
σύνολο του κλάδου της βιοµηχανίας εταιρείες για το 2013 παρατίθενται ως κάτωθι: 

Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία Εταιριών Κλάδου 

  
2013 2012 ∆ιαδορά ∆ιαδορά 

Εκατ. € Εκατ. € % Εκατ. € 
Στοιχεία Ισολογισµού 

Πάγιο ενεργητικό 496,67 498,33 -0,33% -1,66 

Συµµετοχές 48,11 53,46 -10,01% -5,35 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 535,43 524,24 2,13% 11,19 

Αποθέµατα 143,68 131,98 8,86% 11,7 

Απαιτήσεις 321,86 326,25 -1,35% -4,39 

∆ιαθέσιµα & Χρεόγραφα 69,89 66 5,89% 3,89 

Μεταβατικοί λογαριασµοί 4,35 4,65 -6,45% -0,3 

Συνολικό ενεργητικό 1.084,56 1.080,67 0,36% 3,89 
Ίδια κεφάλαια 526,15 525,88 0,05% 0,27 

Μετοχικό κεφάλαιο 253,79 290,74 -12,71% -36,95 

Αποθεµατικά & σωρευµένα κέρδη 272,35 235,15 15,82% 37,2 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 161,7 166,54 -2,91% -4,84 

    Τοκοφόρες 95,33 132,94 -28,29% -37,61 

    Λοιπές 66,37 33,59 97,59% 32,78 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 391,78 384,48 1,90% 7,3 

    Τοκοφόρες 171,16 182,9 -6,42% -11,74 

     Λοιπές 220,62 201,58 9,45% 19,04 

Λοιποί λογαριασµοί παθητικού 4,93 3,77 30,77% 1,16 

Συνολικό παθητικό 1.084,56 1.080,67 0,36% 3,89 
Αποτελέσµατα Χρήσης 

Κύκλος εργασιών 786 764,51 2,81% 21,49 
Μικτά αποτελέσµατα 138,8 130,06 6,72% 8,74 
µικτό περιθώριο 17,70% 17,00% 4,12% 0,007 

Κέρδη προ τόκων, φόρων & 
αποσβέσεων 

92,65 78,27 18,37% 14,38 

περιθώριο ΚΠΤΦΑ 11,80% 10,20% 15,69% 0,016 

Κέρδη προ τόκων & φόρων 47,29 25,46 85,74% 21,83 
περιθώριο ΚΠΤΦ 6,00% 3,30% 81,82% 0,027 

Κέρδη προ φόρων 27,99 5,6 399,82% 22,39 
Καθαρό περιθώριο 3,60% 0,70% 414,29% 0,029 
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• Αυξηµένος κύκλος εργασιών και κέρδη προ φόρων κατέγραψε το 2013 ο 
κλάδος της βιοµηχανίας κατασκευής πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων 
και ειδών καθορισµένης µορφής σε σχέση µε το 2012. 

• Ο Κλάδος εµφάνισε το 2013 αυξηµένα κατά 18,4% κέρδη προ φόρων τόκων 
και αποσβέσεων (92,65 εκατ. ευρώ) τα οποία αποτελούν το 11,8% του κύκλου 
εργασιών (786,00 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων και του 
µικτού περιθωρίου κέρδους κατά 2,8% και 0,7% αντίστοιχα. 

• Μικτά κέρδη 138,8 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 6,72% (8,74 εκατ. ευρώ) 
• Κέρδη προ φόρων & τόκων 47,29 εκατ. ευρώ το 2013 (6% επί του κύκλου 

εργασιών), αυξηµένα κατά 85,74% (21,83 εκατ. ευρώ) έναντι 25,46 εκατ. 
ευρώ (3,3% επί του κύκλου εργασιών) το 2012. 

• Κέρδη προ φόρων 27,99 εκατ. ευρώ (Καθαρό περιθώριο κέρδους 3,6%) το 
2013 έναντι 5,6 εκατ. ευρώ (Καθαρό περιθώριο κέρδους 0,7%) το 2012. 

• Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων του κλάδου (526,15 εκατ. ευρώ το 2013) 
αυξήθηκαν το 2013 κατά 0,05% (0,27 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, αυξήθηκε το 
σύνολο των απασχολουµένων κεφαλαίων (1.084,56 εκατ. ευρώ στο τέλος της 
χρήσης) κατά 0,36% (3,89 εκατ. ευρώ).  

• Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των 
επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθε σε 48,51%, έναντι 48,66% το 2012. 
Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (553,48 εκατ. ευρώ) το 2013 
αυξήθηκαν σε (551,02 εκατ. ευρώ). 

Τα ανωτέρω στοιχεία του κλάδου αντλήθηκαν από τον διαδικτυακό ιστότοπο 
http://www.imentor.gr/. 

  

β) Στοιχεία αναφορικά µε τη δοµή του Οµίλου κατά την 31.12.2013 

Βάσει των ληφθέντων στοιχείων από την Εταιρεία αναφορικά µε τη δοµή του Οµίλου 
κατά την 31.12.2013 συντάχθηκε πίνακας ο οποίος συγκέντρωνε τα βασικά στοιχεία 
ενοποίησης του Οµίλου. Πιο συγκεκριµένα συγκεντρώθηκαν στοιχεία αναφορικά µε 
την επωνυµία, τη χώρα δραστηριοποίησης και το αντικείµενο εκάστης θυγατρικής, τα 
λογιστικά πρότυπα που εφαρµόζονται κατά τη σύνταξη των Οικονοµικών 
Καταστάσεων καθώς και το ποσοστό συµµετοχής σε αυτές και η µέθοδος ενοποίησής 
τους από τη µητρική εταιρεία. Τα ανωτέρω στοιχεία παρατίθενται στο παράρτηµα. 
(Εικόνα 1: ∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2013)  
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γ) Οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 31.12.2013  

Στο παράρτηµα παρατίθενται  οι οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης εταιρείας. 

(Εικόνα 2: Στοιχεία Εταιρείας κατά την 31.12.2013) 

δ) Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας – 
Μέτοχοι της Εταιρείας 

Στο παράρτηµα παρατίθενται τα στοιχεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα στοιχεία 
των ∆ιευθυντικών Στελεχών καθώς και το µετοχολόγιο της Εταιρείας όπως αυτά 
αναφέρονται στο Πρακτικό της Τακτική Γενική Συνέλευση την 30.06.2013. (Εικόνα 
3 : Μετοχολόγιο της Εταιρείας, Εικόνα 4 : ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, 
Εικόνα 5 : ∆ιευθυντικά στελέχη της Εταιρείας) 

∆ικαίωµα εκπροσώπησης έχει παρασχεθεί στον κο Αναστασίου Πρόεδρο και 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ο οποίος δεσµεύει µε την υπογραφή του κάτω από την 
εταιρική επωνυµία την Εταιρεία. Σε περίπτωση κωλύµατος µπορεί να αντικατασταθεί 
από τον Αντιπρόεδρο κο Ιωαννίδη Σταύρο. Για τα ανωτέρω µέλη τα οποία έχουν 
δικαίωµα εκπροσώπησης της εταιρείας λάβαµε αντίγραφα των δελτίων ταυτότητάς 
τους. 

4. 2.1.2   Καθορισµός Προϋποθέσεων ενός Ελέγχου 
 

Με τον όρο προϋποθέσεις ενός ελέγχου αναφερόµαστε στη χρήση από την πλευρά 
της ∆ιοίκησης ενός αποδεκτού πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς για την 
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Προκειµένου να εξακριβώσουµε εάν 
υφίστανται οι προϋποθέσεις για έλεγχο εξετάσαµε τα ακόλουθα: 

α) Τη φύση της οντότητας (εισηγµένη οντότητα, οντότητα δηµοσίου τοµέα, µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ) 

β) Το σκοπό των Οικονοµικών Καταστάσεων 

γ) Τη φύση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

δ) Αν το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς προβλέπεται από 
νόµους ή κανονισµούς. 

Από τα στοιχεία που ήταν διαθέσιµα προέκυψε ότι η εταιρεία δεν είναι 
εισηγµένη σε χρηµατιστήριο, δεν είναι οντότητα δηµοσίου ενδιαφέροντος ούτε µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο σκοπός των Οικονοµικών Καταστάσεων είναι η 
ικανοποίηση συνηθισµένων αναγκών και πρόκειται για πλήρη σειρά Οικονοµικών 
Καταστάσεων όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 
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4. 2.1.3   ∆ιαδικασίες  Αποδοχής  – Επαναποδοχής Ελέγχου 
 

Αναφορικά µε τις διαδικασίες αποδοχής του πελάτη και δεδοµένου ότι η εν λόγω 
ανάθεση δεν είναι αρχική αλλά ο πελάτης ελέγχεται από την εταιρεία µας για δεύτερη 
συνεχόµενη χρήση δεν κρίθηκε απαραίτητο να επαναληφθεί η διαδικασία αποδοχής 
του πελάτη µε σύνταξη εκ νέου Εντύπου Κινδύνου Σχέσεων. Αντιθέτως, 
διενεργήθηκαν διαδικασίες επαναποδοχής του πελάτη, συντασσοµένου για το σκοπό 
αυτό ειδικού εντύπου όπως παρουσιάζεται στο παράρτηµα. (Εικόνα 6: Έντυπο 
επαναποδοχής πελάτη) 

Στο πλαίσιο της επαναποδοχής του πελάτη έλαβε χώρα µια σειρά διαδικασιών 
τα συµπεράσµατα της οποίας αναλύονται ως ακολούθως: 

α) ∆ιασφαλίσαµε ότι είµαστε επιλέξιµοι και ότι διαθέτουµε τους απαραίτητους όρους 
και την εµπειρογνωµοσύνη. 

β) ∆ιασφαλίσαµε ότι είµαστε ανεξάρτητοι και θα εξακολουθήσουµε να είµαστε 
ανεξάρτητοι από τον πελάτη και ότι µας αντιµετωπίζουν ως ανεξάρτητους. 

γ) Βεβαιωθήκαµε για την ακεραιότητα των ιδιοκτητών της ∆ιοίκησης και των 
υπευθύνων για τη διακυβέρνηση. 

δ) ∆εν τέθηκε θέµα επιβεβαίωσης των λόγων αλλαγής ελεγκτών από τη στιγµή που ο 
έλεγχος διενεργείται από την εταιρεία κατά την τελευταία τριετία. 

ε) ∆εν υπάρχουν θέµατα σύγκρουσης συµφερόντων. 

στ) ∆ιασφαλίσαµε ότι υπάρχει συµµόρφωση µε τον κώδικα δεοντολογίας και ότι 
εφαρµόζονται οι κατάλληλες δικλίδες. Σε αυτό συγκαταλέγονται και οι απαιτήσεις 
περί νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ξέπλυµα). 

ζ) Επιβεβαιώσαµε ότι ο πελάτης και τα µέλη του ∆.Σ./µέτοχοι δεν έχουν 
καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκληµα, ούτε υπόκεινται σε οποιεσδήποτε έρευνες ή 
πειθαρχικά µέτρα. 
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4. 2.1.4   Συµφωνία ως προς τους Όρους της Ανάθεσης 
 

Από τη στιγµή που έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και ο πελάτης είναι 
αποδεκτός, ο τελευταίος ενηµερώθηκε εγγράφως ότι είµαστε έτοιµοι να αποδεχθούµε 
το διορισµό µας ως ελεγκτές. (βλ. κατωτέρω Επιστολή Ανάθεσης). 

 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυµη Εταιρεία 

Αριθµός Μητρώου ΣΟΕΛ: 423 

 

Αθήνα, 01/07/2013 

 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας:  

Υπόψη:  ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ 

Προέδρου ∆Σ & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 

 

Αξιότιµοι κύριοι: 

Ανταποκρινόµενοι στην πρόσκληση σας, υποβάλλουµε την παρούσα προσφορά για 
τη διενέργεια του τακτικού, κατά νόµο, ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της                           
εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την  31 
∆εκεµβρίου 2013. 

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, µε στόχο την 
διακρίβωση του κατά πόσον οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις 
απεικονίζουν µε πληρότητα και σαφήνεια την οικονοµική θέση της Εταιρείας και τα 
αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, τις 
ταµειακές ροές και τις λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις, της χρήσεως που λήγει την 
ως άνω ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο έλεγχος µας θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα 
αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που 
να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την 
εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο 
έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 
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ακολουθούνται, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα, της 
παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Ο δειγµατοληπτικός χαρακτήρας του ελέγχου και οι εγγενείς περιορισµοί κάθε 
συστήµατος λογιστικής απεικόνισης και εσωτερικού ελέγχου, καθιστούν 
αναπόφευκτο τον κίνδυνο ακόµη και ουσιώδη λάθη και παραλείψεις να παραµείνουν 
στην αφάνεια. Βασικός στόχος του ελέγχου µας είναι η διαµόρφωση και διατύπωση 
γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων και όχι ο εντοπισµός και η αποκάλυψη 
τυχόν ατασθαλιών ή παρατυπιών που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί. Νοείται, 
βέβαια, ότι θα σας γνωστοποιήσουµε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση περιέλθει στην 
αντίληψη µας. 

Η ευθύνη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων κατά τρόπο που να 
απεικονίζει µε πληρότητα και σαφήνεια την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα 
της Εταιρείας βαρύνει την διοίκηση. Ευθύνη της διοίκησης είναι ακόµα η υιοθέτηση 
των κατάλληλων λογιστικών αρχών, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων κατά τρόπο 
σύννοµο και η διαµόρφωση και εφαρµογή ενός επαρκούς συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου το οποίο να διασφαλίζει την εγκυρότητα των παραγοµένων στοιχείων και 
πληροφοριών και να αποκλείει την διάπραξη ουσιαστικών λαθών ή παραλείψεων. 
Μνηµονεύουµε το γεγονός ότι, µετά την ουσιαστική ολοκλήρωση του ελέγχου µας 
αλλά πριν από την έκδοση της έκθεσης ελέγχου, θα σας ζητήσουµε να επιβεβαιώσετε 
εγγράφως τις παραστάσεις εκείνες της διοίκησης που θα γίνουν στα πλαίσια του 
διενεργούµενου ελέγχου και θα κριθούν σηµαντικές. 

 
Έχετε ήδη συγκατατεθεί να θέσετε στην διάθεση µας όλα τα στοιχεία και τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαία για τον έλεγχό µας και ότι θα εξασφαλίσετε την 
αµέριστη συµπαράσταση του προσωπικού σας στο έργο µας. 

Η αµοιβή µας είναι συνάρτηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση 
εκάστης προσφερόµενης υπηρεσίας, του αριθµού και της εµπειρίας των στελεχών και 
υπαλλήλων που θα εµπλακούν στο έργο, το βαθµό ικανότητας και ευθύνης τους και 
των ωριαίων αµοιβών ανάλογα µε τη βαθµίδα και την ειδίκευσή τους. Βασιζόµενοι 
στην πείρα και τις εκτιµήσεις µας υπολογίζουµε ότι για την διενέργεια του παρόντος 
ελέγχου, η αµοιβή µας θα ανέλθει σε € 60.000,00. Στην αµοιβή αυτή δε 
συµπεριλαµβάνονται τυχόν έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν για τους σκοπούς των 
προσφερόµενων υπηρεσιών, όπως έξοδα κινήσεως, διαµονής εκτός έδρας κ.λ.π., 
καθώς και ο αναλογών φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή µας είναι 
καταβλητέα µε την ολοκλήρωση του ελέγχου και δύναται να τιµολογείται και να 
εισπράττεται σταδιακά µε την πρόοδο της εργασίας. 

Προσβλέπουµε σε µια αρµονική συνεργασία και είµαστε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε. Επίσης, 
παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε υπογεγραµµένο το εσώκλειστο αντίγραφο της 
παρούσας επιστολής, ως ένδειξη της εκ µέρους σας αποδοχής του περιεχόµενου της. 
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Με τιµή, 

 

Γεώργιος Τσανάκης - ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 

 

Για την Εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ.»: 

_________________________________________________________________                    
________________________________________________________________ 

              ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ 

Προέδρου ∆Σ & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 

______________________________                       ______________________________ 

   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΤΙΤΛΟΣ                                       ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

4.2.1.5   Καθορισµός - Προσδιορισµός Πεδίου (∆ιερεύνηση) 
 

Στο πλαίσιο καθορισµού του πεδίου ανάθεσης συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο οι 
απαντήσεις επί του οποίου παρατίθενται στο παράρτηµα. (Εικόνα 7: Ερωτηµατολόγιο 
Προσδιορισµού Πεδίου Ελέγχου). 

 

4.2.1.6   Αρχική Συνάντηση µε τη ∆ιοίκηση 
 

Κατόπιν συλλογής των απαραίτητων στοιχείων που µας επιβεβαίωσαν τη δυνατότητα 
αποδοχής του πελάτη καθώς και αυτών που µας βοήθησαν να προετοιµαστούµε για 
τη συνάντηση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, προγραµµατίστηκε συνάντηση τα 
πρακτικά των συζητήσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της οποίας 
εµφανίζονται ως κάτωθι: 
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Πελάτης  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

Ηµεροµηνία  15 ∆εκεµβρίου 2013 

Ώρα   13:00 

Τοποθεσία  Έδρα Εταιρίας - Πειραιάς 

Παρευρισκόµενοι ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΤΣΙΛΙΓΚΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - 
ENGAGEMENT PARTNER-ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΟΕΛ) 

Θέµα   Προκαταρκτική Συνάντηση µε τη ∆ιοίκηση 

 

1. Επισκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του της Εταιρείας 
 

Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ έχει προέλθει από συγχώνευση τριών 
εταιρειών κατά τη χρήση 2007. Οι εν λόγω εταιρείες είναι οι “ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ABEE”, η “Αθηναϊκή Βιοµηχανία Πλαστικών Ειδών Α.Ε.” και η 
“Πλαστικφλέξ Α.Β.Ε.Ε.” µε απορρόφηση της πρώτης και της τρίτης από τη 
δεύτερη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69 -78 του κ.ν. σε 
συνδυασµό µε το ν.δ. 1297/1972. 

Στην παρούσα χρήση δεν έλαβαν χώρα αξιοσηµείωτες µεταβολές στη 
δραστηριότητα, το λογιστικό σύστηµα, τις πολιτικές ή τη µετοχική σύνθεση της 
εταιρείας. Ζητήθηκε η δοµή του οµίλου στην οποία συµµετέχει η εταιρεία ως 
θυγατρική καθώς και λίστα των συνδεµένων µερών προκειµένου να διερευνηθούν 
οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα. Επίσης σχετικά µε τη διαδικασία 
εντοπισµού και καταστολής των περιπτώσεων απάτης στην εταιρεία, η ∆ιοίκησης 
τόνισε την ευαισθησία που έχει στο συγκεκριµένο θέµα και επιβεβαίωσε ότι εντός 
της τρέχουσας χρήσεως δε διαπιστώθηκαν περιπτώσεις απάτης. 
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2   Σκοπός και προσέγγιση του έργου 

 

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σε δύο χρονικές περιόδους (ενδιάµεσος και τελικός 
έλεγχος ). Η συνολική διάρκεια του ελέγχου εκτιµάται σε 1,5 µήνα περίπου. 

Η Εταιρεία µας διαβεβαίωσε ότι θα µας παρέχει όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση του ελέγχου µας. O έλεγχος θα βασιστεί 
κατά κύριο λόγο σε Ουσιαστικές Λεπτοµερείς ∆ιαδικασίες. Eκτιµούµε ότι θα 
διαθέσουµε λιγότερο χρόνο σε σχέση µε τον Έλεγχο ∆ιαδικασιών λόγω της 
πολυπλοκότητας αυτών (πολλές προληπτικές αυτοµατοποιηµένες δικλείδες 
ασφαλείας) και θα έχουµε την απαιτούµενη διασφάλιση. 

Η ελεγκτική οµάδα διαθέτει εµπειρία σε ειδικά θέµατα προτύπων 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Το Πληροφοριακό περιβάλλον δεν είναι 
περίπλοκο και δε συντρέχει κάποιος λόγος για να ελεγχθεί από σχετικό 
εµπειρογνώµονα (ΙS auditor expert). 

• Περιοχές ενδιάµεσου έλεγχου 
 

• Έσοδα και λογαριασµοί εισπρακτέοι – Αποστολή επιβεβαιωτικών 
επιστολών υπολοίπων πελατών – χρεωστών, analytical review, Detailed 
test και walkthrough procedure. 

• Μισθοδοσία – walk through procedure και payroll reconciliation. 
• Έξοδα και λογαριασµοί πληρωτέοι-  walk through, analytical review, 

detailed test και αποστολή επιβεβαιωτικών επιστολών υπολοίπων 
προµηθευτών και πιστωτών. 

• Έλεγχος πωλήσεων και καταστροφών Παγίων Στοιχείων και έλεγχος 
προσθηκών. 

• Αγορές- Detailed test, walkthrough procedure και analytical review. 
 

• Σηµαντικές Περιοχές ελέγχου κατά τον τελικό έλεγχο 
 
•  Αποσβέσεις παγίων. 
• Επιστολές σε τράπεζες και δικηγόρους 

• Έλεγχος όλων των κονδυλίων του Ισολογισµού (C,E,A,V,P) 
• Έλεγχος επάρκειας προβλέψεων 

•  Φόρος Εισοδήµατος και λοιπά θέµατα φορολογικού ενδιαφέροντος 
•  ∆ιαδικασίες FRCP 
•  Έλεγχος Going Concern, Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και µεταγενέστερα γεγονότα. 
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3  Αµοιβή έργου 

 
Η αµοιβή του ελέγχου θα ανέλθει στο ποσό των € 90.000,00. 
 

4  Θέµατα ανεξαρτησίας 
 

Συζητήθηκαν µε τον πελάτη όλα τα θέµατα ανεξαρτησίας (IFAC CODE) και 
διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτηµα σχετικά µε το θέµα αυτό. Η 
ελεγκτική οµάδα που θα εκτελέσει το έργο θα εφαρµόσει τον κώδικα 
δεοντολογίας που έχει θεσπιστεί από την IFAC. 
 

5   Επικοινωνία 

 
Η επικοινωνία µε τη ∆ιοίκηση θα γίνεται µέσω συναντήσεων: 
 
Α) Στάδιο σχεδιασµού (παρούσα συνάντηση) 
B) Στάδιο ολοκλήρωσης ελέγχου 
Γ) Θα υπάρχει γραπτή επικοινωνία µόνο εφόσον προκύψουν σηµαντικά 
ζητήµατα. 
 
 

4.2.1.7   Ουσιώδες Μέγεθος 
 

Για τον προσδιορισµό του Ουσιώδους Μεγέθους του Οµίλου (Materiality) 
καθώς και του Ουσιώδους Μεγέθους Εκτέλεσης (Performance Materiality) 
και του Σαφώς Ασήµαντου Μέγεθος (Clearly Trivial) του Οµίλου, ελήφθη 
υπόψη ως βασικό µέγεθος ο Κύκλος Εργασιών – λαµβανοµένου υπόψη του 
είδους της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου. Στη Παράγραφο 
4.2.1.8 παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισµού του Ουσιώδους 
Μεγέθους της εταιρείας. 
 

4.2.1.8   Εντοπισµός Περιοχών Οικονοµικών Καταστάσεων και 
Ισχυρισµοί 

 
Σε αρχικό στάδιο κατηγοριοποιούµε τα κονδύλια που περιλαµβάνονται στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις σε Περιοχές Οικονοµικών Καταστάσεων (ΠΟΚ). 
Κατόπιν αυτού αξιολογούµε ποιες από αυτές και ποιοι σχετικοί ισχυρισµοί 
εντάσσονται στον έλεγχό µας. 
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Ειδικότερα αναφέρουµε ότι σε Περιοχές Οικονοµικών Καταστάσεων 
µε ύψος κονδυλίων µεγαλύτερο ή ίσο του Ουσιώδους Μεγέθους Εκτέλεσης, 
όλοι οι ισχυρισµοί εντάσσονται στον έλεγχο. Στην περίπτωση κατά την οποία 
η αξία της ΠΟΚ είναι µικρότερη του Ουσιώδους Μεγέθους Εκτέλεσης µόνο 
οι ισχυρισµοί που περιέχουν εκτιµώµενο κίνδυνο εντάσσονται στον έλεγχο. 
Τέλος µια ΠΟΚ µπορεί να ενταχθεί στον έλεγχο κατά την κρίση του ελεγκτή 
ανεξαρτήτως ύψους κονδυλίου Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε την οµάδα 
οριστικοποιούνται οι ΠΟΚ που κρίνεται ότι πρέπει να ελεγχθούν και 
αιτιολογούνται οι περιπτώσεις αποκλεισµού από τον έλεγχο που αρχικά είχαν 
επιλεχθεί ως ελέγξιµες. 
 

Πέραν των ανωτέρω, στον έλεγχο εντάσσονται και οι Γενικές ΠΟΚ οι 
οποίες δε συνδέονται µε έναν αριθµό ή µε έναν τίτλο στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις αλλά εφαρµόζονται σε έναν αριθµό ΠΟΚ. Τέτοιες περιπτώσεις 
αποτελούν η κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων, τα συνδεδεµένα 
µέρη, τα µεταγενέστερα γεγονότα, η συνέχιση της δραστηριότητας και οι 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις και για αυτές θα πρέπει να διενεργηθεί εκτίµηση 
κινδύνου. 
 

Τέλος υπάρχουν ορισµένα ελεγκτικά ζητήµατα που δε µπορεί να 
συνδέονται µε Περιοχές Οικονοµικών Καταστάσεων ή µε ισχυρισµούς. 
Τέτοιες περιοχές ονοµάζονται Περιοχές Γενικού Ελέγχου και συνδέονται µε 
τη Γνώµη του ελέγχου. Το έργο είναι τυπικά διαδικαστικό και ολοκληρώνεται 
µέσω τυπικού πρότυπου σχεδιασµού ελέγχου. Παραδείγµατα τέτοιων 
περιοχών αποτελούν η επισκόπηση Πρακτικών ∆Σ και ΓΣ οι ∆ιαβεβαιώσεις 
της ∆ιοίκησης κλπ. 
 
Στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτηµα παρουσιάζονται οι ΠΟΚ και 
Γενικές ΠΟΚ µε τα αντίστοιχα κονδύλια που εµφανίζονται στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις και µε αναφορά στα ποσά της συγκριτικής περιόδου (τα ποσά 
εµφανίζονται σε €). (Εικόνα 8: Στοιχεία ΠΟΚ (FSA)) 
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• Τρόπος υπολογισµού ουσιώδους µεγέθους 

 

Client Name: 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

 F/S Period 
End: 31-∆εκ-13 

Document Name: Materiality template 
 Document 

#: 1.04.01 
      

      

      

    Τύπος Οντότητας Benchmarks Επιλογή % Προτεινόµενο 
Materiality 

      

Κύκλος Εργασιών (Q) 22.695.266 Οντότητες που 
βασίζονται στο 
εισόδηµα. 

0.5% έως 1% επί του 
Τζίρου 

1 226.953 

      

Έσοδα πρό φόρων 
(Q+T1+T4-R-S-T-T2-
T3) 

3.575.237 Οντότητες που 
βασίζονται στο 
κέρδος 

3% έως 10% επί των 
αποτελεσµάτων προ 

φόρων 

7 250.267 

      

Σύνολο Ενεργητικού 
(A1 έως F) 

45.436.362 Οντότητες που 
βασίζονται στα 
περιουσιακά τους 
στοιχεία ή σε 
επενδύσεις 

1% έως 2 % επί του 
συνόλου του 

ενεργητικού ή 
2% έως 5% επί του 

καθαρού ενεργητικού 

1 454.364 

      

Ακαθάριστου 
εισοδήµατος ή 
δαπανών 

  Οντότητες που δεν 
αποσκοπούν στο 
κέρδος 

 0.5% έως 2% επί του 
ακαθάριστου 

εισοδήµατος ή 0.5% 
έως 2% επί των 

δαπανών 

 0 

      

     

      

Materiality: 226.000     

Performance 
Materiality (75%): 

169.500     

      

Clearly Trivial 11.300     

      

Ο καθορισµός του materiality πραγµατοποιήθηκε λαµβάνοντας υπ' όψιν τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ως βασικό Benchmark 
λόγω της φύσης των εργασιών της εταιρείας. 
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Εκ των ανωτέρω περιοχών, οι περιοχές που εξαιρέθηκαν καθώς το ύψος του 
κονδυλίου στις Οικονοµικές Καταστάσεις ήταν µικρότερο του Ουσιώδους Μεγέθους 
Εκτέλεσης (Performance Materiality) είναι οι κατωτέρω: 

1) Α1 - Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 
2) Β - Συµµετοχές 
3) C1 - Πρώτες Ύλες 
4) C2 - Παραγωγή σε εξέλιξη 
5) C3 - Παραγωγή Έτοιµα Προϊόντα 
6) D1 - Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 
7) E1 - Βραχυπρόθεσµες Επενδύσεις 
8) F1 - ∆άνεια 
9) H1 - Μεταβατικοί Παθητικού 
10) M - Λοιπές προβλέψεις 
11) T1 - Πιστωτικοί Τόκοι 
12) T2 - Χρεωστικοί Τόκοι 
13) T3 - ∆απάνη Φόρου 

 

4.2.1.9   Εντοπισµός Κύκλων 
 

Στο παρόν στάδιο περιγράφονται οι διαδικασίες κατανόησης και εκτίµησης των 
επιχειρηµατικών κύκλων της Εταιρείας. Οι κύκλοι περιλαµβάνουν τις 
δραστηριότητες που συνδέουν τις ΠΟΚ µε τις υποκείµενες συναλλαγές και µε λοιπές 
ΠΟΚ που έχουν σχέση µε τις ίδιες συναλλαγές. 

Οι επιχειρηµατικοί Κύκλοι της Εταιρείας περιγράφονται ως εξής: 

1) Μισθοδοσία – Ο εν λόγω κύκλος περιλαµβάνει διαδικασίες και δικλίδες 
σχετικά µε νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους, διακοπές εργασιακών σχέσεων 
(ακούσιων ή εκούσιων) περιλαµβάνει τον τρόπο µε τον οποίο εκτελούνται οι 
υπολογισµοί της µισθοδοσίας και καταβάλλονται οι µισθοί, τι ποσό φόρων και 
εισφορές οφείλονται στο δηµόσιο και πως αντικατοπτρίζονται αυτές οι 
συναλλαγές στα βιβλία της Εταιρείας. 

2) Έσοδα – Ο εν λόγω κύκλος περιλαµβάνει τον τρόπο µε τον οποίο ξεκινά και 
λογιστικοποιείται µια πώληση, πώς εισπράττονται τα εισπρακτέα, πώς 
αντιµετωπίζονται τα µετρητά που εισπράττονται και πως αντικατοπτρίζονται 
αυτές οι συναλλαγές στα βιβλία της Εταιρείας. 

3) Αγορές - Ο εν λόγω κύκλος περιλαµβάνει τον τρόπο µε τον οποίο ξεκινά και 
λογιστικοποιείται µια αγορά, πώς πληρώνεται το υπόλοιπο των πληρωτέων 
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λογαριασµών, πώς αντιµετωπίζονται αυτές οι πληρωµές και πως 
αντικατοπτρίζονται αυτές οι συναλλαγές στα βιβλία της Εταιρείας. 

4) Ταµείο – ∆ιαθέσιµα - ∆άνεια - Ο εν λόγω κύκλος περιλαµβάνει τον τρόπο µε 
τον οποίο λαµβάνονται σηµαντικές αποφάσεις επένδυσης και 
χρηµατοδότησης, πώς παρακολουθούνται οι προκύπτουσες συναλλαγές και 
πως αντικατοπτρίζονται αυτές οι συναλλαγές στα βιβλία της Εταιρείας. 

5) Κλείσιµο ∆ιαδικασίας Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (FRCP) - Ο εν 
λόγω κύκλος περιλαµβάνει τις λογιστικές διαδικασίες και τις δικλίδες που 
έχουν άµεση επίπτωση στην εύλογη παρουσίαση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. Περιλαµβάνει τις διαδικασίες επί των Γενικών ΠΟΚ και 
υπερβαίνει τους µεµονωµένους λογαριασµούς. 

6) Λοιπά - Ο εν λόγω κύκλος περιλαµβάνει όλες τις λοιπές λογιστικές 
διαδικασίες και ΠΟΚ που δεν εντάχθηκαν σε κάποιο από τους ανωτέρω 
κύκλους. 

Η σύνδεση των ΠΟΚ µε τους επιχειρηµατικούς κύκλους του Οµίλου και της 
Εταιρείας παρουσιάζεται στον πίνακα (Εικόνα 9: Σύνδεση ΠΟΚ - Κύκλων και 
Ισχυρισµών ∆ιοίκησης) 

 

4.2.2   Κατανόηση της Οντότητας 
 

Στη συνέχεια παρατίθενται λεπτοµερώς οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 
προκειµένου να κατανοήσουµε την Εταιρεία. Οι διαδικασίες αυτές στοχεύουν στην: 

α) Κατανόηση του µοντέλου επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

β) Κατανόηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται 

γ) Κατανόηση των στόχων και της θέσης της οντότητας στην αγορά. 

Οι τέσσερις βασικοί τρόποι για τον εντοπισµό των περιοχών που θεωρούµε ότι 
υφίσταται ενδεχόµενος κίνδυνος ουσιώδους σφάλµατος είναι µέσω: 

α) Της κατανόησης της οντότητας και του περιβάλλοντος αυτής. 

β) Της εκτέλεσης Προκαταρκτικής Αναλυτικής Επισκόπησης 

γ) Της κατανόησης του συστήµατος εσωτερικών δικλίδων της οντότητας και 

δ) της κατανόησης και εκτίµησης των κύκλων. 

 

4.2.2.1   Κατανόηση της Οντότητας και του Περιβάλλοντός της 
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Στο πλαίσιο κατανόησης της Εταιρείας συντάχθηκε  ερωτηµατολόγιο µε 
διερευνητικά ερωτήµατα προς τη ∆ιοίκηση και προς άλλα πρόσωπα εντός της 
Εταιρείας, τα οποία κατά την κρίση µας µπορεί να έχουν πληροφορίες που 
ενδέχεται να µας βοηθήσουν στον εντοπισµό πιθανών κινδύνων λόγω απάτης ή 
λάθους. Οι απαντήσεις που µας δόθηκαν στα σχετικά ερωτήµατα παρατίθενται στο 
παράρτηµα µε τα κατωτέρω ερωτηµατολόγια. 

α) Ερωτηµατολόγιο κατανόησης της Οντότητας (Εικόνα 10: Ερωτηµατολόγιο 
Κατανόησης της Οντότητας) 

β) Ερωτηµατολόγιο κατανόησης των Πληροφοριακών Συστηµάτων (Εικόνα 11: 
Ερωτηµατολόγιο Κατανόησης των Πληροφοριακών Συστηµάτων) 

Λαµβανοµένου υπ’ όψιν του γεγονότος ότι η Εταιρεία παράγει τις 
Οικονοµικές Καταστάσεις στο σύστηµα EXCEL το οποίο δεν παρέχει την 
απαιτούµενη διασφάλιση που ενδεχοµένως έχουν οι εφαρµογές ERP εκτιµούµε ότι 
υφίσταται Ενδεχόµενος κίνδυνος. 

 

4.2.2.2   Προκαταρκτική Αναλυτική Επισκόπηση (Preliminary 
Analytical Review -PAR) 
 

Η προκαταρκτική αναλυτική επισκόπηση µας βοηθά να εντοπίσουµε πιθανούς 
κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. ∆εν αποτελεί 
ουσιαστική διαδικασία και ως εκ τούτου δεν παρέχει καµία διασφάλιση ελέγχου.  

Η προκαταρκτική αναλυτική επισκόπηση βασίστηκε στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις της 31.12.2012, βάσει των οποίων διενεργήθηκαν προβλέψεις 
αναφορικά µε την εκτιµώµενη εξέλιξη των κονδυλίων (κυρίως των αποτελεσµάτων) 
κατά τη λήξη της ελεγχόµενης χρήσεως 2013. 

Τα τέσσερα βασικά βήµατα που ακολουθήσαµε για την εκτέλεση της 
Προκαταρκτικής Αναλυτικής Επισκόπησης είναι: 

α) Καθορισµός των εκτιµήσεων – προσδοκιών µας για την εξέλιξη των κονδυλίων 
έως την 31.12.2013, 

β) Απόκτηση πληροφόρησης και σύγκριση αυτής µε τις εκτιµήσεις – προσδοκίες µας, 

γ) Συζήτηση των ευρηµάτων µε τον πελάτη και 

δ) Εντοπισµός και καταχώρηση πιθανών κινδύνων. 

Τα αποτελέσµατα της Προκαταρκτικής Αναλυτικής Επισκόπησης και οι κίνδυνοι που 
ανέκυψαν από τη διαδικασία παρουσιάζονται στους Πίνακες που παρατίθενται στο 
παράρτηµα. Όπως εµφανίζεται σε αυτούς, από την εκτέλεση της εν λόγω διαδικασίες 
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προέκυψαν οι ακόλουθοι κίνδυνοι, η σηµαντικότητα των οποίων θα κριθεί σε 
επόµενο στάδιο. (Εικόνα 12: Απόκτηση πληροφόρησης και σύγκριση αυτής µε τις 
εκτιµήσεις –προσδοκίες µας) 

Ειδικότερα οι κίνδυνοι αυτοί συνοψίζονται ως ακολούθως: 

1) Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις - Προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος ως προς την ύπαρξη των αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων καθώς η αναγνώριση τους εξαρτάται από την 
ύπαρξη µελλοντικών φορολογικών κερδών καθώς και την αναγνώριση 
τµήµατος των δαπανών από το φορολογικό έλεγχο. 

2) Πωλήσεις - Προκύπτει Ενδεχόµενος Κίνδυνος ως προς τον κίνδυνο µη ορθής 
αναγνώρισης των εσόδων στην κατάλληλη περίοδο κυρίως για αναγνώριση 
υπερβάλλοντος εσόδου. 

 

4.2.2.3 Κατανόηση των Εσωτερικών ∆ικλίδων 
 

Στη φάση του σχεδιασµού κατανοήσαµε τις σχετικές µε τον έλεγχο εσωτερικές 
δικλίδες της Εταιρείας όπως αυτές έχουν σχεδιαστεί από τη ∆ιοίκηση και τους 
υπευθύνους για την εταιρική διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο της κατανόησης του 
περιβάλλοντος της Εταιρείας εντάσσεται η καταγραφή και η επαλήθευση των 
µεθόδων και διαδικασιών που εφαρµόζονται από τη διοίκησή της προκειµένου να 
διαφυλάξει την περιουσία της, να αποτρέψει διαχειριστικές ανωµαλίες και λάθη και 
να εξασφαλίσει την ακρίβεια και την πληρότητα των λογιστικών της βιβλίων και 
στοιχείων µε απώτερο στόχο την έγκαιρη κατάρτιση αξιόπιστων οικονοµικών 
πληροφοριών. Η εργασία µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις ελεγκτικές διαδικασίες 
που απαιτούνται από το υπ’ αριθµό ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 315 (∆ΕΠ 315). Ο 
έλεγχός µας σε όλα τα πεδία εφαρµογής ήταν δειγµατοληπτικός. Ο έλεγχος 
βασίστηκε σε συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν µε τους κατά περίπτωση επικεφαλής 
των διευθύνσεων της Εταιρείας. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται ανά κύκλο συναλλαγών περιγραφή των 
εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας, µε αναφορά στο είδος αυτών και πιο 
συγκεκριµένα στο εάν αφορούν σε δικλίδες σε επίπεδο οντότητας ή σε δικλίδες σε 
επίπεδο συναλλαγών καθώς και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τον έλεγχο 
της εφαρµογής τους. 

Επίσης µετά την παράθεση των διαδικασιών ανά κύκλο παρατίθεται το 
ερωτηµατολόγιο που συντάχθηκε για τους σκοπούς κατανόησης των εσωτερικών 
δικλίδων µε τις σχετικές απαντήσεις. 
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4.2.2.3.1   ∆ιαδικασίες Κύκλου: «ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ» 
 

1.   Πρόσληψη Προσωπικού 

Καθορισµός γενικής πολιτικής ανθρώπινου δυναµικού 

Η ∆ιευθύντρια Προσωπικού, κα Μανουσάκη, έχει την ευθύνη γενικής πολιτικής 
ανθρώπινου δυναµικού, η οποία αποβλέπει στην καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας 
και στην επίτευξη των στόχων της. Η πρόταση της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού 
υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για έγκριση. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο είναι αρµόδιο να πραγµατοποιήσει όποιες τροποποιήσεις κρίνει 
απαραίτητες. Στη συνέχεια ενηµερώνονται τα ∆ιοικητικά Στελέχη της Εταιρείας για 
την ισχύουσα πολιτική προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή της. 

Προσδιορισµός των ετήσιων αναγκών 

Οι αρµόδιοι ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων & προϊστάµενοι τµηµάτων είναι υπεύθυνοι να 
εντοπίσουν τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης ή αντίστοιχα του τµήµατός τους ανά 
ηµερολογιακή περίοδο (υψηλή / χαµηλή περίοδος) και να προτείνουν προσλήψεις 
προσωπικού στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού αφού έχει προηγηθεί έγκριση του 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου. Οι ανάγκες αυτές γνωστοποιούνται στη ∆ιεύθυνση 
Προσωπικού αρχικά µέσω συζητήσεων, στην αρχή κάθε έτους. 

Η ανάγκη πρόσληψης ∆ιευθυντικών Στελεχών αναγνωρίζεται από το 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Προσωπικού ώστε να 
συµπεριληφθεί στον ετήσιο προϋπολογισµό ανθρώπινου δυναµικού. Στην αρχή του 
έτους ο ∆ιευθυντής Προσωπικού µε τους ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων & τους 
προϊστάµενους τµηµάτων συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό αναγκών 
ανθρώπινου δυναµικού της Εταιρείας. 

Ο προϋπολογισµός συντάσσεται βάσει των επιµέρους προϋπολογισµών των 
∆ιευθύνσεων λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές ως προς την πολιτική 
της Εταιρείας, οι οποίες δίδονται από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. 

Αναγνώριση της ανάγκης για πρόσληψη 

Η διαδικασία προσλήψεως υπαλλήλων αρχίζει µε την συµπλήρωση email µε θέµα 
«Αίτηση για κάλυψη θέσης εργασίας», το οποίο συµπληρώνεται από το ∆ιευθυντή 
∆ιεύθυνσης που ζητά την πρόσληψη. Στην αίτηση αναφέρεται αν η συγκεκριµένη 
πρόσληψη περιλαµβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισµό καθώς και µια συνοπτική 
περιγραφή της θέσης εργασίας και των προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο 
υποψήφιος. 

Κοινοποίηση θέσεων εργασίας 

Αρχικά εξετάζεται το ενδεχόµενο κάλυψης της θέσης µε εσωτερική µετακίνηση. Σε 
περίπτωση που η θέση δεν είναι δυνατό να καλυφθεί εξετάζεται το αρχείο 
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βιογραφικών των υποψηφίων. Σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψης της θέσης, ο 
∆ιευθυντής Προσωπικού κοινοποιεί στον τύπο (µέσω αγγελίας) τις θέσεις εργασίας 
µε τις προδιαγραφές για τις οποίες ζητούνται υποψήφιοι. 

Οι ενδιαφερόµενοι στέλνουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα είτε µέσω 
ηλεκτρονικής µορφής,(e-mail), είτε µέσω FAX. 

Όσον αφορά στην επιλογή διευθυντικών και εξειδικευµένων στελεχών καθώς 
και προϊσταµένων τµηµάτων, η ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού καθώς και ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος θα συζητήσουν προκειµένου για την τελική αυτή απόφαση. 

Συλλογή βιογραφικών 

Οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίζουν τα βιογραφικά τους, τα οποία συγκεντρώνονται, 
ελέγχονται και κατόπιν αυτού επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι, οι οποίοι 
θα κληθούν για την πρώτη συνέντευξη. Στην περίπτωση εργατών παραγωγής 
συµπληρώνεται σχετική «αίτηση πρόσληψης». Τα βιογραφικά που απορρίπτονται 
αρχειοθετούνται στο Τµήµα Προσωπικού για πιθανή µελλοντική χρήση. 

∆ιαδικασία επιλογής 

Κατά τη διαδικασία επιλογής πραγµατοποιούνται δύο συνεντεύξεις µε τους 
υποψηφίους: 

• Οι υποψήφιοι για τις ανώτατες διευθυντικές θέσεις που αναφέρονται 
απευθείας στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο δίνουν συνέντευξη και επιλέγονται από το 
∆ιευθυντή Ανθρώπινου ∆υναµικού και το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. 

• Οι υποψήφιοι για τις υπόλοιπες θέσεις δίνουν συνέντευξη και 
προεπιλέγονται από τον ∆ιευθυντή Ανθρώπινου ∆υναµικού. Στη συνέχεια ο 
∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού αποστέλλει την τελική λίστα των βιογραφικών 
που προτείνει για τη θέση µαζί µε την αξιολόγησή τους στον αρµόδιο ∆ιευθυντή 
∆ιεύθυνσης ή προϊστάµενο τµήµατος. 

Ο ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης θα δει τους υποψήφιους που έχει προτείνει ο 
∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού, θα τους αξιολογήσει και θα επιλέξει 
αυτόν/αυτήν που νοµίζει ότι ταιριάζει καλύτερα στη θέση. Ο υποψήφιος αξιολογείται 
βάσει του εντύπου αξιολόγησης και από το ∆ιευθυντή Ανθρώπινου ∆υναµικού αλλά 
και από τον αντίστοιχο ∆ιευθυντή. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά στο εργατικό 
προσωπικό. 

Τελική επιλογή υποψηφίου 

Η τελική απόφαση για την επιλογή του υποψηφίου που θα προσληφθεί λαµβάνεται 
κατόπιν συνεργασίας του ∆ιευθυντή Προσωπικού & του αντίστοιχου προϊσταµένου 
τµήµατος που πραγµατοποίησαν τις συνεντεύξεις ανάλογα µε τη θέση πρόσληψης, 
όπως αναφέρονται ανωτέρω. Η ανακοίνωση της πρόσληψης στον υποψήφιο 
πραγµατοποιείται από τον αντίστοιχο ∆ιευθυντή ή προϊστάµενο του τµήµατος. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη βιογραφικού και φωτοτυπίες των 
αντίστοιχων πτυχίων για την καλύτερη αξιολόγηση της θέσης αλλά και για την 
τήρηση ολοκληρωµένων φακέλων προσωπικού. 

Σύµβαση εργασίας 

Η σύµβαση εργασίας συντάσσεται σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο από το 
Τµήµα Μισθοδοσίας της Εταιρείας. Η σύµβαση περιλαµβάνει τα στοιχεία του 
εργαζοµένου, τους όρους εργασίας και το µισθό του εργαζοµένου. 

Η σύµβαση υπογράφεται από τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή, κ. Μαυροµάτη , την 
∆ιευθύντρια Προσωπικού, κα Μανουσάκη και τον εργαζόµενο ως ένδειξη αποδοχής 
των όρων που αναγράφονται σε αυτή. 

Εκδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα: 

• Το πρώτο δίδεται στον υπάλληλο. 

• Το δεύτερο παραµένει στο Τµήµα Μισθοδοσίας και αρχειοθετείται στον ατοµικό 
φάκελο του εργαζοµένου. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις εποχιακών εργατών και συµπληρώνεται η 
αντίστοιχη σύµβασή τους. 

Αναγγελία Πρόσληψης 

Συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο του Τµήµατος Ανθρωπίνου ∆υναµικού 
(διεύθυνση µισθοδοσίας). Υπογράφεται από τον εργαζόµενο και από το νόµιµο 
εκπρόσωπο της Εταιρείας 

 

2.   Αξιολόγηση Προσωπικού 

Προσδιορισµός και θέσπιση στόχων 

Στην αρχή του έτους καθορίζονται οι στόχοι της κάθε ∆ιεύθυνσης & κάθε τµήµατος 
και οι ατοµικοί στόχοι του κάθε εργαζόµενου. 

Οι στόχοι αυτοί είναι συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί, 
σχετίζονται µε το αντικείµενο του εργαζοµένου και έχουν συγκεκριµένο χρονικό 
ορίζοντα. Οι στόχοι συζητούνται και συµφωνούνται µε τον κάθε εργαζόµενο. 

Στο τµήµα του Λογιστηρίου αυτοί οι στόχοι καθορίζονται ανά τρίµηνο ή 
ακόµα και ανά µήνα ανάλογα µε τις ανάγκες του τµήµατος. 

Αξιολόγηση προσωπικού 

Οι αξιολογήσεις όλων των εργαζοµένων προτείνονται στο τέλος κάθε χρόνου από τον 
άµεσα Προϊστάµενο τους ή ∆ιευθυντή τους. 
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Ο αξιολογούµενος βαθµολογείται για τις επιδόσεις του ως προς την διεκπεραίωση 
των αρµοδιοτήτων που απορρέουν από τη θέση που κατέχει και τα διάφορα 
χαρακτηριστικά της, λαµβάνοντας υπόψη την επίτευξη των στόχων καθώς και τον 
τρόπο επίτευξης τους.  

Οι εκθέσεις αξιολόγησης στη συνέχεια προωθούνται στους ∆ιευθυντές των 
αρµόδιων ∆ιευθύνσεων για ενηµέρωση τους και τέλος στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου 
∆υναµικού, όπου και αρχειοθετούνται στον ατοµικό φάκελο εργαζοµένου. 

3.   Εκπαίδευση Προσωπικού 

Επιλογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

Η επιλογή των εκπαιδευτικών σεµιναρίων είναι ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου 
∆υναµικού. Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια δύνανται να οργανώνονται εσωτερικά από 
την Εταιρεία ή να ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου 
∆υναµικού αναλαµβάνει την οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων στο εσωτερικό 
της Εταιρείας µε βασικό στόχο τη µείωση του κόστους και την κάλυψη των σχετικών 
αναγκών αυτής. Επίσης, η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού είναι υπεύθυνη να 
εντοπίσει και να εκµεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες χρηµατοδότησης των 
εκπαιδευτικών αναγκών της Εταιρείας από εξωτερικές πηγές (κοινοτικά 
προγράµµατα, ΟΑΕF κλπ) 

Βεβαιώσεις συµµετοχής 

Με το πέρας των εκπαιδευτικών προγραµµάτων οι συµµετέχοντες συµπληρώνουν και 
υπογράφουν τη «βεβαίωση συµµετοχής» η οποία αρχειοθετείται στον προσωπικό 
φάκελο κάθε εργαζοµένου. 

 

 4.   Αυξήσεις / Προαγωγές 

Πολιτική αµοιβών της Εταιρείας 

Η πολιτική αµοιβών της Εταιρείας καθορίζεται βάσει των όρων συλλογικής 
σύµβασης εργασίας. 

Πρόταση για ετήσιες αυξήσεις 

Οι αυξήσεις των µισθών λαµβάνουν χώρα βάσει των όρων συλλογικής σύµβασης 
εργασίας. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή η ∆ιευθύντρια Προσωπικού της Εταιρείας είναι 
αρµόδιοι να εγκρίνουν τις αυξήσεις που προβλέπονται από τους όρους της 
συλλογικής σύµβασης εργασίας. Η παροχή έγκρισης προς το τµήµα προσωπικού 
γίνεται συνήθως µέσω email. Οποιαδήποτε µεταβολή της µισθοδοσίας των 
υπαλλήλων πρέπει να φέρει έγκριση. 
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∆ιοικητική εγκύκλιος 

Στην περίπτωση κενών ∆ιευθυντικών θέσεων, εξετάζεται εάν τα υφιστάµενα στελέχη 
δύνανται να καλύψουν τη θέση. Σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψης της θέσης ή 
ανταπόκρισης των υφιστάµενων στελεχών, η θέση καλύπτεται από στελέχη εκτός 
Εταιρείας. 

5.   Αποχωρήσεις (Παραιτήσεις / Απολύσεις) 

∆ιαδικασία παραίτησης 

Οι παραιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στον αντίστοιχο προϊστάµενο ή 
διευθυντή τµήµατος, µέσω της δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης και να αναφέρουν 
τους λόγους για τους οποίους αποχωρεί κάποιος από την Εταιρεία. Ο αρµόδιος 
υπάλληλος του Τµήµατος Μισθοδοσίας συµπληρώνει την αναγγελία οικειοθελούς 
αποχώρησης του εργαζοµένου και την αποστέλλει στον ΟΑΕF άµεσα. 

∆ιαδικασία απόλυσης 

Ο Εργαζόµενος ενηµερώνεται από τον προϊστάµενό του ή διευθυντή του για την 
απόλυσή του από την Εταιρεία. Στη συνέχεια αναλαµβάνει το τµήµα της 
µισθοδοσίας, την περαίωση των διαδικασιών, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και 
η υπογραφή του εντύπου καταγγελίας σύµβασης το οποίο και πρωτοκολλείται από 
τον Ο.Α.Ε.∆..Την ίδια ηµέρα καταβάλλεται και η αποζηµίωση απόλυσης η οποία 
υπολογίζεται λαµβανοµένων υπ’ όψιν των ετών προϋπηρεσίας του. 

Για να διενεργηθεί µια απόλυση απαιτείται έγκριση από τη ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας. 

Καταγγελία σύµβασης εργασίας 

Η «καταγγελία σύµβασης εργασίας» συµπληρώνεται από το τµήµα Μισθοδοσίας και 
υπογράφεται από το ∆ιευθυντή Ανθρώπινου ∆υναµικού και τον εργαζόµενο καθώς 
επίσης και από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Η καταγγελία σύµβασης εργασίας 
εκδίδεται σε τέσσερα αντίτυπα. 

Τακτοποίηση εκκρεµοτήτων 

Το τµήµα της µισθοδοσίας πρέπει να προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες πριν τη 
διακοπή της απασχόλησης: 

• Ελέγχει όλους τους εκκρεµείς λογαριασµούς τους οποίους ενδεχοµένως έχει 
ο υπάλληλος µε την Εταιρεία. 

• Ελέγχει τον υπολογισµό της εκκαθάρισης αποδοχών περιλαµβανοµένης της 
αποζηµίωσης απολύσεως και αφαιρουµένων των εκκρεµών λογαριασµών. 

• Ελέγχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
επιθεώρηση εργασίας. 
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Επιβεβαιώνει την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων που τυχόν έχει λάβει ο 
εργαζόµενος από την Εταιρεία. 

 

6.   Μισθοδοσία 

Παρακολούθηση και καταγραφή των ωρών εργασίας 

Η υπεύθυνη της Μισθοδοσίας είναι αρµόδια να παρακολουθεί τις παρουσίες των 
Υφισταµένων, Προϊσταµένων & ∆ιευθυντών των αντίστοιχων τµηµάτων και σε 
περίπτωση άδειας, απουσίας, υπερωρίας κλπ να ενηµερώνει το αντίστοιχο αρχείο για 
να ληφθούν υπόψη κατά την ετοιµασία της µηνιαίας µισθοδοσίας. Στα 
υποκαταστήµατα χρησιµοποιείται ωρολόγιο σύστηµα ηλεκτρονικής παρακολούθησης 
των παρουσιών του εργατικού προσωπικού. Οι ενδείξεις του λεγόµενου «Timer» 
αποστέλλονται στο τµήµα µισθοδοσίας, αφού πρώτα επιβεβαιωθούν και εγκριθούν 
από το διευθυντή εκάστου υποκαταστήµατος. Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια της 
µηχανογράφησης και βάσει των ενδείξεων του «Timer», παράγεται ένα αρχείο που 
είναι συµβατό µε το πρόγραµµα µισθοδοσίας και εισάγεται σ’ αυτό για να 
υπολογιστεί η µισθοδοσία του µήνα. 

Ενηµέρωση υπευθύνων µισθοδοσίας και προσωπικού 

Πριν την έκδοση της µισθοδοσίας οι ∆ιευθυντές & οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων 
είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού για κάθε 
αλλαγή, προαγωγή κλπ του Τµήµατος/∆ιεύθυνσής τους. 

Ο υπεύθυνος έκδοσης µισθοδοσίας ελέγχει και αντιπαραβάλει τα στοιχεία που 
του έχουν αποσταλεί από τις εγκαταστάσεις/διευθύνσεις, πριν την καταχώρησή τους 
στη µισθοδοσία για την αποφυγή λαθών. Σε περίπτωση ελλιπούς/λανθασµένης 
πληροφόρησης ζητά τη διόρθωση των καταστάσεων/στοιχείων από τις επιµέρους 
∆ιευθύνσεις/εγκαταστάσεις. 

Έλεγχος πρόχειρης µισθοδοτικής κατάστασης 

∆ιενεργείται από το τµήµα µισθοδοσίας δειγµατοληπτικός έλεγχος σχετικά µε τις 
µικτές αποδοχές, τις κρατήσεις ΙΚΑ, ΦΜΥ κλπ, και την αριθµητική ακρίβεια των 
ποσών της πρόχειρης µισθοδοτικής κατάστασης. Επίσης, η υπεύθυνη µισθοδοσίας 
ελέγχει και τον συνολικό αριθµό του προσωπικού κάθε µήνα, ως ∆ικλίδα ασφαλείας 
αναφορικά µε τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού. 

Αναφορικά µε τις κρατήσεις ΦΜΥ και των ασφαλιστικών εισφορών, 
διενεργείται µεταγενέστερος έλεγχος από τον προϊστάµενο λογιστηρίου, αναφορικά 
µε την έγκαιρη και ορθή απόδοσή τους. 

Το δείγµα πρέπει να είναι αναλόγου µεγέθους ώστε σε διάστηµα διετίας να 
έχει ελεγχθεί δειγµατοληπτικά η µισθοδοσία όλων των υπαλλήλων & εργατών. 
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Πληρωµή µισθοδοσίας 

Η εξόφληση της µισθοδοσίας των υπαλλήλων πραγµατοποιείται µέσω τραπέζης. 
Ετοιµάζεται από το Τµήµα Μισθοδοσίας αρχείο, το οποίο αποστέλλεται στην 
τράπεζα προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µεταφορά των χρηµάτων από το 
λογαριασµό της Εταιρείας στους λογαριασµούς των υπαλλήλων, αφού πρώτα λάβει 
γνώση το τµήµα ταµείου και ο οικονοµικός διευθυντής, µέσω ηλεκτρονικού αρχείου.  

Το εν λόγω αρχείο συνοδεύεται από επιστολή προς την τράπεζα στην οποία 
αναγράφεται το συνολικό ποσό καθώς και η ηµεροµηνία της πίστωσης των 
λογαριασµών. Η επιστολή υπογράφεται από τον αρµόδιο Οικονοµικό ∆ιευθυντή και 
τη ∆ιευθύντρια Προσωπικού και αποστέλλεται µέσω fax στην αντίστοιχη τράπεζα. 
Με την καταβολή της µισθοδοσίας υπογράφεται και η σχετική απόδειξη πληρωµής. 

Αυτόµατα δηµιουργείται από το σύστηµα το λογιστικό άρθρο. Η υπεύθυνη 
του τµήµατος προσωπικού αντιπαραβάλει τα συγκεντρωτικά ποσά των µισθοδοτικών 
καταστάσεων µε τα σχετικά άρθρα της Γενικής Λογιστικής. Τα ποσά των µηνιαίων 
µισθοδοτικών καταστάσεων καταγράφονται σε πίνακα ανά µήνα και συµφωνούνται 
συγκεντρωτικά µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς της Γενικής Λογιστικής 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Στο παράρτηµα παρουσιάζεται ο πίνακας µε την 
σύνοψη αποτελεσµάτων από την αξιολόγηση της διαδικασίας της µισθοδοσίας. 
(Εικόνα 13: Σύνοψη Αξιολόγησης ∆ιαδικασίας «ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ») 

 

4.2.2.3.2   ∆ιαδικασίες Κύκλου: «ΕΣΟ∆Α» 
 

Περιγραφή κυκλώµατος πωλήσεων 

Πηγές εσόδων: 

1. Καταναλωτικά αγαθά 

2. Βιοµηχανικά αγαθά 

3. Εξαγωγές 

Πελάτες: 

Η εταιρεία έχει ως σηµαντικότερους πελάτες εσωτερικού µεγάλα supermarkets, π.χ.  
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι.& Σ.ΑΕΕ, ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΜΑΣΟΥΤΗΣ 
∆ΙΑΜ.Α.Ε., ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, JUMBO ΑΕΕ. Μεγάλοι πελάτες εκτός από τα 
supermarkets είναι και βιοµηχανίες όπως η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ 
Α.Β.Ε.Ε., ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε., CANDIA STROM. Αναφορικά µε τις εξαγωγές, οι 
πωλήσεις κυρίως αφορούν σε τριγωνικές πωλήσεις, δηλαδή η εταιρεία τιµολογεί την 
µητρική εταιρεία (HAPELUX PLASTIC SA) ή τις θυγατρικές εταιρείες και στέλνει 
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τα προϊόντα στους πελάτες των εν λόγω εταιρειών. Ως εκ τούτου, οι κυριότεροι 
πελάτες εξωτερικού είναι οι εταιρείες του οµίλου. 

Λήψη παραγγελιών: 

Α) Εσωτερικού 

Οι παραγγελίες λαµβάνονται είτε µε µήνυµα τηλεοµοιοτυπίας είτε τηλεφωνικώς και 
καταγράφονται σε ειδικό έντυπο «∆ελτίο Παραγγελίας». Μετά τη λήψη των 
παραγγελιών οι τελευταίες καταχωρούνται στο σύστηµα. Σε περίπτωση υπέρβασης 
του πιστωτικού ορίου του πελάτη, εµφανίζεται µήνυµα αυτόµατα από το σύστηµα ότι 
απαιτείται έγκριση (υπογραφή) της µηχανογραφηµένης παραγγελίας από τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Κατόπιν αποστέλλεται η παραγγελία στην αποθήκη, η οποία 
µε τη σειρά της ενηµερώνει για την επάρκεια των προϊόντων της παραγγελίας. Σε 
περίπτωση που δεν µπορεί να καλυφθεί η παραγγελία, ενηµερώνεται ο πελάτης και 
αναλόγως τροποποιείται η παραγγελία. 

Β) Εξωτερικού 

Οι παραγγελίες λαµβάνονται ηλεκτρονικά (e-mail) είτε απ’ ευθείας από τον πελάτη 
όπου θα αποσταλούν τα προϊόντα είτε από τις εταιρείες του οµίλου µε purchase order 
(βλέπε παραπάνω παράγραφο τριγωνικές πωλήσεις). Η παραγγελία καταχωρείται στο 
σύστηµα και προωθείται στην παραγωγή για την ολοκλήρωσή της. Παράλληλα 
ενηµερώνεται και η µεταφορική εταιρεία για την αποστολή της παραγγελίας στο 
εξωτερικό. 

Τιµολόγηση: 

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας από την αποθήκη ενηµερώνεται η αρµόδια 
υπάλληλος για την περάτωσή της και εκδίδεται το αντίστοιχο τιµολόγιο πώλησης. Οι 
τιµές, µε τις οποίες τιµολογεί η εταιρεία στο εσωτερικό, καθορίζονται από τον 
τιµοκατάλογο της HAPELUX PLASTIC SA  (ισχύει από το 2007), ο οποίος αποτελεί 
τη βάση της τιµολόγησης και είναι εγκεκριµένος από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. 
Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εν λόγω κατάλογος µπορεί να 
διαφοροποιηθεί, αναλόγως µε τις συµφωνίες που κάνει η εταιρεία µε τους πελάτες 
της. Οι τιµές, µε τις οποίες τιµολογεί η εταιρεία στο εξωτερικό είναι 
προκαθορισµένες από το purchase order που στέλνουν οι εταιρείες του οµίλου. 

 

Πιστωτική Πολιτική 

Η είσπραξη από τους πελάτες γίνεται βάσει της πίστωσης που έχει δοθεί από την 
εταιρεία. Οι εγκρίσεις των πιστωτικών ορίων γίνονται από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. 
Σε περίπτωση υπέρβασης των πιστωτικών ορίων το σύστηµα βγάζει µήνυµα και 
απαιτεί την έγκριση του δεόντως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου (κ. Σταυρίδης) για 
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να προχωρήσει η διαδικασία της πώλησης. Η εν λόγω έγκριση απεικονίζεται 
εγγράφων (µε υπογραφή). 

Συµβάσεις – Έγκριση Νέου Πελάτη 

Οι συµβάσεις και τα έντυπα έγκρισης νέου πελάτη, όπου αναγράφονται τα στοιχεία 
του νέου πελάτη, ο υπεύθυνος πωλητής και ο χρησιµοποιούµενος τιµοκατάλογος, 
υπογράφονται από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας κύριο Αναστασίου. 

Συµφωνίες πελατών 

Η εταιρεία διενεργεί συµφωνία των υπολοίπων των απαιτήσεων από πελάτες σε 
µηνιαία βάση. Η επικοινωνία και επιβεβαίωση υπολοίπων γίνεται τηλεφωνικά χωρίς 
να απεικονίζεται σε κάποιο έντυπο. Στο παράρτηµα παρατίθεται η σύνοψη της 
αξιολόγησης του κύκλου των εσόδων.(Εικόνα 14: Σύνοψη Αξιολόγησης ∆ιαδικασίας 
«Έσοδα») 

 

4.2.2.3.3    ∆ιαδικασίες Κύκλου: «ΑΓΟΡΕΣ» 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ  

Η απρόσκοπτη, επαρκής και έγκαιρη προµήθεια πρώτων υλών, εµπορευµάτων, 
υπηρεσιών και η κατάλληλη επιλογή και αξιολόγηση των προµηθευτών της εταιρείας, 
ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η επιθυµητή ποιότητα των προϊόντων και 
υπηρεσιών που προµηθεύεται. 

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρµόζεται για όλες τις παραγγελίες πρώτων υλών και εµπορευµάτων της εταιρείας 
και για το σύνολο των προµηθευτών της είτε αυτοί παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες.  

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

Υπεύθυνος Προµηθειών και συνεπώς υπεύθυνος για την τήρηση της διαδικασίας 
είναι η ∆ιοίκηση και ο Υπεύθυνος Προµηθειών σε συνεργασία µε τον Υ∆Π. 

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

4.1 Επιλογή Προµηθευτών 

Η εταιρεία προµηθεύεται όλες τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί και εµπορεύµατα ή 
υπηρεσίες που ενσωµατώνει στα προϊόντα της και αναθέτει εργασίες σε 
αξιολογηµένους προµηθευτές / υπεργολάβους, οι οποίοι έχουν συµπεριληφθεί στον 
κατάλογο εγκεκριµένων προµηθευτών / υπεργολάβων. Για να ενταχθεί ένας νέος 
προµηθευτής στον Κατάλογο η εταιρεία συµπληρώνει το έντυπο E 07.2: 
Ερωτηµατολόγιο Αρχικής Αξιολόγησης Προµηθευτών & Υπεργολάβων και ζητά να 
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τις αποσταλούν τα πιστοποιητικά των νέων υλικών (τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και 
του προµηθευτή (πιστοποιήσεις κλπ).  

Προκειµένου κάποιος νέος προµηθευτής / υπεργολάβος να ενταχθεί στον 
κατάλογο, θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Επιπλέον, 
πριν την ένταξη του στον κατάλογο εγκεκριµένων, πραγµατοποιούνται δοκιµαστικές 
παραγγελίες (όπου κάτι τέτοιο εφαρµόζεται), οι οποίες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν 
χωρίς προβλήµατα. 

Η απόφαση για την έγκριση ή απόρριψη κάποιου προµηθευτή λαµβάνεται 
τελικά µε βάση: 

α)Το ερωτηµατολόγιο αρχικής αξιολόγησης προµηθευτή / υπεργολάβου (Ε 07.2). 

β)Την εκτέλεση της δοκιµαστικής παραγγελίας 

 

4.2 ∆ιενέργεια Προµηθειών  

Αγορές ή αναθέσεις εργασιών σε προµηθευτές / υπεργολάβους υπό δοκιµή 
εγκρίνονται από τον Υπεύθυνο Προµηθειών και τη ∆ιοίκηση. 

Ο Υπεύθυνος Προµηθειών παρακολουθεί τη διαθεσιµότητα πρώτων υλών. 
Μόλις ο Υπεύθυνος Προµηθειών αντιληφθεί µείωση των αποθεµάτων ενός υλικού ή 
την ανάγκη κάποιας υπηρεσίας επικοινωνεί µε τον προµηθευτή. Αν πρόκειται για νέο 
προϊόν ή νέο προµηθευτή ζητούνται τα πιστοποιητικά των νέων υλικών (τεχνικές 
προδιαγραφές κλπ) και του προµηθευτή (πιστοποιήσεις κλπ). Σε περιπτώσεις που 
πρόκειται για πρώτες ύλες και υλικά που χρησιµοποιούνται στο Εργαστήριο και στην 
Παραγωγή, υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των αποθεµάτων είναι αντίστοιχα ο 
Υπεύθυνος Εργαστηρίου και ο Υπεύθυνος Παραγωγής, οι οποίοι ενηµερώνουν 
σχετικά των Υπεύθυνο Προµηθειών.  

Η παραγγελία καταγράφεται στο Έντυπο Παραγγελίας προς Προµηθευτή 
(Ε07.3) το οποίο αποστέλλεται στον προµηθευτή µε µήνυµα τηλεοµοιοτυπίας (ή 
εφόσον δεν είναι δυνατόν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) και κρατείται σχετικό αρχείο. 
Ως επιβεβαίωση αποστέλλεται το µήνυµα τηλεοµοιοτυπίας σφραγισµένο και 
υπογεγραµµένο από τον προµηθευτή. 

Κατά την είσοδο των πρώτων υλών / εµπορευµάτων ο Υπεύθυνος 
Προµηθειών  διενεργεί επιθεώρηση: 

- Ελέγχει και υπογράφει τα συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων (τιµολόγια, 
δελτία αποστολής κλπ), ως προς την ταύτισή τους µε τα προϊόντα που 
παραλαµβάνονται. 
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- Πραγµατοποιεί οπτικό έλεγχο των προϊόντων για την ύπαρξη εµφανών 
ελαττωµάτων και αποµακρύνει τα ελαττωµατικά, τα οποία τοποθετούνται σε 
ξεχωριστό χώρο, ώστε να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκ παραδροµής. 

- Η αστοχία του προµηθευτή καταγράφεται στο Ε 05.1: Αναφορά Μη 
Συµµόρφωσης – ∆ιορθωτικής/ Προληπτικής Ενέργειας. Το αποτέλεσµα του ελέγχου 
και οι όποιες εκκρεµότητες αν η παραγγελία δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως, 
καταγράφονται επί του ∆ελτίου Αποστολής του Προµηθευτή και του Εντύπου 
Παραγγελίας (τηλεοµοιοτυπία παραγγελίας).  

Ειδικότερα για τις πρώτες ύλες και τα υλικά που χρησιµοποιούνται στο 
Εργαστήριο και στην Παραγωγή οι έλεγχοι αφορούν κατά κύριο λόγο την πληρότητα 
των προδιαγραφών και της ζητούµενης ποσότητας και καταγράφονται σε 
εξειδικευµένα έντυπα (Ε 07.5: ∆ελτίο Παραλαβής Α΄ και Βοηθητικών Υλών - 
Εργαστήριο).  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και εφόσον δεν προκύψουν προβλήµατα 
τα προµηθευόµενα υλικά καταχωρούνται, αποθηκεύονται (για να χρησιµοποιηθούν 
στην παραγωγική διαδικασία, αν πρόκειται για α΄ ύλες) και προωθείται η εξόφληση 
του σχετικού τιµολογίου. 

Σε περίπτωση εµφάνισης µη συµµορφούµενου προϊόντος ή προβλήµατος σε 
προϊόν – υπηρεσία προµηθευτή, τόσο κατά την παραλαβή των προϊόντων όσο και σε 
οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, συντάσσεται αναφορά µη 
συµµόρφωσης (Ε05.1) και ενηµερώνεται σχετικά ο αντίστοιχος προµηθευτής. 

 

4.2 Αξιολόγηση Προµηθευτών 

Η εταιρεία έχει καταρτίσει και τηρεί κατάλογο εγκεκριµένων / αποδεκτών 
προµηθευτών / υπεργολάβων (Ε 07.1: Κατάλογος Εγκεκριµένων Προµηθευτών & 
Υπεργολάβων), στον οποίο καταγράφονται τα βασικά στοιχεία των εγκεκριµένων 
προµηθευτών / υπεργολάβων (όνοµα / επωνυµία, προϊόν, τηλέφωνο, διεύθυνση, 
παρατηρήσεις, ηµεροµηνία ένταξης και διαγραφής).  

Ο κατάλογος ανασκοπείται προγραµµατισµένα τουλάχιστον µία φορά ετησίως 
κατά την ανασκόπηση της διοίκησης και εκτάκτως σε κάθε περίπτωση που κάτι 
τέτοιο κρίνεται αναγκαίο (π.χ. διαπίστωση ανάγκης διαγραφής κάποιου προµηθευτή 
λόγω συνεχών µη συµµορφώσεων, κ.α.). Υπεύθυνος για τη λήψη της απόφασης για 
την ένταξη / διαγραφή κάποιου προµηθευτή / υπεργολάβου από τον κατάλογο είναι ο 
Υπεύθυνος Προµηθειών σε συνεργασία µε τον Υ∆Π.  

Οι προµηθευτές και υπεργολάβοι αξιολογούνται τουλάχιστον µια φορά 
ετησίως στο Ε 07.4: Ερωτηµατολόγιο Ετήσιας Αξιολόγησης Προµηθευτών, βάσει 
συγκεκριµένων κριτηρίων. Εκεί, µετά από την ανάλυση των πραγµατοποιηθεισών 
αγορών από κάθε προµηθευτή / υπηρεσιών από κάθε υπεργολάβο, για το 
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προηγούµενο έτος, καταγράφονται συγκεντρωτικά τα συµπεράσµατα από τη 
συνεργασία και βαθµολογείται η συνολική και η επιµέρους επίδοσή του. Με τον 
τρόπο αυτό εξετάζεται η ανάγκη λήψης ενεργειών, οι οποίες θα οδηγήσουν στη 
συνεχή βελτίωση της συνεργασίας. 

Η απόφαση για την έγκριση ή απόρριψη κάποιου προµηθευτή λαµβάνεται 
τελικά µε βάση: 

• Το ερωτηµατολόγιο ετήσιας αξιολόγησης προµηθευτή / υπεργολάβου. 

• Την προηγούµενη εµπειρία της εταιρείας από τη συνεργασία της µε το 
συγκεκριµένο προµηθευτή / υπεργολάβο. 

Προµηθευτές / υπεργολάβοι όπου λαµβάνουν βαθµολογία άνω του 85 
χαρακτηρίζονται άριστοι. Όσοι λαµβάνουν βαθµολογία από 60 έως 85 
χαρακτηρίζονται εγκεκριµένοι και όσοι λαµβάνουν βαθµολογία κάτω του 60 
χαρακτηρίζονται υπό δοκιµή. Η αλλαγή της κατηγορίας των προµηθευτών / 
υπεργολάβων αποτυπώνεται στον σχετικό Κατάλογο (Ε 07.1). 

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης από µέρους κάποιου προµηθευτή / 
υπεργολάβου συµπληρώνεται Ε 05.1: Αναφορά Μη Συµµόρφωσης – ∆ιορθωτικής/ 
Προληπτικής Ενέργειας. Οι πιθανές µη συµµορφώσεις των προµηθευτών / 
υπεργολάβων είναι δυνατό να αφορούν, τόσο στα χαρακτηριστικά ποιότητας των 
προϊόντων τους, όσο και στις υπηρεσίες τους προς την εταιρεία.  

Σε κάθε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ζητείται από τον προµηθευτή / 
υπεργολάβο ενηµέρωση για τις αιτίες της µη συµµόρφωσης και τις διορθωτικές 
ενέργειες που υλοποιήθηκαν για τη µη επανεµφάνισή της.  

Σε περίπτωση καταγραφής αρκετών (κατά την κρίση του Υπευθύνου 
Προµηθειών και του Υ∆Π) σοβαρών µη συµµορφώσεων για κάποιον προµηθευτή / 
υπεργολάβο, τότε αυτός διαγράφεται από τον κατάλογο των εγκεκριµένων και 
επαναξιολογείται εξ αρχής, µόνο εφόσον κριθεί απολύτως επιβεβληµένο, και σε κάθε 
περίπτωση, τουλάχιστον έξι µήνες µετά την τελευταία µη συµµόρφωση. Στο 
παράρτηµα παρατίθεται η σύνοψη της αξιολόγησης του κύκλου των αγορών.( Εικόνα 
15: Σύνοψη Αξιολόγησης ∆ιαδικασιών Κύκλου «Αγορές») 

 

4.2.2.3.4   ∆ιαδικασίες Κύκλου: «ΤΑΜΕΙΟ – ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ - 
∆ΑΝΕΙΑ» 
 

∆ανειακές Υποχρεώσεις 

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής της εταιρείας είναι αρµόδιος για να διαπραγµατεύεται το 
ποσό και τους όρους των δανείων που χρειάζεται η Εταιρεία. Την τελική έγκριση για 
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τη σύναψη δανειακής σύµβασης έχει από κοινού µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αναλόγως του ύψους και των όρων της 
δανειακής σύµβασης. 

Οι δανειακές συµβάσεις υπογράφονται µε τράπεζες οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Τα ∆άνεια (ανάλογα τον σκοπό 
για τον οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθούν) είναι µακροπρόθεσµα ή 
βραχυπρόθεσµα. Πριν την υπογραφή οποιασδήποτε δανειακής σύµβασης ελέγχεται 
από το νοµικό σύµβουλο της επιχείρησης και εγκρίνεται από το ∆.Σ. Η δανειακή 
σύµβαση υπογράφεται από 2 µέλη του ∆.Σ. 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας 
γίνεται από το οικονοµικό τµήµα (τόκοι, αποπληρωµή, αναχρηµατοδοτήσεις κλπ). Η 
Εταιρεία ακολουθεί συγκεκριµένη τακτική για τη λογιστικοποίηση των 
δεδουλευµένων τόκων (πρόβλεψη δεδουλευµένων τόκων µε IFRS για την ορθή 
οριοθέτησή τους). Σε εξαµηνιαία βάση ελέγχονται οι καταβολές των τόκων και 
συγκρίνονται µε τις προβλέψεις της προηγούµενης περιόδου από το οικονοµικό 
τµήµα. Επίσης, σε εξαµηνιαία βάση ο προϊστάµενος λογιστηρίου διενεργεί αποτίµηση 
των συναλλαγµατικών διαφορών αποτίµησης που προέρχονται από δανειακούς και 
καταθετικούς λογαριασµούς της Εταιρείας. 

Το λογιστήριο συµφωνεί κάθε µήνα όλες τις κινήσεις των δανείων µε το 
τµήµα των διαθεσίµων προκειµένου να έχουν απεικονισθεί όλες οι κινήσεις των 
δανείων στα βιβλία της επιχείρησης και να έχουν παραληφθεί όλα τα παραστατικά 
που να αφορούν στις συγκεκριµένες κινήσεις. Οι εγγραφές των συναλλαγών των 
δανειακών υποχρεώσεων πραγµατοποιούνται από τον προϊστάµενο λογιστηρίου και 
ελέγχονται από το οικονοµικό τµήµα σε µηνιαία βάση. Το οικονοµικό τµήµα µετά 
από έλεγχο της γνησιότητάς τους προωθεί τα τραπεζικά παραστατικά στον 
προϊστάµενο λογιστηρίου, για να πραγµατοποιηθούν οι λογιστικές εγγραφές. 

Το λογιστήριο ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (εβδοµάδα, 15µερο ή µήνας) 
συµφωνεί όλες τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των δανείων µε τις καταστάσεις που 
λαµβάνει από τις τράπεζες (extraits). Όλες οι δανειακές συµβάσεις αρχειοθετούνται, 
παρακολουθούνται και ελέγχονται από το οικονοµικό τµήµα και τον Οικονοµικό 
∆ιευθυντή. 

 

∆ιαθέσιµα 

Η διαχείριση των λογαριασµών διαθεσίµων γίνεται µέσω τραπεζικών λογαριασµών 
για τους οποίους υπάρχει εξουσιοδότηση των ατόµων που τους διαχειρίζονται από το 
∆.Σ. Η µεταφορά κεφαλαίων από ένα τραπεζικό λογαριασµό της Εταιρείας σε άλλο 
γίνεται ύστερα από σύνταξη και αποστολή στην τράπεζα σχετικής επιστολής η οποία 
υπογράφεται από τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή αναλόγως µε το ύψος του ποσού. Η 
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µεταφορά των κεφαλαίων ελέγχεται από τον υπάλληλο λογιστηρίου ο οποίος 
πραγµατοποιεί τις συµφωνίες τραπεζών. 

Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούνται καταχωρήσεις λογιστικών 
εγγραφών των εντολών πληρωµής και έλεγχος µε extrait. Η καταχώρηση των 
λογιστικών εγγραφών γίνεται στο µηχανογραφικό σύστηµα, από συγκεκριµένο 
υπάλληλο µετά από εξουσιοδοτηµένη εισαγωγή στο σύστηµα. 

Εισπράξεις 

Για τις εισπράξεις των τιµολογίων πελατών ενηµερώνεται ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
καθηµερινά από το τµήµα διαθεσίµων και σε περίπτωση µη έγκαιρης είσπραξης 
(βάσει του συµβολαίου πώλησης) ενηµερώνεται ο διευθυντής πωλήσεων 
προκειµένου να έρθει σε επικοινωνία µε τον πελάτη και να εξηγηθούν οι λόγοι για 
την µη τήρηση της συµφωνίας. 

Εξόφληση Προµηθευτών 

Η έγκριση των πληρωµών γίνεται από το ∆ιευθυντή του τµήµατος προµηθειών σε 
συνεργασία µε τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή. Για πληρωµές µεγάλης αξίας 
ενηµερώνεται και εγκρίνει το ∆.Σ. Οι πληρωµές των παραγωγών γίνονται µε 
αποφάσεις του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και του Οικονοµικού ∆ιευθυντή της 
Εταιρείας. 

Το µεγαλύτερο µέρος των πληρωµών γίνεται µέσω τραπεζικών εντολών. 
Μικρότερο µέρος γίνεται µε δίγραµµες τραπεζικές επιταγές. Τα πάγια σταθερά έξοδα 
της Εταιρείας πληρώνονται µέσω τραπεζικών συναλλαγών. 

Τις επιταγές υπογράφουν άτοµα για τα οποία έχει γίνει εξουσιοδότηση µε 
πρακτικό από το ∆.Σ. Εν γένει, οι επιταγές υπογράφονται από τον Οικονοµικό 
∆ιευθυντή και ένα µέλος του ∆.Σ. Για την πληρωµή των επιταγών ο ταµίας ζητάει το 
αντίστοιχο παραστατικό από το οποίο προκύπτει η υποχρέωση. Πάνω στην επιταγή 
αναγράφεται η αιτία της υποχρέωσης της Εταιρείας. Πριν από κάθε πληρωµή 
προµηθευτή γίνεται συµφωνία του υπολοίπου του µε το λογιστήριο και έλεγχος των 
τιµολογίων που θα εξοφληθούν. Οι επιταγές καταχωρούνται στο βιβλίο αξιογράφων 
το οποίο παρακολουθείται από το λογιστήριο και το τµήµα προµηθειών. 

 

 

∆ιενέργεια Cash Flow: 

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής συντάσσει σε εβδοµαδιαία βάση προϋπολογισµό 
ταµειακών ροών (excel files) λαµβάνονται υπόψη τις απαιτήσεις, τις αναµενόµενες 
εισπράξεις, τις υποχρεώσεις και τις αναµενόµενες πληρωµές, όπως ενηµερώνονται 
στα σχετικά παραµετρικά προγράµµατα. Ο εβδοµαδιαίος αυτός προϋπολογισµός 
διενεργείται για τον προγραµµατισµό των τρεχόντων εισπράξεων και των πληρωµών. 
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Τα αποτελέσµατα του προϋπολογισµού ταµειακών ροών παρουσιάζονται και 
λαµβάνουν έγκριση από τη διοίκηση της Εταιρείας. Επίσης, στα τέλη Μαΐου 
συντάσσεται από τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή προϋπολογισµός ταµειακών ροών που 
αφορά στην εναποµένουσα περίοδο Ιουνίου-∆εκεµβρίου. Ο λόγος που γίνεται αυτό 
είναι ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου υπογράφονται οι νέες συµβάσεις µε τους 
πελάτες, οπότε λαµβάνονται επικαιροποιηµένα στοιχεία για τον προϋπολογισµό της 
υπόλοιπης χρονιάς. Στο παράρτηµα παρατίθεται η σύνοψη της αξιολόγησης του 
κύκλου ταµείο – διαθέσιµα - δάνεια. (Εικόνα 16: Σύνοψη ∆ιαδικασιών Κύκλου 
«ΤΑΜΕΙΟ – ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ∆ΑΝΕΙΑ») 

  

4.2.2.3.5   ∆ιαδικασίες Κύκλου: «FRCP» 
 

Οι διαδικασίες Κατάρτισης των εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων συνοψίζονται 
στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτηµα. (Εικόνα 17: Σύνοψη ∆ιαδικασιών 
Κύκλου «FRCP») 

 

4.2.2.4   Εκτίµηση της ∆υνατότητας της ∆ιοίκησης να Παραβιάσει 
τις ∆ικλίδες Ασφαλείας 

 

Το τµήµα Accounting Department είναι αυτό που έχει επιφορτιστεί µε την κατάρτιση 
των οικονοµικών καταστάσεων από τις πληροφορίες που συλλέξαµε δεν προκύπτει 
πιθανός κίνδυνος ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Η Εταιρεία δε διαθέτει τµήµα εσωτερικού ελέγχου, ωστόσο διαθέτει ένα 
οργανωµένο σύστηµα εσωτερικών διαδικασιών. Οι διαδικασίες που σχετίζονται µε 
την παραγωγή των προϊόντων πιστοποιούνται από αναγνωρισµένο φορέα. 

Το τµήµα Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης απαρτίζεται από έµπειρο προσωπικό µε 
πολυετή εµπειρία στο χώρο. Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής της εταιρείας που ασχολείται 
µε την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων είναι κάτοχος αδείας Λογιστή Α 
τάξεως. 

Η πλειοψηφία του προσωπικού απασχολείται στην εταιρεία για πολλά χρόνια 
και υπάρχει στενή σχέση µεταξύ εργαζοµένων και διοίκησης. Ως εκ τούτου υπάρχει 
συνεχής ενηµέρωση από την διοίκηση προς τους εργαζόµενους ως προς την πορεία 
της εταιρείας. Υπάρχει "Κανονισµός Εργασίας Προσωπικού". ∆εν εντοπίσθηκαν 
ιδιαίτερα προβλήµατα σχετικά µε θέµατα ηθικής που αφορά την διοίκηση και τους 
εργαζοµένους. 

Η διαδικασία επιλογής και στελέχωσης των εργαζοµένων γίνεται µε αξιόπιστα 
και αντικειµενικά κριτήρια αξιολόγησης, επικεντρώνοντας στις γνώσεις, τις 
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ικανότητες και την προσωπικότητα των ανθρώπων. Η διοίκηση της Εταιρείας 
φροντίζει ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να απολαµβάνουν άριστες συνθήκες εργασίας, 
αξιοκρατικά κριτήρια αξιολόγησης και επιµορφωτική κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτό 
διοργανώνονται ενδοεταιρικά σεµινάρια για την εξέλιξη των δυνατοτήτων και των 
γνώσεων των εργαζοµένων. 

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ο 
ακόλουθος: 

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η 
διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής ανάπτυξης της 
Εταιρείας και η προάσπιση του εταιρικού συµφέροντος. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου υποχρεούνται σε εχεµύθεια, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
και σε κάθε διασφάλιση αυτής. Κάθε πληροφορία πρέπει να χρησιµοποιείται, από τα 
µέλη, µόνο στα πλαίσια του έργου τους και όχι για προσωπικό όφελος ή όφελος 
τρίτου σε βάρος της Εταιρείας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαγορεύεται 
να επιδιώκουν ίδια συµφέρονται τα οποία αντιβαίνουν στα συµφέροντα της 
Εταιρείας. Για το λόγο αυτό οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν, στα υπόλοιπα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα ίδια συµφέροντα τους που ενδέχεται να 
ανακύψουν που εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση 
συµφερόντων. 

Επίσης στόχος της διοίκησης είναι η διατήρηση της επαρκούς ρευστότητας 
της Εταιρείας επιτυγχάνοντας τη µειωµένη κυκλοφοριακή ταχύτητα είσπραξης των 
εµπορικών απαιτήσεων. Επιπλέον στα πλαίσια της προσαρµογής της εταιρείες στις 
δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες η διοίκηση σκοπεύει την συµπίεση του λειτουργού 
κόστους. 

Από την εξέταση των χαρακτηριστικών της διοίκησης διαπιστώνουµε ότι δεν 
έχει χαρακτηριστικά αυταρχισµού, δεν υπάρχει προηγούµενη εµπλοκή σε δικαστικές 
αγωγές και διενέξεις. Ωστόσο, η παραβίαση δικλίδων ασφαλείας από την διοίκηση σε 
κάθε περίπτωση, µπορεί να οδηγήσει σε ουσιώδες σφάλµα επί των οικονοµικών 
καταστάσεων (Potential RMM). 

Η διαδικασία επιλογής και στελέχωσης των εργαζοµένων γίνεται µε αξιόπιστα 
και αντικειµενικά κριτήρια αξιολόγησης, επικεντρώνοντας στις γνώσεις, τις 
ικανότητες και την προσωπικότητα των ανθρώπων. Το τµήµα προσωπικού λειτουργεί 
µε γνώµονα το ότι η επιτυχία είναι µια συλλογική προσπάθεια που θα επιτευχθεί µόνο 
µε την αρµονική συνεργασία του άρτια εκπαιδευµένου προσωπικού και της διοίκησης 
και σε αυτό το πλαίσιο καλλιεργεί συνθήκες άµιλλας και αναπτύσσει υποδοµές 
προσωπικής εξέλιξης, δηµιουργώντας ένα σύνολο που λειτουργεί οµαδικά και 
συντονισµένα µε κοινές αρχές και κοινές επιδιώξεις. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Οι 
πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση 
των αρνητικών επιπτώσεων που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι στην 
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χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση της Εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνου 
διενεργείται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση της εταιρείας, οι σχετικές πολιτικές της 
οποίας εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και κατ' επέκταση προσδιορίζονται 
από τη γενικότερη στρατηγική του Οµίλου. Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 
κινδύνων περιλαµβάνει την αναγνώριση, τον υπολογισµό και την αντιστάθµιση τους 
σε στενή συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες της Εταιρείας. 

Ο κίνδυνος και η πιθανότητα απάτης λαµβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από 
τη διοίκηση της Εταιρείας. Υπάρχει καθηµερινή εµπλοκή στην λειτουργία της 
Εταιρείας προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες ύπαρξης περιστατικού 
απάτης και σύµφωνα και µε τους προηγούµενους ελεγκτές ουδέποτε έχει περιέλθει 
στην αντίληψη τους κάποιο τέτοιου είδους περιστατικό που να θέτει υπό 
αµφισβήτηση αυτό τον τρόπο διακυβέρνησης. 
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4.2.3  Σχεδιασμός Αντίδρασης Ελέγχου 

 

Κίνδυνος Ουσιώδους Σφάλματος και Ελεγκτικές Διαδικασίες 

ΠΟ

Κ 
Τίτλος 
ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 

A2 Πάγιο 
Ενεργ

ητικό 

Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς ∆ιαδικασίες 
(Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος 
Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 
∆ειγµατοληπτικός έλεγχος εγγραφών 
δαπανών και συντηρήσεων. 

� 

� � 

� � 

Ο.Λ.∆ ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος αποσβέσεων. � � � 

� � 

Ο.Λ.∆ 
Συµφωνία Μητρώου Παγίων µε Γενική 
Λογιστική. � � � 

� � 

Ο.Λ.∆ 
Επιβεβαίωση ενός δείγµατος αποκτήσεων 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων. � � � 

� � 

Ο.Λ.∆ 
Κρίνετε την ανάγκη υποτίµησης της αξίας 
του παγίου ενεργητικού. 

� � � 

� � 

Ο.Λ.∆ Επισκόπηση των συντελεστών αποσβέσεων. � � � 
� � 

Ο.Λ.∆ 
Επιβεβαίωση των πωλήσεων παγίων στη 
χρήση. � � � 

� � 

Ο.Λ.∆ 
Ελέγξτε την ορθή παρουσία των διαθεσίµων 
προς πώληση περιουσιακών στοιχείων. 

� � � � 

� 

Ο.Λ.∆ Κρίνετε το εύλογο των εκτιµήσεων. � � � � 
� 

 

ΠΟΚ 
Τίτλος 
ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 

C Αποθέµατα Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 

Παρακολούθηση πραγµατικών 
(φυσικών) απογραφών τέλους 
χρήσης που διενεργούνται 
από την Εταιρεία προς διαπίστωση 
της εφαρµογής των σχετικών 
οδηγιών και γενικότερα επαρκών 
διαδικασιών απογραφής. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Λήψη επιστολής από τρίτους για 
επιβεβαίωση αποθεµάτων, 
κυριότητος της Εταιρείας, που 
εµφανίζονται ότι κατέχουν. 

� � � � � 
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Ο.Λ.∆ 

Συµφωνία της αξίας των τελικών 
αποθεµάτων (Αποθήκης) µε την 
αξία στη Γενική 
Λογιστική. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Έλεγχος αποτίµησης αποθεµάτων 
(NRV Testing). � � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Έλεγχος για τη διενέργεια 
επαρκούς πρόβλεψης για βραδέως 
κινούµενα και απαξιωµένα 
αποθέµατα. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

∆ιαδικασίες κλειστής αποθήκης για 
την προγενέστερη ή µεταγενέστερη 
απογραφή των 
αποθεµάτων (roll back, roll 
forward). 

� � � � � 

 

ΠΟΚ 
Τίτλος 
ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 

D Απαιτήσεις Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς ∆ιαδικασίες 
(Ο.Λ.∆.) 

Υψηλός 
0,0 
0,0 
3,0 

Υψηλός 
0,0 
0,0 
3,0 

Υψηλός 
0,0 
0,0 
3,0 

Υψηλός 
0,0 
0,0 
3,0 

Υψηλός 
0,0 
0,0 
3,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 

Επιβεβαίωση του cut-off (αυτοτέλεια 
των χρήσεων) στο κύκλο των εσόδων 
βάσει 
καταχωρηµένων παραστατικών 
εσόδων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Λήψη δείγµατος πιστωτικών 
τιµολογίων για την υποστήριξη της 
τεκµηρίωσης. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Λήψη δείγµατος τιµολογίων πωλήσεων 
για την υποστήριξη της τεκµηρίωσης. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ Πολιτική αναγνώρισης των εσόδων. � � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επαλήθευση των πάσης φύσεως 
υπολοίπων απαιτήσεων κατά πελατών, 
µε σχετικές 
επιστολές απ’ ευθείας στον Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή, σύµφωνα µε το 
∆ιεθνές Πρότυπο 
Ελέγχου 505 «Εξωτερικές 
Επιβεβαιώσεις». 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Ανάλυση των µεταβατικών 
λογαριασµών που συνδέονται µε 
εµπορικές απαιτήσεις. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Για ένα δείγµα επισφαλών απαιτήσεων, 
αξιολόγηση της επάρκειας του ποσού 
της 
πρόβλεψης για την κάλυψη ζηµιών από 
τη µη είσπραξη των επισφαλών αυτών 
απαιτήσεων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Επισκόπηση των συµφωνιών-
διακανονισµών 
εκχώρησης/προεξόφλησης των 

� � � � � 
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απαιτήσεων. 

Ο.Λ.∆ 

∆ιερεύνηση επιταγών και γραµµατίων 
εισπρακτέων για τη διαπίστωση της 
οµαλής 
ρευστοποίησης τους, καθώς και για την 
ύπαρξη αξιογράφων που έχουν λήξει 
αρκετό χρόνο πριν, και αξιολόγηση της 
επάρκειας του ποσού της 
σχηµατισθείσας πρόβλεψης για την 
κάλυψη των ζηµιών από τη µη 
είσπραξή τους. 

� � � � � 

 

ΠΟ

Κ 
Τίτλος 
ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 

Ε Λοιπές 
Απαιτήσεις 
ή 
προπληρωµ

ές 

Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς ∆ιαδικασίες 
(Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ Πολιτική αναγνώρισης των εσόδων. � � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επαλήθευση των πάσης φύσεως 
υπολοίπων απαιτήσεων κατά 
χρεωστών, µε σχετικές 
επιστολές απ’ ευθείας στον Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή, σύµφωνα µε το 
∆ιεθνές Πρότυπο 
Ελέγχου 505 «Εξωτερικές 
Επιβεβαιώσεις». 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επαλήθευση ενός δείγµατος 
πιστωτικών τόκων από πελάτες για την 
υποστήριξη της 
τεκµηρίωσης. 

� � � � � 

 

ΠΟΚ 
Τίτλος 
ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 

F ∆ιαθέσιµα Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς ∆ιαδικασίες 
(Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 

Καταµέτρηση, χωρίς προειδοποίηση, 
των Ταµείων όπου είναι εφικτό 
(µετρητών και άλλων τυχόν αξιών που 
παρακολουθούνται µε το ταµείο) και 
κατάρτιση σχετικού πρακτικού 
καταµέτρησης. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επιβεβαίωση των υπολοίπων 
τραπεζικών καταθέσεων τέλους 
χρήσης µε αντίστοιχες, 
απευθείας προς τον Ο.Ε.Λ., επιστολές 
Τραπεζών. 

� � � � � 
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Ο.Λ.∆ 

Επαλήθευση της ορθής αποτίµησης 
των καταθέσεων σε ξένο νόµισµα και 
του ορθού 
λογιστικού χειρισµού των 
συναλλαγµατικών διαφορών. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επαλήθευση της ορθής κίνησης των 
τραπεζικών λογαριασµών καταθέσεων 
βάσει σχετικών δικαιολογητικών κατά 
το τέλος της χρήσης. 

� � � � � 

 

ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
G Υποχρεώσεις Κίνδυνος 

∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 
Επιβεβαίωση των υποχρεώσεων 
µέσω επισκόπησης των 
µεταγενέστερων πληρωµών. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επιβεβαίωση των υπολοίπων 
προµηθευτών, πιστωτών µε σχετικές 
επιστολές απ’ ευθείας στον Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή, σύµφωνα µε το 
∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 505 
«Εξωτερικές επιβεβαιώσεις». 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Ανάλυση των µεταβατικών 
λογαριασµών που σχετίζονται µε 
εµπορικές υποχρεώσεις. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Έλεγχος της κίνησης των 
λογαριασµών αγορών βάσει νοµίµων 
δικαιολογητικών. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Λήψη ισοζυγίου προµηθευτών και 
λοιπών πιστωτών από το αντίστοιχο 
Τµήµα και 
συµφωνία αυτού µε Γενική 
Λογιστική. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επισκόπηση των επιταγών 
πληρωτέων και έλεγχος της 
ακρίβειας των ποσών τους. 

� � � � � 

 

ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
Η Λοιπές 

Υποχρεώσεις ή 
δεδουλευµένα 
έξοδα 

Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 
∆ειγµατοληπτικός έλεγχος αγορών 
– πωλήσεων βάσει νοµίµων 
δικαιολογητικών. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Αξιολόγηση του ευλόγου των 
εκτιµήσεων. 

� � � � � 
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Ο.Λ.∆ 

Επιβεβαίωση του Φ.Μ.Υ. και του 
καθαρού πληρωτέου ποσού της 
µισθοδοσίας. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επανυπολογισµός σε 
δειγµατοληπτική βάση του Φ.Μ.Υ. 
βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Επανυπολογισµός των 
δεδουλευµένων τόκων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Έλεγχος ενός δείγµατος πληρωµών 
τόκων για την υποστήριξη της 
τεκµηρίωσης. 

� � � � � 

 

ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
L Φορολογία Κίνδυνος 

∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 
Επιβεβαίωση πρόβλεψης φόρου για 
την κλειόµενη χρήση. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Επισκόπηση της κινήσεως του 
λογαριασµού φόρου κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Επισκόπηση της γνωστοποίησης 
των φόρων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Έλεγχος αφορολόγητων 
αποθεµατικών που πρέπει να 
κεφαλαιοποιηθούν ή διανεµηθούν 
εντός της χρήσεως. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Έλεγχος ανακτησιµότητας της 
αναβαλλόµενης φορολογικής 
απαίτησης. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επισκόπηση της κίνησης του 
λογαριασµού της αναβαλλόµενης 
φορολογίας καθώς και του 
υπολοίπου αυτού στο τέλος της 
χρήσεως. 

� � � � � 

 

ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
Μ1 Προβλέψεις για 

αποζηµίωση 
προσωπικού 

Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 
Αξιολόγηση του ευλόγου των 
εκτιµήσεων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Επισκόπηση των καθορισµένων 
παροχών λόγω αποχώρησης για 
συνταξιοδότηση. 

� � � � � 
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ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
P Κεφάλαιο – 

Αποθεµατικά - 
Μερίσµατα 

Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 
Επιβεβαίωση διαθέσεως παγίων 
περιουσιακών στοιχείων που 
έλαβαν χώρα στη χρήση. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Έλεγχος αφορολόγητων 
αποθεµατικών που πρέπει να 
κεφαλαιοποιηθούν ή διανεµηθούν 
εντός της χρήσεως. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Έλεγχος της µεταβολής του 
αποθεµατικού επανεκτίµησης των 
παγίων περιουσιακών 
στοιχείων που έχουν αποτιµηθεί 
στην εύλογη αξία. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Συµφωνία του λογαριασµού των 
αποθεµάτων κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως. 

� � � � � 

 

ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
Q Έσοδα 

Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Σηµαντικός 
0,0 
0,0 
3,0 

Σηµαντικός 
0,0 
0,0 
3,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 

Επιβεβαίωση του cut-off 
(αυτοτέλεια των χρήσεων) στο 
κύκλο των εσόδων βάσει 
καταχωρηµένων παραστατικών 
εσόδων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Λήψη δείγµατος πιστωτικών 
τιµολογίων για την υποστήριξη 
της τεκµηρίωσης. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Λήψη δείγµατος τιµολογίων 
πωλήσεων για την υποστήριξη 
της τεκµηρίωσης. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Πολιτική αναγνώρισης των 
εσόδων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επαλήθευση των πάσης φύσεως 
υπολοίπων απαιτήσεων κατά 
πελατών, χρεωστών κ.λπ.,µε 
σχετικές επιστολές απ’ ευθείας 
στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 
Πρότυπο Ελέγχου 505 

� � � � � 
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«Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις». 

Ο.Λ.∆ 
Επιβεβαίωση σε 
δειγµατοληπτική βάση των 
εσόδων εποµένων χρήσεων. 

� � � � � 

 

ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
R Κόστος 

Πωλήσεων 
Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 
Επιβεβαίωση των πληρωτέων 
ποσών µέσω µεταγενέστερων 
πληρωµών. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επιβεβαίωση των υπολοίπων 
προµηθευτών µε σχετικές επιστολές 
απευθείας στον Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 
Πρότυπο Ελέγχου 505 «Εξωτερικές 
επιβεβαιώσεις». 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Ανάλυση των µεταβατικών 
λογαριασµών που σχετίζονται µε 
εµπορικές υποχρεώσεις. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Επιβεβαίωση δια φυσικής 
καταµέτρησης ενός δείγµατος 
αγορών της χρήσης. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Έλεγχος της συµφωνίας του 
ισοζυγίου προµηθευτών και 
συµφωνία αυτού µε Γενική 
Λογιστική. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επιβεβαίωση ενός δείγµατος 
τιµολογίων αγορών της χρήσης για 
την ύπαρξη των νοµίµων 
δικαιολογητικών. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Παρακολούθηση πραγµατικών 
(φυσικών) απογραφών τέλους 
χρήσης που διενεργούνται 
από την Εταιρεία προς διαπίστωση 
της εφαρµογής των σχετικών 
οδηγιών και γενικότερα επαρκών 
διαδικασιών απογραφής. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Λήψη επιστολής από τρίτους για 
επιβεβαίωση αποθεµάτων, 
κυριότητος της Εταιρείας, που 
εµφανίζονται ότι κατέχουν. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Συµφωνία της αξίας των τελικών 
αποθεµάτων (Αποθήκης) µε την 
αξία στη Γενική 
Λογιστική. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Έλεγχος αποτίµησης αποθεµάτων 
(NRV Testing). 

� � � � � 
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Ο.Λ.∆ 

Επαλήθευση αποθεµάτων τρίτων, 
που βρίσκονται για φύλαξη στις 
αποθήκες της 
οικονοµικής µονάδας. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

∆ιαδικασίες κλειστής αποθήκης για 
την προγενέστερη ή µεταγενέστερη 
απογραφή των 
αποθεµάτων (roll back, roll 
forward). 

� � � � � 

 

ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
S ∆απάνες 

Μισθοδοσίας 
Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 
Επιβεβαίωση του Φ.Μ.Υ. και του 
καθαρού πληρωτέου ποσού της 
µισθοδοσίας. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Επανυπολογισµός σε 
δειγµατοληπτική βάση του Φ.Μ.Υ. 
βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επιβεβαίωση δείγµατος εγγραφών 
µε τις αντίστοιχες µισθοδοτικές 
καταστάσεις και το 
σχετικό άρθρο µισθοδοσίας. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Γνωστοποιήσεις κόστους 
µισθοδοσίας. 

� � � � � 

 

 

ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
Τ Λοιπές δαπάνες 

ή λοιπά 
στοιχεία 
κατάστασης 
συνολικών 
εσόδων 

Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 
∆ειγµατοληπτικός έλεγχος 
εγγραφών δαπανών και 
συντηρήσεων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
∆ειγµατοληπτικός έλεγχος 
αποσβέσεων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Συµφωνία αξιών Μητρώου Παγίων 
– Γενικής Λογιστικής. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
∆ειγµατοληπτικός έλεγχος 
δείγµατος αγορών ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Έλεγχος αποµείωσης των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ Επισκόπηση των συντελεστών � � � � � 



   70 

 

αποσβέσεων. 

Ο.Λ.∆ 
Επιβεβαίωση των πωλήσεων 
παγίων στη χρήση. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Για δείγµα απαιτήσεων σε 
καθυστέρηση, να ελεγχθεί το ύψος 
της σχηµατισµένης 
πρόβλεψης. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Επιβεβαίωση ενός δείγµατος 
δαπανών εποµένων χρήσεων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Επιβεβαίωση πληρωτέων ποσών µε 
µεταγενέστερες πληρωµές στην 
επόµενη χρήση. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επιβεβαίωση των υπολοίπων 
προµηθευτών, πιστωτών µε 
σχετικές επιστολές απευθείας στον 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε το Fιεθνές Πρότυπο 
Ελέγχου 505 «Εξωτερικές 
επιβεβαιώσεις». 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Έλεγχος της συµφωνίας της 
εµπορικής εφαρµογής των 
εµπορικών υποχρεώσεων µε το 
υπόλοιπο της Γενικής Λογιστικής. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
∆ειγµατοληπτικός έλεγχος των 
παραστατικών αγορών/δαπανών. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Έλεγχος της φύσης των «Λοιπών 
εσόδων - εξόδων». 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Έλεγχος δείγµατος «Λοιπών 
εσόδων - εξόδων». 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Επισκόπηση των αναπροσαρµογών 
/ προβλέψεων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ Έλεγχος αποµείωσης επενδύσεων. � � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Λήψη επιστολής από το Νοµικό 
Σύµβουλο της Εταιρείας. 

� � � � � 

  

ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
CC Προετοιµασία 

Οικονοµικών 
Καταστάσεων Κίνδυνος 

∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Σηµαντικός 
0,0 
0,0 
3,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Σηµαντικός 
0,0 
0,0 
3,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 
Έλεγχος ορθότητας των 
µετασχηµατιζόµενων Οικονοµικών 
Καταστάσεων µέσω EXCEL. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Έλεγχος των υπολοίπων έναρξης 
των λογαριασµών. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Έλεγχος των λογιστικών 
εκτιµήσεων που αναφέρονται στις 
Σηµειώσεις των Οικονοµικών 
Καταστάσεων και επιβεβαίωση της 
συνάφειάς τους µε τις 
διενεργηθείσες εκτιµήσεις. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Εκτίµηση της επίδρασης των µη 
διορθωµένων σφαλµάτων. 

� � � � � 
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Ο.Λ.∆ 
Συµφωνία των Οικονοµικών 
Καταστάσεων µε τα υπόλοιπα των 
βιβλίων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Έλεγχος της αριθµητικής ακρίβειας 
των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Έλεγχος της πληρότητας των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Επισκόπηση του προσχεδίου της 
Έκθεσης Ελέγχου. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Εκτίµηση και άλλων πληροφοριών 
που απαιτείται να δηµοσιοποιηθούν 
µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Έλεγχος των γνωστοποιήσεων στις 
σηµειώσεις των Οικονοµικών 
Καταστάσεων και 
επιβεβαίωση ότι περιλαµβάνονται 
όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες 
και επεξηγήσεις που προβλέπονται 
από τα ∆ΠΧΑ. 

� � � � � 

 

 

ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
DD Μεταγενέστερα 

Γεγονότα 
Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 

Επισκόπηση της πλέον 
πρόσφατης χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης της Εταιρείας για 
εντοπισµό µεταγενέστερων 
γεγονότων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Συζήτηση των σηµαντικών 
µεταγενέστερων γεγονότων µε τη 
∆ιοίκηση της Εταιρείας. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Επικαιροποίηση της επιστολής 
του νοµικού συµβούλου της 
Εταιρείας. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Έλεγχος των µεταγενέστερων 
οικονοµικών στοιχείων της 
Εταιρείας για σηµαντικές 
µεταβολές στη µεταγενέστερη 
περίοδο. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επισκόπηση µεταγενέστερων 
εγγραφών στα βιβλία της 
Εταιρείας για ασυνήθιστες 
συναλλαγές. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επιβεβαίωση ότι τα 
µεταγενέστερα γεγονότα είναι 
κατάλληλα καταχωρηµένα στα 
βιβλία της Εταιρείας και δεόντως 
γνωστοποιηµένα. 

� � � � � 
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Ο.Λ.∆ 

Επισκόπηση των Πρακτικών των 
Συνεδριάσεων του F.Σ. και Γ.Σ. 
για της Εταιρείας για 
εντοπισµό µεταγενέστερων 
γεγονότων. 

� � � � � 

 

ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
GG Συνέχιση 

δραστηριότητας 
Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες 
(Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας           

Ο.Λ.∆ 

Αξιολόγηση της εκτίµησης 
της ∆ιοίκησης για την 
ικανότητα της Εταιρείας να 
συνεχίσει ως 
συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Αξιολόγηση του βαθµού 
εξάρτησης της Εταιρείας από 
µεγάλους 
πελάτες/προµηθευτές. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Επίδραση της παραδοχής της 
συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας στην Έκθεση 
Ελέγχου. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Συµπέρασµα για την 
ικανότητα της επιχείρησης να 
συνεχίσει ως συνεχιζόµενη 
δραστηριότητα. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Έλεγχος ύπαρξης γεγονότων 
που εγείρουν σηµαντικές 
αµφιβολίες για την ικανότητα 
συνέχισης της δραστηριότητας 
πέραν της περιόδου εκτίµησης 
της ∆ιοίκησης. 

� � � � � 

 

 

ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
ΝΝ Ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις/δεσ

µεύσεις 

Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 

Επισκόπηση συµβάσεων, 
πρακτικών ∆.Σ. και λοιπών 
εγγράφων σχετικών µε 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις / 

� � � � � 
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νοµικές δεσµεύσεις. 

Ο.Λ.∆ 
Επισκόπηση τιµολογίων για 
δαπάνες νοµικών συµβούλων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

∆ιερευνητικές ερωτήσεις προς τη 
∆ιοίκηση για την ύπαρξη 
ενδεχόµενων υποχρεώσεων 
/νοµικών δεσµεύσεων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Λήψη επιστολής από το Νοµικό 
Σύµβουλο της Εταιρείας. 

� � � � � 

 

ΠΟΚ Τίτλος ΠΟΚ ∆ιασφάλιση C E A V P 
VV Συναλλαγές µε 

συνδεδεµένα 
µέρη 

Κίνδυνος 
∆οκιµασίες ∆ικλίδων (∆.∆.) 
Αναλυτικές ∆ιαδικασίες (Α.∆.) 
Ουσιαστικές Λεπτοµερείς 
∆ιαδικασίες (Ο.Λ.∆.) 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Κανονικός 
0,0 
0,0 
2,0 

Τύπος Ελεγκτικής 
∆ιαδικασίας 

Τίτλος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
          

Ο.Λ.∆ 
Αναγνώριση των συνδεδεµένων 
µερών. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Τεκµηρίωση των συναλλαγών µε 
συνδεδεµένα µέρη. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Επιβεβαίωση της πληρότητας των 
συναλλαγών µε συνδεδεµένα 
µέρη. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Συζήτηση και διασταύρωση των 
συναλλαγών µε συνδεδεµένα 
µέρη µε τη ∆ιοίκηση. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Έλεγχος των συνδεδεµένων 
µερών που δεν είχαν 
γνωστοποιηθεί στο παρελθόν. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
πέραν των συνήθων 
επιχειρηµατικών συναλλαγών. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
που διενεργήθηκαν βάσει της 
αρχής των ίσων 
αποστάσεων. 

� � � � � 

Ο.Λ.∆ 
Γνωστοποίηση των συναλλαγών 
µε συνδεδεµένα µέρη. 

� � � � � 
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4.2.4   Συζήτηση Ομάδας Ανάθεσης 

 

Η συζήτηση ανάµεσα στην ελεγκτική οµάδα σκοπό έχει τη διάχυση των 
πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφεροµένων 
διαδικασιών κατανόησης της Εταιρείας, κατανόησης του περιβάλλοντος εντός του 
οποίου δραστηριοποιείται καθώς και του συστήµατος εσωτερικών δικλίδων που 
εφαρµόζει, αλλά και κατόπιν της Προκαταρτικής Αναλυτικής Επισκόπησης, µεταξύ 
των πιο έµπειρων µελών της οµάδας. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στα 
µέλη της οµάδας να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση της επιρρέπειας των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σε ουσιώδες σφάλµα και να επιλέξουν τα θέµατα που θα 
διαδώσουν στο σύνολο της ελεγκτικής οµάδας (και στα µέλη που δε συµµετέχουν). 

Τα µέλη της οµάδας τα οποία συναντήθηκαν στα γραφεία της ελεγκτικής 
εταιρείας την 20η ∆εκεµβρίου 2013 εµφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

Ονοµατεπώνυµο Θέση 

Τσιλιγκύρης Αναστάσιος 
Engagement Partner - Εταίρος Ανάθεσης –Υπογράφων 
ΟΕΛ 

Κακουρή Φωτεινή Assistant Manager (Τax Services) 

Ντέµου Αργυρώ Assistant Manager (Audit & Assurance) 

 

Συζήτηση επί Γενικών Θεµάτων 

Επισκόπηση και συζήτηση επί των ακολούθων θεµάτων, προκειµένου να 
διασφαλιστεί ότι η πληροφορία έχει µεταβεί στο σύνολο της ελεγκτικής οµάδας και 
ότι οι ενδεχόµενοι Κίνδυνοι Ουσιώδους Λάθους έχουν ληφθεί υπόψη κατά την 
εκτίµηση της επιρρέπειας των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ουσιώδη ανακρίβεια 
που οφείλεται σε απάτη ή λάθος: 

• Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπών συναντήσεων της 
∆ιοίκησης που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 

Από την επισκόπηση των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν 
προέκυψε κάτι το αξιοσηµείωτο. Πέραν της αποφάσεως για λήψη νέας 
χρηµατοδότησης από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την ενεργοποίησης της 
διαδικασίας factoring χωρίς αναγωγή µέσω της ίδιας τράπεζας και την έγκριση νέας 
χρηµατοδότησης από την Τράπεζα Alpha Bank. Οι λοιπές αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου σχετίζονταν κατά κύριο λόγο µε την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς µέλη 
του προσωπικού για τη διεκπεραίωση υποθέσεων της Εταιρείας στις δηµόσιες 
υπηρεσίες καθώς και µε την υπογραφή βραχυχρόνιων µισθωτηρίων συµβολαίων 
µίσθωσης αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης καπνών σε αγροτικές περιοχές και για 
περιόδους όχι µεγαλύτερες του τριµήνου. Από την επισκόπηση των πρακτικών της 
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Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως προέκυψε η έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
της προηγούµενης χρήσεως, η απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
καθώς και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης και η εκλογή της ελεγκτικής 
µας εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της τρέχουσας 
χρήσεως. 

• Σηµαντικά θέµατα από τον έλεγχο της προηγούµενης χρήσεως που 
σηµειώθηκαν προς εξέταση από τον ελεγκτή της τρέχουσας χρήσεως. 

Κατά την προηγούµενη χρήση είχε σηµειωθεί ότι ενδεχοµένως το 
πληροφοριακό σύστηµα του Οµίλου και της Εταιρείας να αναβαθµιστεί από Atlantis 
σε SAP. Η εν λόγω σκέψη δεν υλοποιήθηκε και δεν αναµένεται να υλοποιηθεί άµεσα. 
Το πληροφοριακό σύστηµα παραµένει µη περίπλοκο και για το λόγο αυτό δε 
συντρέχει λόγος χρησιµοποίησης σχετικού εµπειρογνώµονα (IS Auditor Expert) στην 
παρούσα χρήση. 

• Ουσιώδες Μέγεθος (Materiality), Ουσιώδες Μέγεθος Εκτέλεσης 
(Performance Materiality) και Σαφώς Ασήµαντο Μέγεθος (Clearly 
Trivial Levels) 

Τα ανωτέρω αναφέρονται στην Παράγραφο «Κατανόησης της Φύσης της 
Ανάθεσης» υποπαράγραφος «Ουσιώδες Μέγεθος» 

• Ο τρόπος µε τον οποίο οποιοδήποτε επιπλέον εύρηµα που θα προκύψει 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου το οποίο µπορεί να έχει επίδραση στην 
εκτίµησή µας για σηµαντικούς κινδύνους θα επικοινωνηθεί στην 
υπόλοιπη οµάδα. 

(Επισηµάνθηκε ο τρόπος) 

• Πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο αποδοχής – 
επαναποδοχής του πελάτη. 

Τα ανωτέρω αναφέρονται στην Παράγραφο «Κατανόησης της Φύσης της 
Ανάθεσης» υποπαράγραφος «∆ιαδικασίες Αποδοχής – Επαναποδοχής» 

• Πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο κατανόησης της 
οντότητας και του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

Τα ανωτέρω αναφέρονται στην Παράγραφο «Κατανόησης της Οντότητας» 
υποπαράγραφος «Κατανόηση της Οντότητας και του περιβάλλοντός της» και 
«Κατανόηση των εσωτερικών δικλίδων» 

 
• Πιθανά θέµατα ανεξαρτησίας 
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∆εν προέκυψαν θέµατα ανεξαρτησίας, αναφέρεται και στην Παράγραφο 
«Κατανόησης της Φύσης της Ανάθεσης» υποπαράγραφος «∆ιαδικασίες Αποδοχής – 
Επαναποδοχής». 

Βασικά Θέµατα που προέκυψαν από τις συζητήσεις 

Από τον έλεγχο των πρακτικών του ∆Σ & ΓΣ δεν προέκυψε κάτι το ιδιαίτερο. 

∆εν υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης της ελεγκτικής οµάδας από τον πελάτη. 

∆εν παρατηρούνται περιπτώσεις ασυνηθών ή ύποπτων συναλλαγών του πελάτη. 
Στα πλαίσια των σχέσεων του Οµίλου υπάρχουν σηµαντικά ενδοεταιρικά υπόλοιπα & 
συναλλαγές. 
Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση για την τήρηση χρηµατοοικονοµικών δεικτών όπως 
προβλέπεται από τις συµβάσεις των δανείων, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
παραποίηση κονδυλίων. 
Σε όλες τις φάσεις των ελέγχων θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας την πιθανότητα υπέρβασης 
των δικλίδων ασφαλείας από τη διοίκηση, την πιθανή αναποτελεσµατικότητα των δικλίδων 
ασφαλείας και τη δυνατότητα της Εταιρείας για συνέχιση της δραστηριότητας της. ∆εν 
έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις απάτης σχετικά µε αυτά τα θέµατα, ωστόσο ο κίνδυνος 
υφίσταται. 

 

Συζήτηση επί των πιθανών περιπτώσεων απάτης και ενδείξεων απάτης 

• Να δοθεί έµφαση στην ουσιαστική διαφορά µεταξύ απάτης και λάθους η 
οποία είναι η πρόθεση. 

(Επισηµάνθηκε) 

• Να εκτιµηθεί που και πώς οι Οικονοµικές Καταστάσεις είναι επιρρεπείς 
σε ουσιώδη ανακρίβεια λόγω απάτης. 

-Παραβίαση των δικλίδων ασφαλείας, από τη ∆ιοίκηση (Management Override of 
Controls). 

- Πρόωρη αναγνώριση υπερβάλλοντος εσόδου στη χρήση. 

- Εκπλήρωση Χρηµατοοικονοµικών Όρων (Financial Covenants) ∆ανειακών 
Συµβάσεων 

• Να εκτιµηθεί εάν υφίστανται εσωτερικοί ή εξωτερικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την οντότητα και θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν πιέσεις 
στη ∆ιοίκηση να διαπράξει απάτη 

Υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος πρόωρης αναγνώρισης υπερβάλλοντος εσόδου στη 
χρήση. Η αυξηµένη ανάγκη για την τήρηση χρηµατοοικονοµικών δεικτών της 
Εταιρείας µπορεί να οδηγήσει τη ∆ιοίκηση σε παραποίηση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 
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• Να εκτιµηθεί η διαδικασία επίβλεψης των µελών του προσωπικού που 
έχουν πρόσβαση στα ταµειακά διαθέσιµα. 

Η επίβλεψη είναι σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο. 

• Να εκτιµηθούν ανεξήγητες ή ασυνήθιστες µεταβολές στη συµπεριφορά 
και τον τρόπο ζωής των µελών της ∆ιοίκησης που έπεσαν στην αντίληψη 
της ελεγκτικής οµάδας. 

∆εν έχει προκύψει κάτι το αξιοσηµείωτο. 

 

Κυριότεροι πιθανοί κίνδυνοι και εκτίµηση αυτών Πηγή 

Η παραβίαση δικλίδων ασφαλείας, από τη ∆ιοίκηση µπορεί να 
οδηγήσει σε ουσιώδες σφάλµα επί των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. Στα πλαίσια του ελέγχου των προηγούµενων 
χρήσεων δεν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις απάτης ή γενικότερα 
παραβίασης των δικλίδων ασφαλείας από τη ∆ιοίκηση. 
Συµφωνούµε ότι σε όλες τις φάσεις ελέγχου θα έχουµε υπόψη µας 
τον κίνδυνο αυτό. Στα πλαίσια αντιµετώπισης του κινδύνου θα 
διενεργηθούν οι υποχρεωτικές ελεγκτικές  διαδικασίες στον 
κύκλο FRCP. 

Ερωτηµατολόγιο 
Κατανόησης των 
Εσωτερικών ∆ικλίδων 

Σχετικά µε τα έσοδα, υπάρχει κίνδυνος ως προς τη µη ορθή 
αναγνώριση αυτών στην κατάλληλη περίοδο και κυρίως πρόωρης 
αναγνώρισης υπερβάλλοντος εσόδου στη χρήση, ώστε να 
τηρούνται συγκεκριµένοι χρηµατοοικονοµικοί 
δείκτες. Έως σήµερα, δεν έχουµε ενδείξεις για απάτη, ωστόσο ο 
κίνδυνος είναι σηµαντικός. 

Προκαταρκτική 
Αναλυτική 
Επισκόπηση 
& Ερωτηµατολόγιο 
Κατανόησης της 
Οντότητας 

Από την εξέταση των χαρακτηριστικών της ∆ιοίκησης 
διαπιστώνουµε ότι δεν έχει χαρακτηριστικά αυταρχισµού, δεν 
υπάρχει προηγούµενη εµπλοκή σε δικαστικές αγωγές και 
διενέξεις και δεν υπάρχει αδικαιολόγητη έµφαση στην επίτευξη 
κερδών ανά µετοχή. 

Ερωτηµατολόγιο 
Κατανόησης των 
Εσωτερικών ικλίδων 
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Συζήτηση Ενδεχόµενων Κινδύνων Ουσιώδους Λάθους 

Κυριότεροι πιθανοί κίνδυνοι και εκτίµηση αυτών Πηγή 

Συζητήθηκαν πιθανοί κίνδυνοι επί των Οικονοµικών Καταστάσεων των οποίων η 
αξιολόγηση αναφέρεται κατωτέρω: 

 Η παραβίαση των δικλείδων ασφαλείας, από τη ∆ιοίκηση µπορεί 
να οδηγήσει σε ουσιώδες  σφάλµα επί των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. Στα πλαίσια του ελέγχου των προηγούµενων 
χρήσεων δεν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις απάτης ή γενικότερα 
παραβίασης των δικλίδων ασφαλείας 
από τη ∆ιοίκηση. Συµφωνούµε ότι σε όλες τις φάσεις ελέγχου θα 
έχουµε υπόψη µας την πιθανότητα ύπαρξης ενός τέτοιου 
κινδύνου. Στα πλαίσια αντιµετώπισης του κινδύνου θα 
διενεργηθούν οι υποχρεωτικές ελεγκτικές  διαδικασίες του FRCP. 

Ερωτηµατολόγιο 
Κατανόησης των 
Εσωτερικών ∆ικλίδων 

Σχετικά µε τα έσοδα, υπάρχει κίνδυνος ως προς τη µη ορθή 
αναγνώριση αυτών στην κατάλληλη περίοδο και κυρίως πρόωρης 
αναγνώρισης υπερβάλλοντος εσόδου στη χρήση, ώστε να 
τηρούνται συγκεκριµένοι χρηµατοοικονοµικοί 
δείκτες. Έως σήµερα, δεν έχουµε ενδείξεις για απάτη, ωστόσο ο 
κίνδυνος είναι σηµαντικός. 

Προκαταρκτική 
Αναλυτική 
Επισκόπηση 
& Ερωτηµατολόγιο 
Κατανόησης της 
Οντότητας 

Η υποχρέωση της Εταιρείας για την τήρηση 
χρηµατοοικονοµικών δεικτών όπως προβλέπεται από τις 
συµβάσεις των δανείων θα µπορούσε να οδηγήσει σε παραποίηση 
κονδυλίων. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στα ΠΟΚ που 
επηρεάζουν τους χρηµατοοικονοµικού όρους (Covenants) των 
δανείων. 

Ερωτηµατολόγιο 
Κατανόησης της 
Οντότητας 

Στα πλαίσια του κύκλου FRCP, η Εταιρεία παράγει τις 
Οικονοµικές Καταστάσεις στο σύστηµα EXCEL το οποίο δεν 
παρέχει την απαιτούµενη  διασφάλιση που ενδεχοµένως έχουν οι 
εφαρµογές ERP. 

Ερωτηµατολόγιο 
Κατανόησης των 
Πληροφοριακών 
Συστηµάτων 

Το γεγονός ότι οι πελάτες της Εταιρείας είναι µεγάλες- φερέγγυες 
αλλά συγκεκριµένες σε αριθµό µεγάλες εταιρείες είναι 
ενδεχόµενο να αυξάνει την εξάρτηση της εταιρείας από αυτές σε 
επίπεδο τιµών και όγκου πωλήσεων. Θα πρέπει εποµένως να 
διερευνάται κάθε σηµαντική µεταβολή και επίπτωση από παύση 
συνεργασίας µε τους πελάτες της εταιρείας. 

Ερωτηµατολόγιο 
Κατανόησης της 
Οντότητας 
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Εκτίµηση Κινδύνου Ουσιώδους Ανακρίβειας 

Οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών που 
προαναφέρθηκαν αλλά και η θέση της ελεγκτικής οµάδας αναφορικά µε τη 
σηµαντικότητα αυτών συνοψίζονται ως ακολούθως: 

Κυριότεροι πιθανοί κίνδυνοι – και εκτίµηση αυτών 

Η παραβίαση των δικλίδων ασφαλείας, από τη ∆ιοίκηση µπορεί να οδηγήσει σε ουσιώδες 
σφάλµα επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Στα πλαίσια του ελέγχου των 
προηγούµενων χρήσεων δεν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις απάτης ή γενικότερα 
παραβίασης των δικλίδων ασφαλείας από τη ∆ιοίκηση. Σε κάθε εταιρεία, ο εν λόγω 
κίνδυνος είναι σηµαντικός, όπως προβλέπουν και τα FΕΠ και επηρεάζει το σύνολο των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. Συµφωνούµε ότι σε όλες τις φάσεις ελέγχου θα έχουµε 
υπόψη µας την πιθανότητα ύπαρξης ενός τέτοιου κινδύνου. Στα πλαίσια αντιµετώπισης 
του κινδύνου θα διενεργηθούν οι υποχρεωτικές ελεγκτικές διαδικασίες στον κύκλο FRCP. 
Εκτίµηση Κινδύνου (ELR – Σηµαντικός Κίνδυνος – Κίνδυνος Απάτης) 

Στα πλαίσια του κύκλου FRCP, η Εταιρεία παράγει τις Οικονοµικές Καταστάσεις στο σύστηµα 
EXCEL το οποίο δεν παρέχει την απαιτούµενη διασφάλιση που ενδεχοµένως έχουν οι 
εφαρµογές ERP. 
Εκτίµηση Κινδύνου (ALR – Σηµαντικός Κίνδυνος) 

Η υποχρέωση της Εταιρείας για την τήρηση χρηµατοοικονοµικών δεικτών όπως προβλέπεται 
από τις συµβάσεις των δανείων θα µπορούσε να οδηγήσει σε παραποίηση κονδυλίων. 
Εκτίµηση Κινδύνου (ΕLR – Σηµαντικός Κίνδυνος – Κίνδυνος Απάτης) 

Το γεγονός ότι οι πελάτες της Εταιρείας είναι µεγάλες-φερέγγυες αλλά συγκεκριµένες σε 
αριθµό µεγάλες εταιρείες είναι ενδεχόµενο να αυξάνει την εξάρτηση της Εταιρείας από 
αυτές σε επίπεδο τιµών και όγκου πωλήσεων. Θα πρέπει εποµένως να διερευνάται κάθε 
σηµαντική µεταβολή και επίπτωση από παύση συνεργασίας µε τους πελάτες της 
Εταιρείας.  
Εκτίµηση Κινδύνου (Μη σηµαντικός Κίνδυνος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.5   Κατάρτιση Προγράµµατος Ελέγχου 
 

Γενικές Πληροφορίες Πελάτη 

Βιοµηχανία Βιοµηχανία Πλαστικών 

Κατάσταση του Πελάτη Υφιστάµενη 

Συµπέρασµα Ανεξαρτησίας Ανεξάρτητη 

Επισκοπών ∆ικλίδων Ποιότητας  ∆εν Ανήκει στον ∆ηµόσιο Τοµέα και δεν βρίσκεται σε διαδικασία κρατικοποίησης 

 Η Εταιρεία δεν είναι εισηγµένη  

Η εταιρεία δεν είναι εισηγµένη ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση να οριστεί   
Επισκοπών Ορκωτός Ελεγκτής 

 

Γενικές Πληροφορίες Πελάτη 

Βιοµηχανία Βιοµηχανία Πλαστικών 

Κατάσταση του Πελάτη Υφιστάµενη 

Συµπέρασµα Ανεξαρτησίας Ανεξάρτητη 

Επισκοπών ∆ικλίδων Ποιότητας  ∆εν Ανήκει στον ∆ηµόσιο Τοµέα και δεν βρίσκεται σε διαδικασία κρατικοποίησης 

 Η εταιρεία δεν είναι εισηγµένη ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση να οριστεί Επισκοπών 
Ορκωτός Ελεγκτής 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο Σηµαντικότητας Ο τρόπος επιλογής επιπέδου σηµαντικότητας 

Ποσό επιπέδου σηµαντικότητας 
 

226.000 
 

Προσαρµοσµένο επίπεδο σηµαντικότητας 
 

169.500 
 

Κατώτερο ανεκτό όριο 
 

11.300 
 

 

Επιλογή του κύκλου εργασιών ως βασικό 
Benchmark λόγω της φύσης των εργασιών της 
εταιρείας 
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Κύκλοι / Περιοχές Οικονομικών Καταστάσεων 

Κωδικός 

ΠΟΚ 

Τίτλος ΠΟΚ Τύπος Κατηγοριοποίησης Χρέωση/ 

Πίστωση/Λοιπά 

Τρέχουσα Αξία C E A V P 

CC Προετοιμασία  

Οικονομικών Καταστάσεων 

Γενικά Γενικά Λοιπά n/a � � � � � 

DD Μεταγενέστερα Γεγονότα Γενικά Γενικά Λοιπά n/a � � � � � 

GG Συνέχιση Δραστηριότητας Γενικά Γενικά Λοιπά n/a � � � � � 

VV Ενδοομιλικά ή 

Ενδοεταιρικά Υπόλοιπα 

Γενικά l Γενικά Λοιπά n/a � � � � � 

 

Κωδικός 

ΠΟΚ 

Τίτλος ΠΟΚ Τύπος Κατηγοριοποίησης Χρέωση/ 

Πίστωση/Λοιπά 

Τρέχουσα Αξία C E A V P 

E Λοιπές Απαιτήσεις ή 

προπληρωμές 

Ισολογισμός Απαιτήσεις Χρέωση 589.142 � � � � � 

E2 Μεταβατικοί Ενεργητικού Ισολογισμός Απαιτήσεις Χρέωση 408.278 � � � � � 

L Φορολογία Ισολογισμός Liabilities Πίστωση 527.421 � � � � � 

M1 Προβλέψεις για 

αποζημίωση προσωπικού 

Ισολογισμός Υποχρεώσεις Πίστωση 418.548 � � � � � 

P Κεφάλαιο - Αποθεματικά - 

Μερίσματα 

Ισολογισμός Ιδία Κεφάλαια Πίστωση 40.336.052 � � � � � 

T4 Λοιπά Έσοδα - Έξοδα Ισολογισμός Έξοδα Πίστωση 305.441 � � � � � 

Μισθοδοσία    

Κωδικός 

ΠΟΚ 

Τίτλος ΠΟΚ Τύπος Κατηγοριοποίησης Χρέωση/ 

Πίστωση/Λοιπά 

Τρέχουσα Αξία C E A V P 

F Διαθέσιμα Ισολογισμός Απαιτήσεις Χρέωση 4.514.626 � � � � � 

H Λοιπές Υποχρεώσεις ή 

δεδουλευμένα έξοδα 

Ισολογισμός Υποχρεώσεις Πίστωση 2.170.193 � � � � � 

M1 Προβλέψεις για 

αποζημίωση προσωπικού 

Ισολογισμός Υποχρεώσεις Πίστωση 418.548 � � � � � 

S Δαπάνες Μισθοδοσίας Αποτελέσματ

α Χρήσης 

Έξοδα Χρέωση 3.082.978 � � � � � 
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Αγορές 

Κωδικός 

ΠΟΚ 

Τίτλος ΠΟΚ Τύπος Κατηγοριοποίησης Χρέωση/ 

Πίστωση/Λοιπά 

Τρέχουσα Αξία C E A V P 

A2 Πάγιο Ενεργητικό Ισολογισμός Απαιτήσεις Χρέωση 27.552.136 � � � � � 

C Αποθέματα Ισολογισμός Απαιτήσεις Χρέωση 4.643.346 � � � � � 

F Διαθέσιμα Ισολογισμός Απαιτήσεις Χρέωση 4.514.626 � � � � � 

G Υποχρεώσεις Ισολογισμός Υποχρεώσεις Πίστωση 1.620.727 � � � � � 

J Ενδοομιλικά ή 

Ενδοεταιρικά Υπόλοιπα 

Ισολογισμός Υποχρεώσεις Χρέωση  � � � � � 

R Κόστος Πωλήσεων Αποτελέσματ

α Χρήσης 

Έξοδα Χρέωση 14.485.619 � � � � � 

T Λοιπά στοιχεία κατάστασης 

συνολικών εσόδων 

Αποτελέσματ

α Χρήσης 

Έξοδα Χρέωση 1.864.545 � � � � � 

 

Έσοδα  

Κωδικός 

ΠΟΚ 

Τίτλος ΠΟΚ Τύπος Κατηγοριοποίησης Χρέωση/ 

Πίστωση/Λοιπά 

Τρέχουσα Αξία C E A V P 

D Απαιτήσεις Ισολογισμός Απαιτήσεις Χρέωση 7.711.688 � � � � � 

F Διαθέσιμα Ισολογισμός Απαιτήσεις Χρέωση 4.514.626 � � � � � 

H1 Μεταβατικοί Παθητικού Ισολογισμός Υποχρεώσεις Πίστωση 357.500 � � � � � 

J Ενδοομιλικά ή 

Ενδοεταιρικά Υπόλοιπα 

Ισολογισμός Υποχρεώσεις Χρέωση n/a � � � � � 

Q Έσοδα Αποτελέσματ

α Χρήσης 

Έσοδα Πίστωση 22.695.266 � � � � � 

 

 

 

 

 



   83 

 

Πιθανό επίπεδο κινδύνου ανάθεσης 

Αριθμός Τίτλος Πηγή Απάτη Συμπέρασμα Συνολική Επεξήγηση 

9 Παράκαμψη των ελέγχων 

από την διοίκηση 

Εκτίμηση των 

δυνητικών 

κινδύνων  

 Σημαντικός κίνδυνος 

ουσιώδους ανακρίβειας 

 

 Περιγραφή: Υπάρχει κίνδυνος η διοίκηση να παρακάμψει τις διαδικασίες, ωστόσο από την έως τώρα εμπειρία 

μας δεν έχει προκύψει σχετικό θέμα 

 

Άλλοι πιθανοί κίνδυνοι 

Αριθμός Τίτλος Πηγή Απάτη Συμπέρασμα 

1 Αποθέματα Εκτίμηση των 

δυνητικών 

κινδύνων 

 Κίνδυνος ουσιώδους ανακρίβειας 

 Περιγραφή: Ο ελεγκτής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ύπαρξη των αποθεμάτων στο τέλος της χρήσεως. Θα 

πρέπει να επιβλέψει τμήμα της απογραφικής διαδικασίας του πελάτη αλλά και να διενεργήσει ο 

ίδιος δειγματοληπτική απογραφή αποθεμάτων. 

7 Αναγνώριση εσόδου Εκτίμηση των 

δυνητικών 

κινδύνων 

 Σημαντικός κίνδυνος ουσιώδους ανακρίβειας 

 Περιγραφή: Κίνδυνος μη ορθής αναγνώρισης εσόδων και μη τήρησης της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

8 Πρόβλεψη επισφαλών 

απαιτήσεων 

Εκτίμηση των 

δυνητικών 

κινδύνων 

 Κίνδυνος ουσιώδους ανακρίβειας 

 Περιγραφή: Η εταιρεία κατά πάγια τακτική δεν σχηματίζει προβλέψεις απομείωσης της αξίας των απαιτήσεών 

της λόγω ύπαρξης ενδεχόμενης ζημιάς από τη μη είσπραξη (επισφαλή-ανεπίδεκτα εισπράξεως 

υπόλοιπα). 

10 Προετοιμασία των 

οικονομικών καταστάσεων 

σε excel 

Εκτίμηση των 

δυνητικών 

κινδύνων 

 Κίνδυνος ουσιώδους ανακρίβειας 

 Περιγραφή: Υπάρχει κίνδυνος λάθους λόγω προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων σε excel. 
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Σημαντικός κίνδυνος ουσιώδους ανακρίβειας 

Αριθμός Τίτλος Πηγή Απάτη                                                 C    E    A     V    P 

7 Αναγνώριση εσόδου Εκτίμηση των δυνητικών 

κινδύνων 

 Απαιτήσεις � � � � �     

Λοιπές Απαιτήσεις ή 

προπληρωμές 

� � � � �     

Έσοδα � � � � �     

  

 Περιγραφή: Κίνδυνος μη ορθής αναγνώρισης εσόδων και μη τήρησης της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

 

Κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας 

Αριθμός Τίτλος Πηγή Απάτη                                             C     E    A    V     P 

1 Αποθέματα Εκτίμηση των δυνητικών 

κινδύνων 

 Αποθέματα � � � � �     

Κόστος Πωλήσεων � � � � �     

 

 

 

 Περιγραφή: Ο ελεγκτής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ύπαρξη των αποθεμάτων στο τέλος της χρήσεως. Θα 

πρέπει να επιβλέψει τμήμα της απογραφικής διαδικασίας του πελάτη αλλά και να διενεργήσει ο 

ίδιος δειγματοληπτική απογραφή αποθεμάτων. 

8 Πρόβλεψη επισφαλών 

απαιτήσεων 

Εκτίμηση των δυνητικών 

κινδύνων 

 Απαιτήσεις � � � � �     

Λοιπές Απαιτήσεις ή 

προπληρωμές 

� � � � �     

Λοιπά έξοδα ή 

στοιχεία λογαριασμών 

κερδών ή ζημιών 

� � � � �     

 

 

 

 Περιγραφή: Η εταιρεία κατά πάγια τακτική δεν σχηματίζει προβλέψεις απομείωσης της αξίας των απαιτήσεών 

της λόγω ύπαρξης ενδεχόμενης ζημιάς από τη μη είσπραξη (επισφαλή-ανεπίδεκτα εισπράξεως 

υπόλοιπα). 

10 Προετοιμασία των 

οικονομικών καταστάσεων 

σε excel 

Εκτίμηση των δυνητικών 

κινδύνων 

 Προετοιμασία των 

οικονομικών 

καταστάσεων 

� � � � � 

 

 

 

 Περιγραφή: Υπάρχει κίνδυνος λάθους λόγω προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων σε excel. 
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Έλεγχος 

Κατηγορία Τίτλος Τύπος Test of Control Title                                   C    E    A    V     P                  

 

ELC Προετοιμασία και Έγκριση 

Οικονομικών Καταστάσεων 

από το ΔΣ της Εταιρείας 

Προληπτικό 

 

 
 

 Προετοιμασία  

Οικονομικών  

Καταστάσεων 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

 

  
 

ALC Υπέρβαση πιστωτικών 

ορίων 

Προληπτικό  Απαιτήσεις � 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

Έσοδα � 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

 

 

ALC Συμφωνίες πελατων 

προμηθευτών 

Προληπτικό  Απαιτήσεις � 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

Έσοδα � 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

 

 

ALC Εγκεκριμένοι προμηθευτές Προληπτικό  Υποχρεώσεις � 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

 

 

ALC Έγκριση εξόδων Προληπτικό  Γενικά Έξοδα & άλλα Στοιχεία 

Κερδών & Ζημιών 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

 

  
 

ALC Εξόφληση επιταγών μεσω e 

-banking 

Προληπτικό  Ταμειακά Διαθέσιμα � 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

 

  
 

ALC Σύνταξη τριμηνιαίων 

οικονομικών καταστάσεων 

οι οποίες ενοποιούνται στις 

οικονομικές καταστάσεις 

Προληπτικό  Προετοιμασία Οικονομικών 

Καταστάσεων 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

 

  
 

ALC Συμφωνίες εργασιών 

τέλους χρήσεως 

Προληπτικό  Προετοιμασία Οικονομικών 

Καταστάσεων 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

 

 

ELC Συμβάσεις με πελάτες: Προληπτικό  Απαιτήσεις � � � � �  
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Έσοδα � 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

  

ELC Αγορές από εγκεκριμένους 

προμηθευτές: 

Προληπτικό  Υποχρεώσεις � 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

Ενδοεταιρικά Υπόλοιπα � 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

Κόστος Πωλήσεων � 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

Γενικά Έξοδα & άλλα Στοιχεία 

Κερδών & Ζημιών 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

 

 

 

Γενικές Περιοχές Ελέγχου 

Κωδικός Γενικές Περιοχές Ελέγχου Δοκιμές Γενικών Περιοχών Ελέγχου 

AAA Επισκόπηση Πρακτικών Απόκτηση και Επισκόπηση Πρακτικών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

5.1 Συµπεράσµατα  
 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία αναπτύχθηκε ένα πλήρες πρόγραµµα 
σχεδιασµού ελέγχου, σε πραγµατικές συνθήκες, µε υποθετικά στοιχεία ελεγχόµενης 
εταιρείες και συνολικά υποδείγµατα αρχείων έτσι όπως θα έπρεπε να συνταχθούν από 
την ελεγκτική οµάδα στην φάση του σχεδιασµού των οικονοµικών καταστάσεων µίας 
επιχείρησης. Η υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας από την ελεγκτική οµάδα 
καταλήγει στα συµπεράσµατα έτσι όπως παρουσιάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο και 
στον σχεδιασµό αντίδρασης του ελέγχου καθώς επίσης και στο κεφάλαιο πέντε και 
την κατάρτιση του προγράµµατος ελέγχου όπου παρουσιάστηκαν οι αναλυτικές 
διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να διενεργηθούν ανά Περιοχή Οικονοµικών 
Καταστάσεων(ΠΟΚ)  µε βάση τα δεδοµένα που λαµβάνει ο έλεγχος στο αρχικό 
στάδιο του σχεδιασµού. Η παρούσα διαδικασία εξασφαλίζει στον ελεγκτή ότι θα 
εκτιµήσει και θα διενεργήσει ελεγκτικό έργο σε οποιοδήποτε κοµµάτι των 
οικονοµικών καταστάσεων και θα διερευνήσει οποιοδήποτε πιθανό σηµείο τους όπου 
µπορεί να υπάρξει ουσιώδεις ανακρίβεια.  

 

 Κατά την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας και εφόσον έχουν 
ακολουθηθεί οι ανωτέρω διαδικασίες από την ελεγκτική οµάδα, ο ελεγκτής είναι σε 
θέση να απαντήσει στα διερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν στην εισαγωγή της 
διπλωµατικής εργασίας.  

• Ο ελεγκτής έχει πλήρη γνώση της ελεγχόµενης εταιρείας από την αρχική 
ανάλυση που διενεργήθηκε σχετικά µε το αντικείµενο εργασιών της και το 
κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Οι σχετικές πληροφορίες 
χρησιµοποιήθηκαν από τον ελεγκτή κατά τις αρχικές συναντήσεις µε την 
διοίκηση της εταιρείας.  

• Κατά το στάδιο του καθορισµού πεδίου της ακολουθούµενης µεθοδολογίας ο 
ελεγκτής εντόπισε τους στόχους της ελεγκτικής οµάδας και καθόρισε το 
επίπεδο βαρύτητας σε κάθε έναν από αυτούς. 

• Με την ανάλυση των κύκλων εργασιών της επιχείρησης και των 
ερωτηµατολογίων που συντάχθηκαν ο ελεγκτής χάραξε την στρατηγική του 
ελέγχου και τις λεπτοµερείς διαδικασίες ανά περιοχή οικονοµικών 
καταστάσεων της επιχείρησης καθώς επίσης έλαβε γνώση εξειδικευµένων 
αντικειµένων ελέγχου η οποία τον βοήθησε να αποφασίσει για τον καθορισµό 
ή όχι ειδικού(expert). 
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• Τέλος έπειτα από τον καθορισµό της ελεγκτικής οµάδας  και του επιπέδου 
γνώσεων των ατόµων που θα χρησιµοποιηθούν στο έλεγχο, του χρονικού 
διαστήµατος που θα διαρκέσει ο έλεγχος και την χρησιµοποίηση ή όχι ειδικού 
στον έλεγχο, ο ελεγκτής µπορεί να καθορίσει  µε ικανοποιητική ακρίβεια το 
ύψος του κόστους του ελέγχου. 

 

5.2 Περιορισµοί 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία στηρίχτηκε σε εµπειρική έρευνα σχεδιασµού 
ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων συγκεκριµένης εταιρείας µε την χρήση 
ερωτηµατολογίων από τα οποία εξήχθησαν συµπεράσµατα ως προς την διασφάλιση 
την οποία λαµβάνει ο ελεγκτής κατά την διαδικασία του σχεδιασµού. Η χρήση 
στατιστικών µεθόδων θα µπορούσε να αποτελέσει πρόταση για µελλοντική έρευνα 
στο εν λόγω αντικείµενο. 

 

5.3 Προτάσεις Για Μελλοντική Έρευνα 
 

Οι προτάσεις για µελλοντική έρευνα συνοψίζονται στις εξής: 

1) Πως θα µπορούσε  στο στάδιο του σχεδιασµού να αξιοποιηθούν σε 
µεγαλύτερο βαθµό τα ευρήµατα ελέγχων προηγούµενων χρήσεων. Να 
συµπληρωθεί ότι στην παρούσα εργασία αναφέρεται ότι ο ελεγκτής σε 
συζητήσεις µε την διοίκηση αλλά και µε τον ελεγκτή της προηγούµενης 
χρήσης λαµβάνει υπόψη του τις µεταβολές που έχουν επέλθει σε σοβαρά 
διαχειριστικά και φορολογικά ζητήµατα αλλά δεν αναλύονται τα περαιτέρω 
ευρήµατα που πιθανόν να έχουν υποπέσει στην αντίληψη του ελεγκτή της 
προηγούµενης χρήσης. 
 

2) Μελέτη στο πώς θα µπορούσε ο σχεδιασµός του ελέγχου των οικονοµικών 
καταστάσεων µίας επιχείρησης να χρησιµοποιηθεί από την ίδια την 
επιχείρηση ώστε να καταστήσει πιο αποτελεσµατικό το σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου αλλά και να µεταφέρει κουλτούρα συνοχής και συνεργασίας µεταξύ 
όλων των τµηµάτων µίας µεγάλης επιχείρησης.  
 

3) Μελέτη κατά πόσο ο σχεδιασµός ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων θα 
µπορούσε να συµπεριλαµβάνει, για το σύνολο των ελέγχων που λαµβάνουν 
χώρα συνολικά σε κάθε χρήση, µία αίτηση – δήλωση της µετοχικής σύνθεσης 
όλων των εταιρειών στην επιτροπή καταπολέµησης νοµιµοποίησης εσόδων. 
Με τον τρόπο αυτό θα µπορεί µε την παραµικρή αµφιβολία – αναφορά να 
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επιβεβαιώσει σε ποιο σηµείο της δοµής ενός οµίλου επιχειρείται η παράνοµη 
νοµιµοποίηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Εικόνα 2: ∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Στοιχεία Εταιρείας κατά την 31.12.2013 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΩΡΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

% 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ

Α 

ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1 Hapelux Plastic SA Λουξεμβούργο ΜΗΤΡΙΚΗ 31.12.2013 ΟΛΙΚΗ

Εμπορία και πώληση των 

παραγομένων υπ’ αυτής 

βιομηχανικών 

προϊόντων 

Μη εισηγμένη - ΔΛΠ-

2190/20 - ΔΠΧΑ

2 Hapelux Plastic B.V. SA Λουξεμβούργο 100% 31.12.2013 ΟΛΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

Εμπορία και πώληση των 

παραγομένων υπ’ αυτής 

βιομηχανικών 

προϊόντων 

Local GAAP (Τοπικά

Ελεγκτικά Πρότυπα)

3 Pecege Vastgoed B.V. Ολλανδία 100% 31.12.2013 ΟΛΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

Εμπορία και πώληση των 

παραγομένων υπ’ αυτής 

βιομηχανικών 

προϊόντων 

Local GAAP (Τοπικά

Ελεγκτικά Πρότυπα)

4 Hapelux Plastic Multy Mouse SA Βέλγιο 100% 31.12.2013 ΟΛΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

Εμπορία και πώληση των 

παραγομένων υπ’ αυτής 

βιομηχανικών 

προϊόντων 

Local GAAP (Τοπικά

Ελεγκτικά Πρότυπα)

5 Hapelux Plastic Schuim Leiden SA Βέλγιο 100% 31.12.2013 ΟΛΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

Εμπορία και πώληση των 

παραγομένων υπ’ αυτής 

βιομηχανικών 

προϊόντων 

Local GAAP (Τοπικά

Ελεγκτικά Πρότυπα)

6 Hapelux Plastic New Manta SA Αίγυπτος 78% 31.12.2013 ΟΛΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

Βιομηχανική παραγωγή 

αφρωδών πλαστικών, 

συνθετικών ινών και 

ειδών οικιακής χρήσης

Local GAAP (Τοπικά

Ελεγκτικά Πρότυπα)

7 Hapelux Plastic Hungaria SA Ουγγαρία 100% 31.12.2013 ΟΛΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

Εμπορία και πώληση των 

παραγομένων υπ’ αυτής 

βιομηχανικών 

προϊόντων 

Local GAAP (Τοπικά

Ελεγκτικά Πρότυπα)

8 Hapelux Plastic Abrasponge SA Ισπανία 87% 31.12.2013 ΟΛΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

Εμπορία και πώληση των 

παραγομένων υπ’ αυτής 

βιομηχανικών 

προϊόντων 

Local GAAP (Τοπικά

Ελεγκτικά Πρότυπα)

9
Hapelux Plastic Greek Plastic SA 

(ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ)
ΕΛΛΑΔΑ 100% 31.12.2013 ΟΛΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

Βιομηχανική παραγωγή 

αφρωδών πλαστικών, 

συνθετικών ινών και 

ειδών οικιακής χρήσης

Local GAAP (Τοπικά

Ελεγκτικά Πρότυπα)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα

  

Εικόνα 3 : Μετοχολόγιο της Εταιρείας 
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ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

HAPELUX PLASTIC 
SA 900.000 2.637.000,00 33% 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 639.490 1.873.705,70 24% 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 500.000 1.465.000,00 18% 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ 402.788 1.180.168,84 15% 

ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ 262.223 768.313,39 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 2.704.501,00 7.924.187,93 100% 

Εικόνα 4 : ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

ΚΑΡΑΝΑΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

Εικόνα 5: ∆ιευθυντικά στελέχη της Εταιρείας 

    

 
Ιδιότητα Ονοµατεπώνυµο  

 

 
∆ιευθυντής οικονοµικών υπηρεσιών  Μαυροµάτης 

 

 
Προϊστάµενος λογιστηρίου  Σταυρίδης 

 

 
Νοµικός σύµβουλος  Γεωργιάδης 

 

 
Γενικός διευθυντής εργοστασίων  Μουδάτσος 

 

 
∆ιευθυντής παραγωγής  ∆ανιηλίδης 

 

 
∆ιευθυντής αποθήκης  Χούτος 

 

 
Εµπορικός διευθυντής  Μαυρόπουλος 

 

 
∆ιευθυντής ανθρώπινου δυναµικού – Υπεύθυνος 
προσωπικού  

Μανουσάκη 
 

    
 

 

 

 

Εικόνα 6: Έντυπο επαναποδοχής πελάτη 
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Client Name: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 
      

F/S Period End: 31-∆εκ-13 

Document 
Name: 

Έντυπο επαναποδοχής 
πελάτη       

Document #: 
 

      

  
Ερώτηση 

ΝΑΙ/
OXI 

Σχόλια 

1 ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ       

Είναι η ελεγκτική εταιρεία ανεξάρτητη από τον 
πελάτη λαµβανοµένης υπόψη της αµοιβής του 
ελέγχου και λαµβανοµένων υπόψη οποιονδήποτε 
ανοικτών υπολοίπων; Παραθέστε οποιοδήποτε 
στοιχείο αποτελεί απειλή και των λαµβανοµένων 
µέτρων για τον περιορισµό αυτών σε ικανοποιητικό 
επίπεδο. Συµπεριλάβετε στοιχεία αυτών των ατόµων 
µε τους οποίους έγιναν οι συζητήσεις. 

ΝΑΙ 

∆εν υπάρχουν αµοιβές του τακτικού ελέγχου που να 
βρίσκονται σε εκκρεµότητα από προηγούµενες 
χρήσεις. H εταιρεία είναι ανεξάρτητη σε σχέση µε τον 
πελάτη όσον αφορά το θέµα της αµοιβής. Τα έσοδα 
από τον συγκεκριµένο πελάτη δεν είναι τέτοια που µια 
πιθανή απώλειά του θα την επηρέαζε σηµαντικά ή θα 
δηµιουργούσε θέµα συνέχισης της δραστηριότητάς της.  

2 ΑΝΤΙ∆ΙΚΙΑ       

Είµαστε βέβαιοι ότι δεν υφίστανται περιπτώσεις 
αντιδικίας σε εξέλιξη, ή αναµένεται να υπάρξουν, 
µεταξύ του πελάτη ή υπαλλήλου του πελάτη µε την 
ελεγκτική οµάδα;  Παραθέστε οποιοδήποτε στοιχείο 
αποτελεί απειλή και των λαµβανοµένων µέτρων για 
τον περιορισµό αυτών σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
Συµπεριλάβετε στοιχεία αυτών των ατόµων µε τους 
οποίους έγιναν οι συζητήσεις. 

ΝΑΙ 

∆εν υπάρχει αντιδικία του πελάτη ή υπαλλήλου του 
πελάτη µε την ελεγκτική οµάδα η οποία θα µπορούσε 
να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της. Η επιστολή 
διασφάλισης της διοίκησης κατά την προηγούµενη 
χρήση υπογράφηκε από τα ανάλογα εξουσιοδοτηµένα 
πρόσωπα. (ως φάκελο ελέγχου προηγούµενης χρήσης). 

3 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ       

Μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι οποιοδήποτε µέλος της 
ελεγκτικής οµάδας έχει συγγενικές σχέσεις ή στενές 
επιχειρηµατικές σχέσεις µε τον ελεγχόµενο ή τη 
∆ιοίκησή του; Παραθέστε οποιοδήποτε στοιχείο 
αποτελεί απειλή και των λαµβανοµένων µέτρων για 
τον περιορισµό αυτών σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
Συµπεριλάβετε στοιχεία αυτών των ατόµων µε τους 
οποίους έγιναν οι συζητήσεις. 

ΝΑΙ 

∆εν υπάρχει οποιαδήποτε στενή επιχειρηµατική σχέση 
µε τον ελεγχόµενο ή τη διοίκησή του, όπως:  
1) Σηµαντικό οικονοµικό συµφέρον σε κοινοπραξία µε 
τον ελεγχόµενο, τη µητρική του, ή µε µέλος διοίκησης 
– διεύθυνσης ή προϊστάµενο του ελεγχόµενου. 
2) Οποιοδήποτε συµφέρον µέλους της ελεγκτικής 
οµάδας ή άµεσου συγγενή του σε στενά συνδεόµενες 
εταιρείες, όπου ο ελεγχόµενος, µέλος της διεύθυνσης – 
διοίκησης, προϊστάµενος ή βασικός µέτοχος του 
ελεγχόµενου έχει, επίσης, συµφέρον στην ίδια εταιρεία.                                                         
 
3)Σε περίπτωση που µέλος της ελεγκτικής οµάδας (ή 



   95 

 

άµεσος συγγενής του) κατέχει θέση µέλους της 
διεύθυνσης – διοίκησης, προϊσταµένου ή 
εργοδοτουµένου (σε θέση που µπορεί να ασκεί άµεση 
και σηµαντική επιρροή πάνω στο κύριο αντικείµενο 
του έργου) του ελεγχόµενου, της µητρικής του ή 
κάποια από τις θυγατρικές ή συγγενείς του. 
4) Οποιαδήποτε προσωπική σχέση µε µέλος της 
διεύθυνσης – διοίκησης, προϊστάµενο ή εργοδοτούµενο 
(που είναι σε θέση να ασκεί σηµαντική επιρροή επί του 
κυρίου αντικειµένου του έργου) του ελεγχόµενου, της 
µητρικής του ή κάποια από τις θυγατρικές ή συγγενείς 
του. 

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ       

Μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι οποιοδήποτε µέλος της 
ελεγκτικής οµάδας ή άµεσος συγγενής του δεν έχει 
οικονοµικά συµφέροντα ς που απορρέουν άµεσα ή 
έµµεσα από τον συγκεκριµένο ελεγχόµενο; 
Παραθέστε οποιοδήποτε στοιχείο αποτελεί απειλή 
και των λαµβανοµένων µέτρων για τον περιορισµό 
αυτών σε ικανοποιητικό επίπεδο. Συµπεριλάβετε 
στοιχεία αυτών των ατόµων µε τους οποίους έγιναν 
οι συζητήσεις.  

ΝΑΙ 

1) Κανένα µέλος της ελεγκτικής οµάδας ή άµεσος 
συγγενής του δεν έχει οικονοµικά συµφέροντα 
(µετοχές, δάνεια, κλπ.) που απορρέουν άµεσα ή έµµεσα 
από τον συγκεκριµένο ελεγχόµενο, τη µητρική του ή 
κάποια από τις θυγατρικές ή συγγενείς του. 
2) Κανένα µέλος της ελεγκτικής οµάδας δεν έχει 
οικονοµικά συµφέροντα (µετοχές, δάνεια, κλπ.) άµεσα 
ή έµµεσα, ως καταπιστευµατοδόχος, στο συγκεκριµένο 
ελεγχόµενο, τη µητρική του ή κάποια από τις 
θυγατρικές ή συγγενείς του 
3) ∆εν χορηγήθηκαν δάνεια ή εγγυήσεις  από τον 
ελεγχόµενο, τη µητρική του ή κάποια από τις 
θυγατρικές ή συγγενείς του σε µέλος της ελεγκτικής 
οµάδας ή σε άµεσο συγγενή του 
4) ∆εν χορηγήθηκαν δάνεια ή εγγυήσεις στον 
ελεγχόµενο, τη µητρική του ή κάποια από τις 
θυγατρικές ή συγγενείς του από µέλος της ελεγκτικής 
οµάδας ή από άµεσο συγγενή του. 

5 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ       

Επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση 
σύγκρουσης συµφερόντων; Αν όχι παραθέστε 
στοιχεία αναφορικά µε τις εν λόγω περιπτώσεις. 

ΝΑΙ 
∆εν υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα 
µπορούσαν να δηµιουργήσουν πρόβληµα στην 
διενέργεια του ελέγχου. 

6 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

      

Επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει περιορισµός στο 
εύρος του ελέγχου από τη ∆ιοίκησης της Εταιρείας;  
Αν όχι παραθέστε στοιχεία αναφορικά µε τις εν 
λόγω περιπτώσεις. 

ΝΑΙ 
Από την εµπειρία µας δεν έχει γίνει ποτέ προσπάθεια 
από την πλευρά του ελεγχόµενου για περιορισµό της 
ελεγκτική µας εργασίας. 

7 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ       
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Επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες 
που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία; 
Να ληφθεί υπόψη και η πιθανή παροχή µη 
ελεγκτικών υπηρεσιών κατά την απάντηση αυτής 
της ερώτησης. 

ΝΑΙ 

Οσόν αναφορά στους παράγοντες που µπορούν να 
επηρεάσουν την ανεξαρτησία µας σηµειώνουµε τα 
ακόλουθα: 
1) ∆εν ανακύπτει οποιαδήποτε απειλή λόγω 
µακροχρόνιας συνεργασίας Ορκωτού Ελεγκτή ή 
υψηλής βαθµίδας ελεγκτικού προσωπικού 
2) Τα µέλη της ελεγκτικής οµάδας ουδέποτε δέχτηκαν 
δώρα ή φιλοξενία από τον ελεγχόµενο, τη µητρική του 
ή κάποια από τις θυγατρικές ή συγγενείς του και ούτε 
πρόκειται να δεχτούν, πέραν αυτών που είναι σαφώς 
ασήµαντα και βάσει κλίµακας δεν είναι αναλογικά της 
αβροφροσύνης στην κοινωνική ζωή 
3) Κατά την περίοδο που καλύπτει η εκδιδόµενη 
έκθεση, καθώς και για την τρέχουσα περίοδο, µέλος 
της ελεγκτικής οµάδας δεν διετέλεσε σε κάποια θέση 
του ελεγχόµενου, της µητρικής του ή κάποιας από τις 
θυγατρικές ή συγγενείς του (συµπεριλαµβανοµένων 
θέσεων διεύθυνσης – διοίκησης, προϊσταµένου ή 
εργοδοτούµενου που µπορεί να ασκεί σηµαντική 
επιρροή στο κύριο αντικείµενο ή στη επιτέλεση του 
έργου). 

8 ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ       

Επιβεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται άλλοι 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της χρήσεως που θα 
υποδείκνυαν τη µη αποδοχή του ελέγχου; Να 
ληφθούν υπ' όψιν:  
Θέµατα που επηρεάζουν τη γνώµη µας αναφορικά 
µε την ακεραιότητα της ∆ιοίκησης, 
Συχνά προβλήµατα της τελευταίας στιγµής, πολλές 
µεγάλες συναλλαγές καταγεγραµµένες κατά τη λήξη 
της περιόδου και /ή µεγάλος αριθµός και µεγάλες 
αξίες προσαρµογών. 
Παραθέστε σχετικές λεπτοµέρειες. 

ΝΑΙ 
∆εν υπάρχουν άλλοι παράγοντες, οι οποιοι θα 
µπορούσαν να µας οδηγήσουν στη µη αποδοχή του 
ελέγχου. 

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

Επαναποδοχή  Πελάτη 
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Εικόνα 7: Ερωτηµατολόγιο Προσδιορισµού Πεδίου Ελέγχου 

Client Name: 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΑΕ     

F/S Period End: 31-∆εκ-13 

Document 
Name: 

Ερωτηµατολόγιο 
Προσδιορισµού 
Πεδίου Ελέγχου 

    
Document #:   

      

  
Ερώτηση Σχόλια 

1 
Σε ποιο κλάδο δραστηριοποιείται ο πελάτης; Βιοµηχανικός Κλάδος 

  
2.1 

Πρόκειται για νέο ή υφιστάµενο πελάτη; 

Πρόκειται για υφιστάµενο πελάτη. Η εταιρεία 
ελέγχει για τέταρτη συνεχόµενη χρήση τις 
εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 

  

2.2 
Είναι συνετό να συνεχιστεί η διαδικασία 
σχεδιασµού του ελέγχου για το συγκεκριµένο 
πελάτη (έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
αποδοχής του πελάτη;) 

Ο Πελάτης είναι αποδεκτός. 
  

3 

Είναι η εντολή ανάθεσης κατάλληλα 
επικαιροποιηµένη; 

Η ανάθεση περιλαµβάνει τη διενέργεια του 
τακτικού, κατά νόµο, ελέγχου των εταιρικών 
Οικονοµικών Καταστάσεων 
της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, της εταιρικής 
χρήσεως που λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

  

4 
∆ιενεργήθηκαν οι διαδικασίες επιβεβαίωσης της 
ανεξαρτησίας και της συµµόρφωσης µε τον 
κώδικα 
δεοντολογίας; 

Υπογεγραµµένο Έντυπο Ανεξαρτησίας. 
Σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο αρχείο 
έχουµε λάβει όλα τα µέτρα διασφάλισης 
ανεξαρτησίας, σύµφωνα µε τον Κώδικα 
Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας της IFAC. 

4.1 Υπάρχουν θέµατα ανεξαρτησίας ή µη 
συµµόρφωσης 
µε τον κώδικα δεοντολογίας τα οποία θα πρέπει 
να 
αναδειχθούν κατά το σχεδιασµό του ελέγχου; 

∆εν εντοπίσθηκε κάτι το αξιοσηµείωτο σε 
σχέση µε την ανεξαρτησία. 

5 
Είναι ο πελάτης οντότητα δηµοσίου 
ενδιαφέροντος 
ή στη φάση µετατροπής του σε τέτοια; 

Η Εταιρεία δεν είναι εισηγµένη σε 
οργανωµένη Χρηµατιστηριακή Αγορά. 

5.1 Υπάρχουν λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαίο 
το 

Η εταιρεία δεν είναι εισηγµένη και για το 
λόγο αυτό δεν υπάρχει υποχρέωση να οριστεί   
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διορισµό Επισκοπούντος Ορκωτού Ελεγκτή για 
τη 
διενέργεια ποιοτικού ελέγχου σε αυτή την 
ανάθεση; 

Επισκοπών Ορκωτός Ελεγκτής για τη 
διενέργεια ποιοτικού ελέγχου. Παρόλο αυτά 
ορίστηκε καθώς η εταιρεία αποτελεί όµιλο 
στον οποίο συµµετέχουν και θυγατρικές 
εξωτερικού. 

6 

Τι είδους εργασίες αναλαµβάνονται µε τη 
συγκεκριµένη ανάθεση; (Να ληφθούν υπόψη οι 
περιορισµοί ανεξαρτησίας) 

Η ανάθεση περιλαµβάνει τη διενέργεια του 
τακτικού, κατά νόµο, ελέγχου των εταιρικών 
Οικονοµικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσεως 
που λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2013. Οι εν λόγω 
εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις συντάσσονται 
βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

  

  

7 

Τι πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 
συντάσσονται οι Οικονοµικές Καταστάσεις του 
πελάτη; 

IFRS / IASB - Οι ενοποιηµένες και εταιρικές 
οικονοµικές καταστάσεις της ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ και τον ΚΝ 2190/1920 που 
εφαρµόζεται για τις εταιρείες που δηµοσιεύουν 
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 

  

  

8 

Πρόκειται για έλεγχο ενοποιηµένων 
Οικονοµικών 
Καταστάσεων; Επισυνάψτε λίστα µε τα στοιχεία 
των θυγατρικών του Οµίλου. 

Ναι. Η µητρική εταιρεία ελέγχεται από την 
εταιρεία µας ενώ οι θυγατρικές εταιρείες από 
τρίτους ελεγκτές (KPMG). Για δοµή οµίλου 
βλέπε ανωτέρω παρ. Στοιχεία αναφορικά µε 
τη ∆οµή του Οµίλου κατά την 30.06.2013. 

  

  

9 

Είναι οι Οικονοµικές Καταστάσεις, καταστάσεις 
θυγατρικής οµίλου και Τρίτος ελεγκτής θα 
βασιστεί σε αυτές; 

Όχι. Οι οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας δεν περιλαµβάνονται σε 
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις άλλης 
εταιρείας. 

  

  

10 

Θα βασιστείτε σε εργασία εµπειρογνώµονα σε 
αυτή την ανάθεση; 

Όχι. Για τον έλεγχο αποµείωσης της αξίας 
των συµµετοχών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 όπως 
αυτό ισχύει, δε χρησιµοποιήθηκε Εxpert 
(Εµπειρογνώµονας). Η ελεγκτική οµάδα είναι 
σε θέση να διενεργήσει έλεγχο των 
παραδοχών στις οποίες βασίζεται ο έλεγχος 
αποµείωσης που διενεργεί η εταιρεία. Στην 
παρούσα φάση δεν κρίνεται απαραίτητη η 
χρησιµοποίηση της εργασίας κάποιου 
εµπειρογνώµονα σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 620. 
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11 
Αναφέρατε τα πρόσωπα που συγκαταλέγονται 
στα ασκούντα εταιρική διακυβέρνηση πρόσωπα. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η ∆ιοίκησης της 
εταιρείας.   

  
12 

Για ελεγκτικούς σκοπούς σε τι µονάδες 
παρουσιάζονται τα κονδύλια των Οικονοµικών 
Καταστάσεων; 

Σε χιλιάδες Ευρώ.   

  

      
 

 

 

Εικόνα 8: Στοιχεία ΠΟΚ (FSA) 

Client Name: 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ  

F/S Period 
End: 

31-∆εκ-13 

Document Name: 
Στοιχεία ΠΟΚ 
(FSA)  

Document #:   

    
    

Κωδικός 
ΠΟΚ 

Τίτλος ΠΟΚ Τύπος Κατηγοριοποίηση 
Χρέωση/ 
Πίστωση/ 
Λοιπά 

31.08.2013 31.12.2012 

A1 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ισολογισµός Απαιτήσεις Χρέωση 79,50 0,95 

A2 Πάγιο Ενεργητικό Ισολογισµός Απαιτήσεις Χρέωση 27.552.135,65 27.680.707,19 

B Συµµετοχές Ισολογισµός Απαιτήσεις Χρέωση 0,00 0,00 

C Αποθέµατα Ισολογισµός Απαιτήσεις Χρέωση 4.643.346,39 4.731.752,15 

C1 Πρώτες Ύλες Ισολογισµός Απαιτήσεις Χρέωση 0,00 0,00 

C2 Παραγωγή σε εξέλιξη Ισολογισµός Απαιτήσεις Χρέωση 0,00 0,00 

C3 Παραγωγή Έτοιµα Προϊόντα Ισολογισµός Απαιτήσεις Χρέωση 0,00 0,00 

CC Προετοιµασία Οικονοµικών 
Καταστάσεων 

Γενικά Γενικά Λοιπά 
0,00 0,00 

D Απαιτήσεις Ισολογισµός Απαιτήσεις Χρέωση 7.711.687,87 7.267.653,80 

D1 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Ισολογισµός Απαιτήσεις Χρέωση 17.065,68 17.065,68 

DD Μεταγενέστερα Γεγονότα Γενικά Γενικά Λοιπά 0,00 0,00 

E Λοιπές Απαιτήσεις ή 
προπληρωµές 

Ισολογισµός Απαιτήσεις Χρέωση 
589.142,29 839.082,90 

E1 Βραχυπρόθεσµες Επενδύσεις Ισολογισµός Απαιτήσεις Χρέωση 0,00 0,00 

E2 Μεταβατικοί Ενεργητικού Ισολογισµός Απαιτήσεις Χρέωση 408.278,45 250.700,46 

F ∆ιαθέσιµα Ισολογισµός Απαιτήσεις Χρέωση 4.514.626,37 1.147.715,97 

F1 ∆άνεια Ισολογισµός Υποχρεώσεις Πίστωση 0,00 0,00 

G Υποχρεώσεις Ισολογισµός Υποχρεώσεις Πίστωση 1.620.726,55 1.209.458,38 

H Λοιπές Υποχρεώσεις ή 
δεδουλευµένα έξοδα 

Ισολογισµός Υποχρεώσεις Πίστωση 
2.170.193,22 4.371.944,47 



   100 

 

H1 Μεταβατικοί Παθητικού Ισολογισµός Υποχρεώσεις Πίστωση 357.499,97 43.893,68 

GG 
Συνέχιση ∆ραστηριότητας 
(Going Concern) 

Γενικά Γενικά Λοιπά 0,00 0,00 

J Ενδοοµιλικά ή Ενδοεταιρικά 
Υπόλοιπα 

Ισολογισµός Υποχρεώσεις Πίστωση 
0,00 0,00 

L Φορολογία Ισολογισµός Υποχρεώσεις Πίστωση 527.421,01 1.245.359,67 

M Λοιπές προβλέψεις Ισολογισµός Υποχρεώσεις Πίστωση 5.921,97 5.921,97 

Μ1  Προβλέψεις για αποζηµίωση 
προσωπικού 

Ισολογισµός Υποχρεώσεις Πίστωση 
418.547,98 447.382,53 

NN Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις Γενικά Γενικά Λοιπά 0,00 0,00 

P Κεφάλαιο - Αποθεµατικά - 
Μερίσµατα 

Ισολογισµός Ιδία Κεφάλαια Πίστωση 
40.336.051,50 34.610.718,40 

Q Έσοδα Αποτελέσµατα Χρήσης Έσοδα Πίστωση 22.695.265,83 22.800.359,56 

R Κόστος Πωλήσεων Αποτελέσµατα Χρήσης ∆απάνη Χρέωση 14.485.619,48 14.340.662,39 

S ∆απάνες Μισθοδοσίας Αποτελέσµατα Χρήσης ∆απάνη Χρέωση 3.082.977,59 3.326.683,45 

T 

Λοιπές δαπάνες ή λοιπά 
στοιχεία κατάστασης 
συνολικών 
εσόδων 

Αποτελέσµατα Χρήσης ∆απάνη Χρέωση 

1.864.544,70 2.156.039,19 

T1 Πιστωτικοί Τόκοι Αποτελέσµατα Χρήσης Έσοδα Πίστωση 9.784,10 27.139,28 

T2 Χρεωστικοί Τόκοι Αποτελέσµατα Χρήσης ∆απάνη Χρέωση 2.112,09 6.165,91 

T3 ∆απάνη Φόρου Αποτελέσµατα Χρήσης ∆απάνη Χρέωση 0,00 0,00 

T4 Λοιπά Έσοδα - Έξοδα Αποτελέσµατα Χρήσης Έσοδα Πίστωση 305.440,50 142.002,90 

VV Συναλλαγές µε συνδεδεµένα 
µέρη 

Γενικά Γενικά Λοιπά 
0,00 0,00 

              

 

 

 

Εικόνα 9: Σύνδεση ΠΟΚ - Κύκλων και Ισχυρισµών ∆ιοίκησης 

    
Κωδικός 
ΠΟΚ 

Τίτλος ΠΟΚ Κύκλος Ισχυρισµοί ∆ιοίκησης 

      C E A V P 

C Αποθέµατα Αγορές ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

C1 Πρώτες Ύλες Αγορές ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

C2 Παραγωγή σε εξέλιξη Αγορές ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

C3 
Παραγωγή Έτοιµα Προϊόντα 

Αγορές ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

G Υποχρεώσεις Αγορές ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

R Κόστος Πωλήσεων Αγορές ⱴ ⱴ ⱴ 
 

ⱴ 
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T Λοιπές δαπάνες ή λοιπά 
στοιχεία κατάστασης συνολικών 
εσόδων 

Αγορές ⱴ ⱴ ⱴ   ⱴ 

    
F ∆ιαθέσιµα Ταµείο - ∆ιαθέσιµα - ∆άνεια ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

F1 ∆άνεια Ταµείο - ∆ιαθέσιµα - ∆άνεια ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

T2 Χρεωστικοί Τόκοι Ταµείο - ∆ιαθέσιµα - ∆άνεια ⱴ ⱴ ⱴ   ⱴ 

    

CC Προετοιµασία Οικονοµικών 
Καταστάσεων 

FRCP ⱴ ⱴ ⱴ   ⱴ 

DD Μεταγενέστερα Γεγονότα FRCP 
  

ⱴ 

GG 
Συνέχιση Fδραστηριότητας 
(Going 
Concern) 

FRCP 
  

ⱴ 

NN Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις FRCP ⱴ ⱴ ⱴ 
 

ⱴ 

VV 
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα 
µέρη 

FRCP ⱴ ⱴ ⱴ   ⱴ 

    
A2 Πάγιο Ενεργητικό Λοιπά ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

B Συµµετοχές Λοιπά ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

E Λοιπές Απαιτήσεις ή 
προπληρωµές 

Λοιπά ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

L Φορολογία Λοιπά ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

M Λοιπές προβλέψεις Λοιπά ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

P Κεφάλαιο - Αποθεµατικά - 
Μερίσµατα 

Λοιπά ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

T3 ∆απάνη Φόρου Λοιπά ⱴ ⱴ ⱴ 
 

ⱴ 

T4 Λοιπά Έσοδα - Έξοδα Λοιπά ⱴ ⱴ ⱴ   ⱴ 

    

H Λοιπές Υποχρεώσεις ή 
δεδουλευµένα έξοδα 

Μισθοδοσία ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

Μ1  
Προβλέψεις για αποζηµίωση 
προσωπικού 

Μισθοδοσία ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

S ∆απάνες Μισθοδοσίας Μισθοδοσία ⱴ ⱴ ⱴ   ⱴ 

    
D Απαιτήσεις Έσοδα ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ ⱴ 

Q Έσοδα Έσοδα ⱴ ⱴ ⱴ   ⱴ 
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Εικόνα 10: Ερωτηµατολόγιο Κατανόησης της Οντότητας 

Client Name: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 
F/S Period 
End: 

31-∆εκ-13 

Document Name: 
Ερωτηµατολόγιο Κατανόησης 
της Οντότητας 

Document 
#: 

  

  Ερώτηση Απάντηση 

1 

Περιγραφή του 
κλάδου 
δραστηριοποίησης του 
της Εταιρείας 

H εταιρεία δραστηριοποιείται στην βιοµηχανία αφρωδών πλαστικών και ειδών 
οικιακής χρήσεως. Πιο συγκεκριµένα, κατέχει ένα σηµαντικό µερίδιο αγοράς σε 
σφουγγαράκια οικιακής χρήσης και πανιά καθαρισµού. Η Εταιρεία παράγει 
περίπου 50 διαφορετικές ποικιλίες σφουγγαριών για διαφορετικές χρήσεις όπως 
η αυτοκινητοβιοµηχανία, η κλωστοϋφαντουργία, τα έπιπλα και πολλές άλλες 
βιοµηχανίες. Η Εταιρεία είναι µέλος διεθνούς Οµίλου, ο οποίος 
δραστηριοποιείται σε 8 χώρες ανά τον κόσµο.  

2 

Περιγραφή του 
κανονιστικού 
περιβάλλοντος 
λειτουργίας του της 
Εταιρείας 
συµπεριλαµβανοµένων 
των προτύπων 
χρηµατοοικονοµικής 
αναφοράς και του 
νοµικού και πολιτικού 
περιβάλλοντος. 

Η Εταιρεία για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, εφαρµόζει τις 
λογιστικές αρχές που διέπονται από τα EΛΠ, καθώς επίσης και από τον Κ.Ν. 
2190/2020 περί Ανωνύµων Εταιρειών. Η Εταιρεία δεν υπάγεται σε ιδιαίτερο-
πολύπλοκο φορολογικό πλαίσιο. ∆εν προέκυψαν πιθανοί κίνδυνοι λόγω απάτης 
ή λάθους. 

3 

Περιγραφή εκκρεµών 
νοµικών υποθέσεων 
και ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων 

Από πληροφορίες που είχαµε από τη ∆ιοίκηση η εταιρεία δεν εµπλέκεται σε 
σηµαντικές υποθέσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την 
Οικονοµική κατάσταση της εταιρείας µε εξαίρεση την περίπτωση της προσφυγής 
κατά του ελληνικού δηµοσίου για αχρεωστήτως καταβληθέντες φόρους από τον 
έλεγχο των χρήσεων 1993-1998. Για τη συγκεκριµένη υπόθεση εκδόθηκαν οι 
σχετικές αποφάσεις δικαίωσης της εταιρείας εντός του 2013 και της επεστράφη 
ποσό ανερχόµενο σε € 4 εκ. Η εταιρεία έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και για 
απαιτήσεις επισφαλείς ως προς την είσπραξη.  

4 

Περιγραφή 
Εξωτερικών 
Παραγόντων που να 
επηρεάζουν τις 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις της 
Εταιρείας 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται εντός του κλίµατος ύφεσης το οποίο επικρατεί 
στην εγχώρια και ευρύτερη αγορά. Ωστόσο παρά τις δυσµενείς οικονοµικές 
συνθήκες η εταιρεία αναµένεται να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της σε 
ικανοποιητικά για την εποχή επίπεδα. 
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5 

Περιγραφή της φύσης 
των πηγών εσόδων της 
εταιρείας, των 
προϊόντων και 
υπηρεσιών που 
παρέχουν, των πελατών 
και της αγοράς εν γένει, 
την πιθανή εφαρµογή 
ηλεκτρονικού εµπορίου 
καθώς και 
κάθε αλλαγή στα 
ανωτέρω. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη βιοµηχανική παραγωγή αφρωδών πλαστικών, 
συνθετικών ινών, ειδών οικιακής χρήσης και πάσης φύσεως προϊόντων 
πλαστικού. Επίσης εισάγει από το εξωτερικό πρώτες ύλες και εµπορεύµατα. 
Εµπορεύεται και πουλάει τα παραγόµενα υπ’ αυτής βιοµηχανικά προϊόντα, 
πρώτες ύλες και υποπροϊόντα αυτών και παρόµοιας φύσεως καθώς και αγαθά 
τρίτων.  
Επιπλέον, πηγή εσόδου της εταιρείας αποτελεί η παραγωγή και εµπορία στο 
εσωτερικό και εξωτερικό ειδών συσκευασίας καθώς και η διανοµή µε 
οποιονδήποτε τρόπο των παραγόµενων από αυτή βιοµηχανικών προϊόντων. 
Η εταιρεία έχει ως βασική πηγή εσόδων της πωλήσεις προϊόντων ετοίµων και 
ηµιτελών στο εσωτερικό της χώρας καθώς και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και σε µικρότερη κλίµακα από πωλήσεις προϊόντων σε τρίτες χώρες. 
Η εταιρεία στην Ελλάδα δε διενεργεί πωλήσεις µέσω internet στηρίζεται όµως 
σε µεγάλο βαθµό στις τεχνολογικές εξελίξεις και την καινοτοµία. Η µητρική 
είναι σε θέση να υποστηρίζει την εταιρεία διαθέτοντας σύγχρονη τεχνολογία 
παραγωγής και πρώτων υλών. Επίσης η µητρική εταιρεία µε έδρα την Ολλανδία 
είναι και βασικός πελάτης της. 

6 

Παραθέστε τη 
µεθοδολογία που 
εφαρµόζει η Εταιρεία 
για την αναγνώριση του 
εσόδου κάθε τύπου. 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή της 
απαίτησης για την πώληση αγαθών κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων 
της Εταιρείας. Τα έσοδα παρουσιάζονται καθαρά από τον φόρο προστιθέµενης 
αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. 
Potential RMM- Αναγνώριση εσόδων 
Εξ' ορισµού αναγνωρίζεται κίνδυνος πρόωρης αναγνώρισης των εσόδων 
(overstatement). 

7 

Περιγραφή της 
γεωγραφικής 
κατανοµής και τη 
λειτουργία κατά 
τοµέα. 

Η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις εκτός από την έδρα στη Αθήνα και σε άλλες 
κρίσιµες περιοχές για την αποτελεσµατικότητα του δικτύου διανοµής. Πιο 
συγκεκριµένα, διαθέτει εγκαταστάσεις σε σηµαντικές για τη διανοµή περιοχές 
δηλαδή σε Λάρισα και Κρήτη, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η διαδικασία της 
παράδοσης των προϊόντων και να µειώνονται τα έξοδα διάθεσης στον ελληνικό 
και ευρωπαϊκό χώρο. Ως εκ τούτου, κυριότερη πηγή εσόδων αποτελούν τα 
κεντρικά της εταιρείας στη Αθήνα και όσον αφορά στο είδος των πωλήσεων, 
αυτές κυρίως αφορούν σε ενδοκοινοτικές πωλήσεις και πωλήσεις εσωτερικού. 

8 

Περιγραφή των 
σηµαντικών πελατών, 
προµηθευτών καθώς 
και πιθανών 
σηµαντικών 
συµφωνιών µε το 
προσωπικό. 

Σηµαντικοί προµηθευτές της εταιρείας είναι η εταιρεία DOW EUROPE GmbH, 
η BORSODCHEM ZRT, η COIM 
S.p.A.(CHIM.ORGAN.INDUSTR.MILANEZE) η  
BAYER INTERNATIONAL S.A. και η ΜΑΚΡΗ ΠΟΛ.-ΠΑΝΤΑΖΙ∆Η ΥΙΟΙ 
ΑΒΕΕ "ΠΛΑΣΤΙΜΑΚ. Αναφορικά µε τους πελάτες η εταιρεία εµφανίζει αρκετά 
µεγάλη διασπορά, χωρίς σηµαντική εξάρτηση από περιορισµένο αριθµό 
πελατών. Οι σηµαντικότεροι πελάτες εσωτερικού και εκτός οµίλου της εταιρείας 
είναι η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε., η ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε., η 
JUMBO ΑΕΕ, η ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ ΑΒΕΕ, η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι & Σ. ΑΕΕ και η 
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
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9 

Περιγραφή µεγάλων 
συναλλαγών εκτός 
των συνήθως ορίων 
που εντοπίστηκαν από 
την επισκόπηση των 
πρακτικών ∆Σ και ΓΣ 
καθώς και από λοιπές 
δηµοσιεύσεις στον 
Τύπο. 

Η εταιρεία κατά την 31.08.2013 δεν είχε συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο 
άλλων Εταιρειών. Η Εταιρεία προµηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες από και 
πραγµατοποιεί πωλήσεις προς συγκεκριµένες συνδεδεµένες εταιρείες στα 
πλαίσια της συνήθους επιχειρηµατικής λειτουργίας σηµαντικά υπόλοιπα και 
συναλλαγές θα πρέπει να προσδιοριστούν και να κοινοποιηθούν στον ελεγκτή 
της µητρικής. 

10 Περιγραφή των µέσων 
χρηµατοδότησης της 
Εταιρείας. 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί τα δικά της ρευστά διαθέσιµα και δεν έχει υπόλοιπα 
δανείων στο τέλος της περιόδου. Οι αλληλόχρεοι λογαριασµοί που 
χρησιµοποιούνται δεν εµφανίζουν στο µεγαλύτερο µέρος του έτους πιστωτικά 
υπόλοιπα και αντιµετωπίζονται ως λογαριασµοί διαθεσίµων. 

11 Περιγραφή ενδείξεων 
αδυναµίας συνέχισης 
της δραστηριότητας 

Από τη διενέργεια του ενδιάµεσου ελέγχου καθώς και από πληροφορίες που 
λήφθηκαν τόσο από τη διοίκηση όσο και από το νοµικό σύµβουλο της εταιρείας 
δεν προκύπτει κίνδυνος Going concern ή προβληµάτων ρευστότητας (κατά την 
31.08.2013 οι αλληλόχρεοι λογαριασµοί χρηµατοδότησης εµφάνιζαν χρεωστικό 
υπόλοιπο). 

12 
Περιγραφή των 

λογιστικών αρχών και 
µεταβολών στη χρήση 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται κατά την κατάρτιση αυτών 
των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω.  
Aσώµατα πάγια στοιχεία 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσης και 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο µέσου 
σταθµικού κόστους.  
Εµπορικές απαιτήσεις 
Απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από πελάτες για εµπορεύµατα που 
πωλούνται κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης. Αν η είσπραξη των ποσών 
αναµένεται να πραγµατοποιηθεί σε ένα έτος ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη 
πορεία του κύκλου εκµετάλλευσης της επιχείρησης, αν είναι µεγαλύτερη), έχουν 
ταξινοµηθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Αν δεν είναι, ταξινοµούνται στο 
µακροπρόθεσµο ενεργητικό. 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο, 
τις καταθέσεις όψεως, άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας 
µε αρχική ληκτότητα τριών µηνών ή λιγότερο, και τραπεζικές υπεραναλήψεις.  
Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος που σχετίζεται 
άµεσα µε την έκδοση νέων µετοχών ή δικαιωµάτων προαίρεσης εµφανίζεται στα 
ίδια κεφάλαια αφαιρουµένου του σχετικού φόρου εισοδήµατος. Οι εµπορικές 
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υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις για πρώτες ύλες που έχουν αποκτηθεί κατά τη 
συνήθη πορεία της επιχείρησης από τους προµηθευτές. Οι εµπορικές 
υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν αναµένεται 
να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη 
πορεία του κύκλου εκµετάλλευσης της επιχείρησης, εφόσον είναι µεγαλύτερος).  
 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή 
τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι 
πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων 
µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και προσαρµόζονται έτσι ώστε να 
απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για 
την τακτοποίηση της υποχρέωσης.  
Αναγνώριση εσόδων  
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή της 
απαίτησης για την πώληση εµπορευµάτων κατά τη συνήθη πορεία των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Τα έσοδα παρουσιάζονται καθαρά από τον φόρο 
προστιθέµενης αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.                                                                               

13 

Περιγραφή 
σηµαντικών 
εκτιµήσεων που 
περιλαµβάνονται στις 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις 

 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού Το ύψος της πρόβλεψης αποζηµίωσης 
προσωπικού υπολογίζεται βάσει της σχετικής ισχύουσας νοµοθετικής διάταξης 
του Ν. 2190/1920 Το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 
παρ. 1 του Ν. 435/1976 το οποίο αντικατέστησε τη δεύτερη παράγραφο του 
άρθρου 8 του Ν.3198/1955 όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από την 
περίπτωση 2 της παραγράφου IA.12 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012  σε 
συνδυασµό µε της διατάξεις του Ν. 2112/1920.  
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  Η Εταιρεία δε διενεργεί προβλέψεις 
αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση µε συγκεκριµένους πελάτες 
όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της 
σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Κατά 
την 31.12.2013 ο ΟΕΛ ανέφερε ως παρατήρηση στην Έκθεση Ελέγχου ότι 
µεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε 
καθυστέρηση συνολικού ποσού χιλ. 1.675 χιλ. για τις οποίες η εταιρεία δεν είχε 
σχηµατίσει πρόβλεψη για την κάλυψη ζηµιών από ενδεχόµενη µη ρευστοποίηση 
των απαιτήσεων αυτών. Από τα ανωτέρω προκύπτει Potential RMM αναφορικά 
µε τις εµπορικές απαιτήσεις.  
Λοιπές έκτακτες προβλέψεις  η εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για κινδύνους που 
προκύπτουν κατά την άσκηση της δραστηριότητας της, οι εν λόγω προβλέψεις 
αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η 
εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να 
εκτιµηθούν αξιόπιστα.  
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14 

Αξιολόγηση των 
δεικτών 
αποδοτικότητας του 
Οµίλου και της 
Εταιρείας 

Ο δείκτης του µικτού περιθωρίου κέρδους επί των πωλήσεων και επί του 
κόστους είναι δύο σηµαντικοί δείκτες της αποδοτικότητας της επιχείρησης, τους 
οποίους χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση. Συγκεκριµένα, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε 
εξωλογιστικό προσδιορισµό των αποτελεσµάτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
και υπολογίζει τους εν λόγω δείκτες. Επίσης, προβαίνει σε συγκριτική µεταβολή 
των σηµαντικών δαπανών σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Από την 
επισκόπηση της εν ανάλυσης της επιχείρησης, δεν προέκυψε κάτι το 
αξιοσηµείωτο.  

  
 

 

 

Εικόνα 11: Ερωτηµατολόγιο Κατανόησης των Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Client Name: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 
F/S Period 
End: 

31-∆εκ-13 

Document Name: 
Ερωτηµατολόγιο Κατανόησης των 
Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Document #:   

  Ερώτηση Απάντηση 

1 
Παρουσίαση των 
Επιχειρηµατικών 
Κύκλων 

1) Μισθοδοσία 
2) Έσοδα 
3) Αγορές 
4) Ταµείο – ∆ιαθέσιµα -  ∆άνεια 
5) Κλείσιµο ∆ιαδικασίας Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (FRCP) 
6) Λοιπά 

2 

Πληροφορίες 
σχετικά 
µε τα 
χρησιµοποιούµενα 
πληροφοριακά 
συστήµατα ανά 
κύκλο 

Κύκλος 
Όνοµα 

Προγράµµατος 
Εφαρµογή για 
πρώτη φορά 

Μεταβολή µέσα 
στη χρήση 

Υψηλή 
αυτοµατοποίηση 

Μισθοδοσία Atlantis - Altec OXI OXI OXI 

Έσοδα Atlantis - Altec OXI OXI OXI 

Αγορές Atlantis - Altec OXI OXI OXI 

Ταµείο – 
∆ιαθέσιµα - 

∆άνεια 
Atlantis - Altec OXI OXI OXI 

Κλείσιµο 
∆ιαδικασίας 
Αναφοράς 

FRCP 

Excel - Microsoft OXI OXI OXI 

Λοιπά Atlantis - Altec OXI OXI OXI 
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3 

Εκτίµηση της 
πολυπλοκότητας 
του 
πληροφοριακού 
περιβάλλοντος. 

Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω το πληροφοριακό περιβάλλον του 
Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµάται ως µη περίπλοκο (non complex). 

4 

Καταγραφή 
πιθανών 
αποτυχιών του 
συστήµατος κατά 
τη 
διάρκεια της 
χρήσεως 

∆ε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

5 

Καταγραφή 
πιθανών 
σηµαντικών 
µεταβολών ή 
αναβαθµίσεων των 
πληροφοριακών 
συστηµάτων εντός 
της χρήσεως 

∆ε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

6 

Καταγραφή 
πιθανών 
σηµαντικών 
προβλεπόµενων 
µεταβολών ή 
αναβαθµίσεων των 
πληροφοριακών 
συστηµάτων για 
την 
επόµενη χρήση 

∆εν προβλέπονται σηµαντικές µεταβολές ή αναβαθµίσεις για την επόµενη 
χρήση. 
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Εικόνα 12: Απόκτηση πληροφόρησης και σύγκριση αυτής µε τις εκτιµήσεις –
προσδοκίες µας 

 

Αναλυτική Επισκόπηση βάσει 
Εκτιµήσεων - Προσδοκιών 

    

  
31.12.2013 31.12.2012 

 
Προσδοκίες € € 

    
Πάγιο ενεργητικό 

   

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή εκτός της διενέργειας 
των νοµίµων αποσβέσεων. 

                 0,95                   0,90  

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή εκτός της διενέργειας 
των νοµίµων αποσβέσεων. 

  27.680.707,19    27.684.237,33  

Συµµετοχές σε άλλες εταιρείες -                     -                       -   

  
    

  
  27.680.708,14    27.684.238,23  

    
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

   

Αποθέµατα 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

    4.731.752,15      4.839.386,91  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Αναµένεται σηµαντική µεταβολή 
σε 
σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση 
κυρίως λόγω εκχωρήσεως των 
απαιτήσεων χωρίς αναγωγή. 

    7.267.653,80      9.463.103,35  

Χρηµατικά 
διαθέσιµα 

∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

    1.106.849,04         961.326,32  

Επενδύσεις -                     -                       -   

Ταµείο 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

    1.147.715,97         978.876,93  

  
    

  
  14.253.970,96    16.242.693,51  

    
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

   

Προµηθευτές 

Η µείωση των εµπορικών 
υποχρεώσεων σχετίζεται µε  
είσπραξη αχρεωστήτως 
καταβληθέντων φόρων. 

    1.209.458,38      2.718.440,76  
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Λοιπές Υποχρεώσεις 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

    4.213.341,62      4.577.030,61  

  
    

  
    5.422.800,00      7.295.471,37  

    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

   

Προβλέψεις 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

       453.304,50         470.645,83  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

    1.447.856,20      1.468.598,22  

  
    

  
    1.901.160,70      1.939.244,05  

    
Ίδια κεφάλαια και αποθεµατικά 

   

Ίδια κεφάλαια 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

  16.274.310,00    15.434.948,27  

Αποθεµατικά 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

  13.349.429,76    14.076.207,58  

Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 

Η µεταβολή σχετίζεται αφενός 
µεν στα κερδοφόρα 
αποτελέσµατα της χρήσης 2012 
τα οποία στην συνέχεια µε 
απόφαση ΤΓΣ εντός της χρήσης 
2013 διανεµήθηκαν.  

    4.986.978,64      5.181.060,47  

  
    

  
  34.610.718,40    34.692.216,32  

 
chk 0,00 0,00 

    
Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

   

  
31.12.2013 31.12.2012 

  
€ € 

Πωλήσεις 

∆εν αναµένεται σηµαντική 
µεταβολή εσόδων. Παρ' όλα 
αυτά ενδεχοµένως να υπερβούµε 
στο τέλος της χρήσεως τις 
πωλήσεις της προηγούµενης 
χρήσεως. 

  22.800.359,56    20.797.567,80  

Κόστος πωλήσεων 
∆εν αναµένεται σηµαντική 
µεταβολή 

  16.635.471,09    15.656.337,18  

  
    

Μικτό κέρδος 
 

    6.164.888,47      5.141.230,62  

    
Γενικά Έξοδα ∆εν αναµένεται σηµαντική     3.045.911,04      3.140.359,07  
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µεταβολή 

  
    

Λειτουργικά Κέρδη 
 

    3.118.977,43      2.000.871,55  

    

Πιστωτικοί τόκοι 
∆εν αναµένεται σηµαντική 
µεταβολή 

        27.139,28          18.103,97  

Χρεωστικοί τόκοι 
∆εν αναµένεται σηµαντική 
µεταβολή 

          6.165,91          61.042,17  

  
    

Κέρδη προ φόρων 
 

    3.139.950,80      1.957.933,35  

    

Φόρος 
Η µεταβολή στο φόρο σχετίζεται 
µε τα αναµενόµενα έσοδα της 
περιόδου. 

       841.356,27         400.606,78  

  
    

Κέρδη µετά φόρων 
 

    2.298.594,53      1.557.326,57  

 
chk 0,00 0,00 
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Εικόνα 13:  Συζήτηση ευρηµάτων µε τον πελάτη και εντοπισµός κινδύνων 

        
 Πληροφορίες 
Ισοζυγίου  

31.12.2013 31.12.2012 Πραγµατική 
Μεταβολή 

Ποσοστό 
Μεταβολής 

Προσδοκίες 
Σχόλια επί της Κινήσεως 

του Λογαριασµού 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος 

 
 €   €  

   

        

        
Πάγιο ενεργητικό 

       

Ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις 

                    
0,95  

                 0,90                   0,05  5,56% 

∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή εκτός της 
διενέργειας των νοµίµων 
αποσβέσεων. 

- 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

Ασώµατες 
ακινητοποιήσεις 

 27.680.707,19    27.684.237,33  -3.530,14  -0,01% 

∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή εκτός της 
διενέργειας των νοµίµων 
αποσβέσεων. 

- 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

Συµµετοχές σε 
άλλες εταιρείες 

                       -                        -                      -    
 

- 
∆εν υφίσταται µεταβολή στη 

χρήση. 
- 

 
      

    

 
 27.680.708,14    27.684.238,23        -3.530,09  
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Κυκλοφορούν 
ενεργητικό 

Αποθέµατα  4.731.752,15      4.839.386,91  -107.634,76  -2,22% 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

Η µεταβολή δικαιολογείται 
από το ύψος των αποθεµάτων 
καθώς δεν υπερβαίνει το 5% 
του συνόλου. 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

Πελάτες    7.267.653,80      9.463.103,35  -2.195.449,55  -23,20% 

Αναµένεται σηµαντική 
µεταβολή σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση κυρίως 
λόγω εκχωρήσεως των 
απαιτήσεων χωρίς αναγωγή. 

Η µεταβολή οφείλεται αφενός 
µεν στην είσπραξη 
απαιτήσεων πελατών 
αφετέρου δε στην αύξηση του 
ύψους των εκχωρηµένων 
απαιτήσεων χωρίς αναγωγή. 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

 Λοιπές απαιτήσεις  
       
1.106.849,04  

       961.326,32       145.522,72  15,14% 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

- 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

Επενδύσεις                        -                        -                     -    - - - - 

Ταµείο 
       
1.147.715,97  

       978.876,93       168.839,04  17,25% 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

Η µετραβολή προκύπτει από 
την σύναψη προθεσµιακών 

συµβολέων εντός της 
κλειόµενης χρήσης. 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 
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 14.253.970,96    16.242.693,51  -1.988.722,55  

    

        
 
 
Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

       

Προµηθευτές   1.209.458,38      2.718.440,76  -1.508.982,38  -55,51% 

Η µείωση των εµπορικών 
υποχρεώσεων σχετίζεται µε  
είσπραξη αχρεωστήτως 
καταβληθέντων φόρων. 

- 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

Λοιπές 
Υποχρεώσεις 

  4.213.341,62      4.577.030,61  -363.688,99  -7,95% 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

Η µεταβολή δικαιολογείται 
από το ύψος των αποθεµάτων 
καθώς δεν υπερβαίνει το 5% 
του συνόλου. 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

 
      

    

 
  5.422.800,00      7.295.471,37  -1.872.671,37  

    

        
Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις        

Προβλέψεις      453.304,50        470.645,83  -17.341,33  -3,68% 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

Η µεταβολή δικαιολογείται 
από το ύψος των αποθεµάτων 
καθώς δεν υπερβαίνει το 5% 
τουσυνόλου. 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 
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Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

  1.447.856,20      1.468.598,22  -20.742,02  -1,41% 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

Η µεταβολή δικαιολογείται 
από το ύψος των αποθεµάτων 
καθώς δεν υπερβαίνει το 5% 
τουσυνόλου. 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

 
      

    

 
  1.901.160,70      1.939.244,05  -38.083,35  

    

        
Ίδια κεφάλαια και 
αποθεµατικά        

Ίδια κεφάλαια  16.274.310,00    15.434.948,27   839.361,73  5,44% 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

Η µεταβολή δικαιολογείται 
από το ύψος των αποθεµάτων 
καθώς δεν υπερβαίνει το 5% 
του συνόλου. 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

Αποθεµατικά 13.349.429,76    14.076.207,58  -726.777,82  -5,16% 
∆εν αναµένεται αξιόλογη 
µεταβολή 

Η µεταβολή δικαιολογείται 
από το ύψος των αποθεµάτων 
καθώς δεν υπερβαίνει το 5% 
του συνόλου. 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

Λογαριασµός 
Αποτελεσµάτων 

  4.986.978,64      5.181.060,47  -194.081,83  -3,75% 

Η µεταβολή σχετίζεται αφενός 
µεν στα κερδοφόρα 
αποτελέσµατα της χρήσης 
2012 τα οποία στην συνέχεια 
µε απόφαση ΤΓΣ εντός της 
χρήσης 2013 διανεµήθηκαν.  

Η µεταβολή δικαιολογείται 
από το ύψος των αποθεµάτων 
καθώς δεν υπερβαίνει το 5% 
του συνόλου. 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 
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 34.610.718,40    34.692.216,32  -81.497,92  

    

        

        

        

Πωλήσεις 22.800.359,56    20.797.567,80  2.002.791,76  9,63% 

∆εν αναµένεται σηµαντική 
µεταβολή εσόδων. Παρ' όλα 
αυτά ενδεχοµένως να 
υπερβούµε στο τέλος της 
χρήσεως τις πωλήσεις της 
προηγούµενης χρήσεως. 

- 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

Κόστος πωλήσεων  16.635.471,09    15.656.337,18  979.133,91  6,25% 
∆εν αναµένεται σηµαντική 
µεταβολή 

Η µεταβολή είναι ανάλογη 
της µεταβολής του κύκλου 

εργασιών της εταιρείας. 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

 
      

    
Μικτό κέρδος  39.435.830,65    36.453.904,98  2.981.925,67  8,18% 

   

        

Γενικά Έξοδα 3.045.911,04      3.140.359,07  -94.448,03  -3,01% 
∆εν αναµένεται σηµαντική 
µεταβολή 

Η µεταβολή δικαιολογείται 
από το ύψος των αποθεµάτων 
καθώς δεν υπερβαίνει το 5% 
τουσυνόλου. 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

 
      

    
Λειτουργικά Κέρδη  3.045.911,04      3.140.359,07  -94.448,03  -3,01% 
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Πιστωτικοί τόκοι 27.139,28          18.103,97  9.035,31  49,91% 
∆εν αναµένεται σηµαντική 
µεταβολή 

- 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

Χρεωστικοί τόκοι 6.165,91          61.042,17  -54.876,26  -89,90% 
∆εν αναµένεται σηµαντική 
µεταβολή 

Η µεταβολή οφείλεται στην 
πλήρη αποπληρωµή του 

δανείου εντός της κλειόµενης 
χρήσης. 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας 
κατά τη φάση του σχεδιασµού και 
ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

 
      

    
Κέρδη προ φόρων 33.305,19          79.146,14  -45.840,95  -57,92% 

   

        

Φόρος           441.356,27         400.606,78         40.749,49  10,17% 

Η µεταβολή στο φόρο 
σχετίζεται µε τα 
αναµενόµενα έσοδα της 
περιόδου. 

- 

Η µεταβολή του λογαριασµού 
επιβεβαιώνει τις προσδοκίες µας κατά τη 
φάση του σχεδιασµού και ως εκ τούτου δεν 
προκύπτει Ενδεχόµενος Κίνδυνος. 

Κέρδη µετά 
φόρων 

          441.356,27        400.606,78         40.749,49  
    





 

 

Εικόνα 13: Σύνοψη Αξιολόγησης ∆ιαδικασίας «ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ» 

 

Α/Α CONTROL ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ CONTROL ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

1 

Επανέλεγχος υπολογισµού 
µισθοδοσίας: Οι 
µισθοδοτικές καταστάσεις 
ελέγχονται 
δειγµατοληπτικά ως προς 
την ορθότητα των 
υπολογισµών των 
αποδοχών, κρατήσεων, 
εργοδοτικών εισφορών, από 
την υπεύθυνη προσωπικού, 
κ. Μανουσάκη. 

 

Υπεύθυνος γραφείου 
προσωπικού: 
Μανουσάκη 

 

Υπογραφή από 
τον υπεύθυνο 
Προσωπικού 

Επιβεβαίωση δια 
συζητήσεως και δια 
επανεκτελέσεως της 
µισθοδοσίας τριών 
υπαλλήλων.  

Ικανοποιητικό 

Ο έλεγχος της 
ορθότητας των 
µισθοδοτικών 
καταστάσεων 
δεν 
αποτυπώνεται 
εγγράφως, 
χωρίς αυτό να 
αποτελεί 
έλλειµµα 
διαδικασίας.  

 

2 

Συµφωνία Μισθοδοτικών 
Καταστάσεων και 
άρθρων µισθοδοσίας 
µηνιαία: Ο υπεύθυνος του 
γραφείου προσωπικού 
αποστέλλει το αρχείο 
µισθοδοσίας στο 
λογιστήριο για τη 
διενέργεια του λογιστικού 
άρθρου µισθοδοσίας από 
αρµόδιο υπάλληλο του 
λογιστηρίου. Στο τέλος 
κάθε µήνα διενεργείται 
έλεγχος και συµφωνία 
µισθοδοσίας µε γενική 
λογιστική από τον 
προϊστάµενο λογιστηρίου, 
στα πλαίσια 
επανυπολογισµού του 
ΦΜΥ.  

  

Υπεύθυνος γραφείου 
προσωπικού: 
Μανουσάκη 

 

 

Υπάλληλος 
λογιστηρίου: Τσίγκου 
Ευανθία   

Υπογραφή από 
τον υπεύθυνο 
προσωπικού 

Επιβεβαίωση δια 
συζητήσεως 

Ικανοποιητικό 

Η µηνιαία 
συµφωνία των 
µισθοδοτικών 
καταστάσεων 
µε τη Γ.Λ. δεν 
αποτυπώνεται 
εγγράφως, 
χωρίς αυτό να 
αποτελεί 
έλλειµµα 
διαδικασίας.  
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3 

Έγκριση καταβολής 
µισθοδοσίας: Η 
προκαταβολή και η 
εξόφληση της µισθοδοσίας 
των εργαζοµένων 
πραγµατοποιείται από 
άτοµα διαφορετικά από 
αυτά που συντάσσουν τις 
µισθοδοτικές καταστάσεις. 
Οι πληρωµές της 
µισθοδοσίας 
πραγµατοποιούνται κατά 
κανόνα µέσω τραπέζης. 
Αποστέλλεται µέσω φαξ 
στην συνεργαζόµενη 
τράπεζα εντολή εξόφλησης 
της µισθοδοσίας µηνός ή 
προκαταβολής µηνός, όπου 
αναγράφεται το συνολικό 
ποσό και φέρει την 
υπογραφή του Γενικού 
∆ιευθυντή. Ελέγχεται από 
το λογιστήριο η ορθή 
χρέωση του λογαριασµού 
όψεως (κατά την παραλαβή 
του extrait από την 
τράπεζα) µε το τελικό 
πληρωτέο ποσό της 
µισθοδοτικής κατάστασης.   

 

Υπεύθυνος γραφείου 
προσωπικού: 
Μανουσάκη 

 

 

Υπάλληλος 
λογιστηρίου: Τσίγκου 
Ευανθία   

Έγκριση από 
το Γενικό 
∆ιευθυντή. 

Επιβεβαίωση δια 
δειγµατοληπτικού ελέγχου 

Ικανοποιητικό 
(επιβεβαιώνεται ο 
διαχωρισµός των 
αρµοδιοτήτων 
εξόφλησης 
µισθοδοσίας και 
σύνταξης 
µισθοδοτικών 
καταστάσεων, 
καθώς επίσης και 
µεσολάβηση 
µέσω παροχών 
εγκρίσεων της 
ανώτατης 
διοίκησης, 
επιβεβαιώνεται 
επίσης ο έλεγχος 
των χρεώσεων 
µισθοδοσίας 
µέσω του extrait 
της ΕΤΕ  από 
τους υπευθύνους 
του λογιστηρίου). 

   

 

 

 

 

Εικόνα 14: Σύνοψη Αξιολόγησης ∆ιαδικασίας «Έσοδα» 

Α/Α CONTROL ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ CONTROL ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ POINT 

1 

Συµβάσεις µε 
πελάτες: Όλες οι 
πωλήσεις 
διενεργούνται βάσει 
συµβάσεων οι οποίες 
έχουν υπογραφεί από 
το ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο. 

 

∆ιευθύνων 
Σύµβουλος: 

Αναστασίου 

Συµβάσεις µε 
πελάτες 

Control 12 

Επιβεβαίωση δια 
του 
δειγµατοληπτικού 
ελέγχου των 
συµβάσεων.Βλ 
Μόνιµο Φάκελο 

 

Ικανοποιητικό ΕLC 
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2 

Συµφωνίες πελατών 
προµηθευτών: Οι 
συµφωνίες µε πελάτες 
και προµηθευτές 
διενεργούνται µηνιαία 
τηλεφωνικά χωρίς να 
απεικονίζονται σε 
χαρτί. Η κ. Τσίγκου, 
υπάλληλος 
λογιστηρίου, διενεργεί 
επίσης και 
συµψηφισµούς 
υπολοίπων πελατών-
προµηθευτών οι οποίες 
απεικονίζονται σε 
χαρτί. 

Υπάλληλος 
λογιστηρίου: 

Μηνιαίες 
συµφωνίες 
πελατών 

προµηθευτών 
άτυπες 

Control 4 

Επιβεβαίωση δια 
της συζητήσεως 

Ικανοποιητικό  ALC 

3 

Υπέρβαση πιστωτικών 
ορίων:  

Σε περίπτωση 
υπέρβασης των 
πιστωτικών ορίων το 
σύστηµα εµφανίζει 
µήνυµα βάσει του 
οποίου πρέπει να δοθεί 
έγκριση από τον κ. 
Μαυροµάτης, 
Οικονοµικό ∆ιευθυντή 
και δεόντως 
εξουσιοδοτηµένο 
εκπρόσωπο για να 
προχωρήσει η 
διαδικασία της 
πώλησης. 

 

Οικονοµικός 
διευθυντής 

Μαυροµάτης 

Υπέρβαση 
πιστωτικών 

ορίων Control 
2 

Επιβεβαίωση δια 
της συζήτησης 

Ικανοποιητικό ALC 
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Εικόνα 15: Σύνοψη Αξιολόγησης ∆ιαδικασιών Κύκλου «Αγορές» 

Α/Α ∆ιαδικασίες ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ CONTROL ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 

Αγορές από εγκεκριµένους 
προµηθευτές: 

Η εταιρεία προµηθεύεται όλες τις 
πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί και 
εµπορεύµατα ή υπηρεσίες που 
ενσωµατώνει στις υπηρεσίες της και 
αναθέτει εργασίες σε 
αξιολογηµένους προµηθευτές / 
υπεργολάβους, οι οποίοι έχουν 
συµπεριληφθεί στον κατάλογο 
εγκεκριµένων προµηθευτών / 
υπεργολάβων. Αγορές ή αναθέσεις 
εργασιών σε προµηθευτές / 
υπεργολάβους υπό δοκιµή 
εγκρίνονται από τον Υπεύθυνο 
Προµηθειών και τη ∆ιοίκηση. 

Υπεύθυνος 
προµηθειών 

Αγορές από 
εγκεκριµένους 
προµηθευτές 

Control 13 

Επιβεβαίωση δια 
δειγµατοληπτικού 

ελέγχου 
Ικανοποιητικό ΕLC 

2 

Εγκεκριµένοι προµηθευτές: 

Η εταιρεία έχει καταρτίσει και τηρεί 
κατάλογο εγκεκριµένων / 
αποδεκτών προµηθευτών, στον 
οποίο καταγράφονται τα βασικά 
στοιχεία των εγκεκριµένων 
προµηθευτών / υπεργολάβων 
(όνοµα / επωνυµία, προϊόν, 
τηλέφωνο, διεύθυνση, 
παρατηρήσεις, ηµεροµηνία ένταξης 
και διαγραφής).  

Ο κατάλογος ανασκοπείται 
προγραµµατισµένα τουλάχιστον µία 
φορά ετησίως από τη ∆ιοίκηση και 
εκτάκτως σε κάθε περίπτωση που 
κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο (π.χ. 
διαπίστωση ανάγκης διαγραφής 
κάποιου προµηθευτή λόγω συνεχών 
µη συµµορφώσεων, κ.α.). 
Υπεύθυνος για τη λήψη της 
απόφασης για την ένταξη / 
διαγραφή κάποιου προµηθευτή / 
υπεργολάβου από τον κατάλογο 
είναι ο Υπεύθυνος Προµηθειών σε 
συνεργασία µε τον Υ∆Π. 

Υπεύθυνος –
προµηθειών 

 

Οικονοµικός 
διευθυντής 

Επιλογή 
αγορών βάσει 
εγκεκριµένων 
προµηθευτών 

Control 6 

Επιβεβαίωση δια 
δειγµατοληπτικού 

ελέγχου 
Ικανοποιητικό ALC 
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3 

Έγκριση εξόδων: Όλα τα έξοδα 
φέρουν την υπογραφή του αρµοδίου 
υπαλλήλου και την υπογραφή του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου κ.  
Αναστασίου και σε περίπτωση 

κωλύµατος ή απουσίας του από τον 
Οικονοµικό ∆ιευθυντή της εταιρείας 
κ. Μαυροµάτης. 

∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

 

Οικονοµικός 
∆ιευθυντής 

 

Έγκριση 
εξόδων Control 

7 

Επιβεβαίωση δια 
δειγµατοληπτικού 

ελέγχου 
Ικανοποιητικό ΕLC 

4 

Εξόφληση επιταγών µέσω e-
banking: 

Όλοι οι προµηθευτές εξοφλούνται 
ηλεκτρονικά µέσω e - banking. 
Απαιτείται η ηλεκτρονική έγκριση 

του κ Αναστασίου. 

Οικονοµικός 
διευθυντής 

Εξόφληση 
επιταγών µέσω 

e-banking 

Control 8 

Επιβεβαίωση δια 
δειγµατοληπτικού 

ελέγχου 
Ικανοποιητικό ALC 

 

 

Εικόνα 16: Σύνοψη ∆ιαδικασιών Κύκλου «ΤΑΜΕΙΟ – ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ∆ΑΝΕΙΑ» 

Α/Α CONTROL 
ΥΠΕΥΘΥΝ

ΟΣ 
CONTROL ΕΠΑΛΗΘΕΥΣ

Η 
ΣΥΜΠΕΡΑΣ

ΜΑ 
ΣΧΟΛΙΟ 

1 

Σύναψη και παρακολούθηση 
δανείων: Πριν την υπογραφή 
οποιασδήποτε δανειακής σύµβασης 
ελέγχεται από το νοµικό σύµβουλο της 
επιχείρησης και εγκρίνεται από το ∆.Σ. 
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 
δανειακών υποχρεώσεων της 
επιχείρησης γίνεται από το οικονοµικό 
τµήµα (τόκοι, αποπληρωµή, 
αναχρηµατοδοτήσεις κλπ). Σε 
εξαµηνιαία βάση ελέγχονται οι 
καταβολές των τόκων και συγκρίνονται 
µε τις προβλέψεις της προηγούµενης 
περιόδου από το οικονοµικό τµήµα. 
Επίσης, σε εξαµηνιαία βάση ο 
προϊστάµενος λογιστηρίου διενεργεί 
αποτίµηση των συναλλαγµατικών 
διαφορών που προέρχονται από 
δανειακούς και καταθετικούς 
λογαριασµούς της εταιρείας. Το 
λογιστήριο συµφωνεί κάθε µήνα όλες 
τις κινήσεις των δανείων µε το 
οικονοµικό τµήµα προκειµένου να 
έχουν απεικονισθεί όλες οι κινήσεις 
των δανείων στα βιβλία της Εταιρείας 
και να έχουν παραληφθεί όλα τα 
παραστατικά που να αφορούν τις 
συγκεκριµένες κινήσεις. 

Ανώτατη 
∆ιοίκηση, 
Οικονοµικός 
∆ιευθυντής, 
Νοµική 
υπηρεσία, 
Προϊστάµενος 
λογιστηρίου 

Έγκριση 
Σύναψης 

∆ανείου από το 
∆.Σ. της 
εταιρείας 

Επιβεβαιώθηκε Ικανοποιητικό 

∆ικλίδα 
επιπέδου 
συναλλαγών(
ALC) 
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2 

Έλεγχος συµφωνίας Γεν. Λογιστικής 
µε αντίστοιχο extrait 

Το λογιστήριο ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα (εβδοµάδα, 15µερο ή 
µήνας) συµφωνεί όλες τις κινήσεις και 
τα υπόλοιπα των δανείων αλλά και των 
διαθεσίµων µε τις καταστάσεις που 
λαµβάνει από τις τράπεζες (extraits). 

Υπάλληλος 
Τµήµατος 
Λογιστηρίου 

Συµφωνία 
Γενικής 

Λογιστικής µε 
extrait 

Επιβεβαιώθηκε Ικανοποιητικό 

∆ικλίδα 
επιπέδου 
συναλλαγών(
ALC) 

3 

Έγκριση πληρωµών προµηθευτών: 

 Η έγκριση των πληρωµών γίνεται από 
το ∆ιευθυντή του τµήµατος 
προµηθειών σε συνεργασία µε τον 
Οικονοµικό ∆ιευθυντή. Για πληρωµές 
µεγάλης αξίας ενηµερώνεται και 
εγκρίνει το ∆.Σ. Οι πληρωµές των 
παραγωγών γίνονται µε αποφάσεις του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου και του 
Οικονοµικού ∆ιευθυντή της Εταιρείας. 
Τις επιταγές υπογράφουν άτοµα για τα 
οποία έχει γίνει εξουσιοδότηση µε 
πρακτικό από το ∆.Σ. Εν γένει, οι 
επιταγές υπογράφονται από τον 
Οικονοµικό ∆ιευθυντή και ένα µέλος 
του ∆.Σ. Πριν από κάθε πληρωµή 
προµηθευτή γίνεται συµφωνία του 
υπολοίπου του µε το λογιστήριο και 
έλεγχος των τιµολογίων που θα 
εξοφληθούν. 

Ανώτατη 
∆ιοίκηση, 
Οικονοµικός 
∆ιευθυντής, 
Προϊστάµενος 
λογιστηρίου 

Έγκριση 
πληρωµών 

προµηθευτών 
από τον 

∆ιευθυντή του 
τµήµατος 

προµηθειών 

Επιβεβαιώθηκε Ικανοποιητικό 

∆ικλίδα 
επιπέδου 
συναλλαγών(
ALC) 
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4 

∆ιενέργεια Cash Flow: 

 Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής συντάσσει 
σε εβδοµαδιαία βάση προϋπολογισµό 
ταµειακών ροών (excel files) 
λαµβάνονται υπόψη τις απαιτήσεις, τις 
αναµενόµενες εισπράξεις, τις 
υποχρεώσεις και τις αναµενόµενες 
πληρωµές, όπως ενηµερώνονται στα 
σχετικά παραµετρικά προγράµµατα. Ο 
εβδοµαδιαίος αυτός προϋπολογισµός 
διενεργείται για τον προγραµµατισµό 
των τρεχόντων εισπράξεων και των 
πληρωµών. Τα αποτελέσµατα του 
προϋπολογισµού ταµειακών ροών 
παρουσιάζονται και λαµβάνουν 
έγκριση από τη διοίκηση της Εταιρείας. 
Επίσης, στα τέλη Μαΐου συντάσσεται 
από τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή 
προϋπολογισµός ταµειακών ροών που 
αφορά στην εναποµένουσα περίοδο 
Ιουνίου-∆εκεµβρίου. Ο λόγος που 
γίνεται αυτό είναι ότι την περίοδο 
Ιανουαρίου-Απριλίου υπογράφονται οι 
νέες συµβάσεις µε τους πελάτες, οπότε 
λαµβάνονται επικαιροποιηµένα 
στοιχεία για τον προϋπολογισµό της 
υπόλοιπης χρονιάς. 

Ανώτατη 
∆ιοίκηση, 
Οικονοµικός 
∆ιευθυντής 

Σύνταξη 
προϋπολογισµο

ύ από τον 
Οικονοµικό 
∆ιευθυντή 

Επιβεβαιώθηκε Ικανοποιητικό 

∆ικλίδα 
επιπέδου 
Οντότητας 
(ELC) 

 

 

Εικόνα 17: Σύνοψη ∆ιαδικασιών Κύκλου «FRCP» 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Το αντικείµενο ελέγχου είναι η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας (περιοδικών – ενδιάµεσων και ετήσιων). 

 ∆ιαδικασίες Υπεύθυνος Controls Επαλήθευση Συµπέρασµα Σηµειώσεις 

1 

Προετοιµασία και Έγκριση 
Οικονοµικών Καταστάσεων από το 
∆Σ της Εταιρείας 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις 
συντάσσονται και επισκοπούνται από 
τον ∆ιευθυντή Λογιστηρίου και 
Οικονοµικό ∆ιευθυντή ως προς την 
καταλληλότητα και πληρότητα τους 
βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 
2190/1920. Στη συνέχεια ελέγχονται 
και εγκρίνονται από το ∆.Σ. 
συντασσοµένου για το σκοπό αυτό 
ειδικού πρακτικού. Κατόπιν οι ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις 
αποστέλλονται στο ∆.Σ. προς έλεγχο 

Νόµιµος 
Εκπρόσωπος - 

Λογιστής 
Control 1 

Πρακτικό ∆Σ 
Έγκρισης 

Οικονοµικών 
Καταστάσεων 

2013  

Επιβεβαιώθηκε 
- 

Ικανοποιητικό 

∆ικλίδα 
επιπέδου 
οντότητας 

(ΕLC) 
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και έγκριση Τέλος αποστέλλονται στη 
µητρική εταιρεία προκειµένου οι 
οικονοµικές καταστάσεις να 
µετατραπούν και να συνταχθούν 
σύµφωνα µε τις επιταγές των 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης που εφαρµόζει η 
µητρική (Dutch GAAP). Οι 
οικονοµικές καταστάσεις 
συντάσσονται σε excel. 

2 

Σύνταξη τριµηνιαίων οικονοµικών 
καταστάσεων οι οποίες ενοποιούνται 
στις οικονοµικές καταστάσεις της 
µητρική και παρακολούθηση της 
πορείας της Εταιρείας 

 

Η εταιρεία ετοιµάζει σε τριµηνιαία 
βάση κατάσταση αποτελεσµάτων 
προκειµένου εν συνεχεία να 
αποσταλούν προς έλεγχο και ανάλυση 
στο αρµόδιο τµήµα της µητρικής 
εταιρείας. Πραγµατοποιούνται 
επιµέρους συµφωνίες των κονδυλίων 
από τους υπαλλήλους του λογιστηρίου 
κα Τσίγκου Ευανθία & κα ∆οδούδη 
Ματίνα καθώς και της τριµηνιαίας 
κατάστασης αποτελεσµάτων από τον 
Οικονοµικό ∆ιευθυντή κο 
Μαυροµάτης. 

 

 

 

Υπάλληλοι 
Λογιστηρίου – 
Οικονοµικός 
∆ιευθυντής 

Control 10 

Τριµηναία 
Κατάσταση 

αποτελεσµάτων 
χρήσης 

 

Συµφωνία 
Λογαριασµών 

Όψεως  

Συµφωνία 
Πωλήσεων  

Συµφωνία 
Αγορών  

Συµφωνία 
∆ιαθεσίµων 

 

 

 

Επιβεβαιώθηκε 
- 

Ικανοποιητικό 

 

∆ικλίδα 
επιπέδου 

συναλλαγών 
(ALC) 

 

 

2 

Συµφωνίες εργασιών τέλους 
χρήσεως 

 

Ο λογιστής προβαίνει κατά τη 
διαδικασία κλεισίµατος του 
ισολογισµού στις ακόλουθες 
συµφωνίες: 

α) Συµφωνίες υπολοίπων 
λογαριασµών απαιτήσεων 
υποχρεώσεων και διαθεσίµων, β) 
Συµφωνίες εσόδων µε τα στοιχεία που 
προκύπτουν από το εµπορικό 

Λογιστής 
εταιρείας – 

Οικονοµικός 
∆ιευθυντής 

Control 11 

 

Συµφωνία 
Ισολογισµού & 
∆ήλωσης Φ.Ε.Ε 

µε Ισοζύγιο 
31.12.2013 

 

 

Επιβεβαιώθηκε 
- 

Ικανοποιητικό 

∆ικλίδα 
επιπέδου 

συναλλαγών 
(ALC) 
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πρόγραµµα. 

γ) Έλεγχο της αυτοτέλειας των 
χρήσεων και διενέργεια των 
απαραίτητων προβλέψεων ή εγγραφών 
σε µεταβατικούς λογαριασµούς, δ) 
Συµφωνία Μητρώου παγίων και 
αποσβέσεων µε τη Γενική Λογιστική, 
ε) Συµφωνία αποθήκης και απογραφής 
και στ) Συµφωνία ληξιαρίων 
αξιογράφων µε Γενική Λογιστική. 

 

 


