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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη ρσξηζκέλε ζε έμη θεθάιαηα. Αξρηθά καο παξνπζηάδεη ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε πεξηιεπηηθά θαη ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα, πνπ νδήγεζαλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν λα ζηξαθεί ζε λέεο κεζφδνπο θαη λέα ηερλάζκαηα γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή 

χθεζε πνπ δνχκε. Ο δίαπινο επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηελ ππφινηπε αγνξά αιιά θαη ε «βηηξίλα» ηνπο 

δελ είλαη άιιν παξά νη νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ρξήδνπλ δεκνζηφηεηα θάζε ρξφλν 

γηα ηελ ζσζηή πιεξνθφξεζε ησλ κεηφρσλ, ηξίησλ ζπκβαιινκέλσλ, πηζησηψλ, πειαηψλ, 

πξνκεζεπηψλ θ.ι.π. 

 Ζ αλάγθε απηή γηα επηβίσζε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν είρε ζαλ επαθφινπζν λα 

δεκηνπξγεζνχλ θάζε είδνπο ινγηζηηθά ηερλάζκαηα πνπ παξαπνηνχλε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ 

κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εηθφλα ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ηξίηνπο, αιιά θαη πξνο ηνπο πνην άκεζα ελδηαθεξφκελνπο, ηνπο κεηφρνπο. ε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

παξαπνηήζεηο, άκεζν θαη ελεξγφ ξφιν έρεη θαη ν εθάζηνηε Οξθσηφο Διεγθηήο ηεο θάζε εηαηξείαο, 

φπνπ κε ηηο πνιχηηκεο ινγηζηηθέο ηνπ γλψζεηο πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη θαη λα ζπλδπάζεη ηηο 

αλάγθεο ηεο Γηνίθεζεο, ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ αθεξαηφηεηαο θαη δενληνινγίαο ζηνπο ξπζκνχο ηεο 

παγθφζκηαο χθεζεο πνπ δηαλχνπκε. 

 Σέινο, ε εξγαζία παξνπζηάδεη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα πξνεγνχκελα 

ζεσξεηηθά θεθάιαηα. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ παξαπνίεζε πνπ αλαγθάδνληαη λα 

θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ν ελεξγφο ξφινο ησλ Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ ζηα ηερλάζκαηα απηά. Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο, ζα γίλεη αλαθνξά ζε κεξηθά 

ηέηνηνπ είδνπο ινγηζηηθά ηερλάζκαηα κε θάπνηα παξαδείγκαηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

ζέκαηνο. 

 Αξρηθά, ζην 1
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη κία αλαθνξά ζην κείδνλ ζέκα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πνπ 

δελ είλαη άιιν απφ ηελ Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2008 απφ ηηο Ζ.Π.Α. θαη 

επεξέαζε δξακαηηθά ηελ παγθφζκηα Οηθνλνκία. Δπίζεο, γίλεηαη κία πεξηγξαθηθή αλαθνξά ζην 

Διιεληθφ Λνγηζηηθφ χζηεκα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ φζνλ αθνξά ηελ δεκνζηφηεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ κέζσ θάπνησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σέινο, γίλεηαη κία 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε γηα ην ηί είλαη Λνγηζηηθή απάηε-ηέρλαζκα θαη πνηά ε ζεκαζία ηνπ γηα ηηο 

εηαηξείεο. 

 ην 2
ν
  Κεθάιαην γίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο ινγηζηηθήο παξαπνίεζεο απφ 

επηζηήκνλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα απηφ θαζψο θαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ην 

επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή. 

ην 3
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη κία πνην ιεπηνκεξή πξνζέγγηζε ζε έλλνηεο ηεο ειεγθηηθήο ζην 

επάγγεικα θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ επαγγέικαηνο ηνχ Οξθσηνχ Διεγθηή θαη ζηελ ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεη πξνζπαζψληαο λα κεηψζεη ηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν αιιά θαη λα 

δηαζθαιίζεη φηη έρεη απνθνκίζεη αξθεηά ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ ζχληαμε 

ηεο εηήζηαο έθζεζεο ειέγρνπ.  

 ην 4
ν
 Κεθάιαην αλαθέξνπκε ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ 

θαη απφ πνπ απνξξένπλ θαζψο θαη πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

ην 5
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ζε κεξηθά Διιεληθά εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ έγηλαλ 

ζην παξειζφλ θαη πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε κία νηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ην πσο νδεγήζεθαλ ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε. 

Σέινο, ζην 6
ν
 Κεθάιαην, εμάγεηαη θάπνην ζπκπέξαζκα απφ ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο θαη 

παξνπζηάδνληαη κεξηθά εξσηήκαηα αιιά θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηνο. 
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Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ήηαλ ε επηζθφπεζε 

θαη άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή, ηνλ εζσηεξηθφ 

θαη εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα δηεζλή πξφηππα ειέγρνπ, νηθνλνκηθά πεξηνδηθά κε 

πιήζνο αξζξνγξαθίαο γηα ηα νηθνλνκηθά δξψκελα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, δηάθνξα άξζξα απφ ην 

δηαδίθηπν απφ δηάθνξεο πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ, πξαγκαηηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

απφ εγρψξηα ειεγθηηθή εηαηξεία θαζψο θαη απνζπάζκαηα παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

1.1 Δηζαγσγηθά 

 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε εθδειψζεθε αξρηθά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη εμαπιψζεθε 

ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν επεξεάδνληαο ηελ νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο, ηηο ηξάπεδεο ηηο, ηηο 

νηθνγέλεηεο θαη θάζε κεκνλσκέλν άηνκν πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή αγνξά. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ κεγαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε απφ ην θξαρ ην 1929 ζηελ Ακεξηθή. Σα 

βαζχηεξα αίηηα είλαη απηφ πνπ απνβιέπνπκε λα δψζνπκε ζε απηήλ ηελ Γηπισκαηηθή θαη ηα 

αλαθέξνπκε γεληθφηεξα ζε απηφ ην θεθάιαην. Δίλαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηνλ 

ζχλδεζκν κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ εηαηξεηψλ, νη 

άλζξσπνη πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ελεξγνχλ θαη ηα 

θίλεηξα πνπ έρνπλ ελίνηε γηα παξαπνίεζε απηψλ. Όια απηά ηα ζέκαηα ζα καο απαζρνιήζνπλ  ζηελ 

Γηπισκαηηθή απηή, μεθηλψληαο απφ ην θεθάιαην απηφ ηα εηζαγσγηθά θαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

πεξί νηθνλνκηθήο θξίζεο, νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απάηεο πνπ γίλεηαη 

άιινηε κε ζθνπφ ην θέξδνο θαη άιινηε ηελ απφθξπςε νηθνλνκηθψλ αηαζζαιεηψλ πνπ ζα εκθάληδαλ 

ηελ πξαγκαηηθή αξλεηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. 

 

1.2 Ζ Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ε Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

 

Ζ Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 2008, ήηαλ ε θπζηθή εμέιημε κηαο ιαλζαζκέλεο πνιηηηθήο ησλ 

κεγαιχηεξσλ Σξαπεδψλ ησλ Ζ.Π.Α., φπνπ πνιιά ρξφληα πξηλ ην 2008, είραλ μεθηλήζεη ηελ παξνρή 

ηεξάζηησλ πνζψλ ζε ζηεγαζηηθά δάλεηα ρακεινχο εμαζθάιηζεο θαη νκφινγα ηα νπνία θαιχπηνληαλ 

απφ ηα δάλεηα απηά. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε κία ηεξάζηηα απαίηεζε έλαληη ησλ δαλεηδνκέλσλ, νη 

νπνίνη κε κπνξψληαο λα ηα εμππεξεηήζνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δξακαηηθή αχμεζε ησλ επηηνθίσλ 

ησλ ηειεπηαίσλ 2 εηψλ (1% ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 ζε 5,25% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2006), έθαλε αδχλαηε 

ηελ απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ ε νπνία νδήγεζε ζε ρξεσθνπία ησλ Σξαπεδψλ φπνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο 

παξέζπξαλ θάζε θνκκάηη ηνπ πάδι πνπ νλνκάδεηαη «Παγθφζκηα Οηθνλνκία» ζε ρξφληα δχζθνια θαη 

άθξσο απαηηεηηθά. 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε είλαη: 
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 Ζ αχμεζε ηνπ ειιείκαηνο ηξέρνπζσλ ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ππεξ –

θαηαλάισζεο πνπ γηλφηαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηηκέο «θνχζθεο» ησλ αθηλήησλ ζηηο Ζ.Π.Α. 

 Ζ ιαλζαζκέλε δαλεηνδφηεζε Σξαπεδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ξαγδαία εμάπισζε ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ φπνπ παξέρνληαλ κε κφλε εγγχεζε ηελ κειινληηθή αχμεζε ζηελ ηηκή ησλ 

αθηλήησλ θαη ε παξνρή πνιχ ειθπζηηθψλ ρακειψλ επηηνθίσλ φπνπ ζηελ ζπλέρεηα απμήζεθαλ 

δξακαηηθά. 

 Ζ ηηηινπνίεζε ησλ δαλείσλ φπνπ ηα «κεηέθεξαλ» κε απιέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο απφ ηνπο 

Ηζνινγηζκνχο ηνπο ζε άιινπο Ηζνινγηζκνχο δηακεζνιαβεηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

δεκηνπξγψληαο έηζη κία θνχζθα ρξένπο ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπο πνπ δελ αλαθεξφηαλ πνπζελά. 

 

Ζ θπζηθή ξνή ηεο θξίζεο ρξένπο, δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ εμάπισζε ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν ζε θξάηε πνπ ήηαλ νηθνλνκηθά ζπλδεδεκέλα κε ην Υξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα  

ησλ Ζ.Π.Α. Έηζη, δελ άξγεζε πνιχ λα «ρηππήζεη» θαη ηελ πφξηα ηεο Διιάδνο ην ρξένο 

δεκηνπξγψληαο ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αλαηαξαρέο. 

Ζ αξρή γίλεηαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, φπνπ ν μέλνο νίθνο αμηνιφγεζεο Standard & Poor’s 

ππνβαζκίδεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο απφ Α ζε Α-, απμάλνληαο έηζη έκκεζα ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο.
1
 
2 

Σν πξαγκαηηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα πνπ ήηαλ δεκνζίσο γλσζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 15% γηα 

ην 2009, κέζα ζε έλα ρξφλν εθηνμεχεηαη απφ 110% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε πάλσ απφ 125 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Λφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην ΑΔΠ παξακέλεη ζηαζεξφ, ελψ 

ην δεκφζην έιιεηκκα απιά πξνζηίζελην ζην ρξένο. Έηζη, ην δπζάξεζην θιίκα δελ άξγεζε λα θαλεί 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο φπνπ αλαγθάδεη ηελ θπβέξλεζε ζε εμαγγειία πξφσξσλ εθινγψλ. Ζ λέα 

θπβέξλεζε αλαιακβάλεη έλα δχζθνιν έξγν ην νπνίν ήηαλ λα δηαρεηξηζηεί κία κε αλαζηξέςηκε 

θαηάζηαζε ε νπνία ζηελ νπζία ήηαλ δεκηνχξγεκα πνιιψλ εηψλ πνην πξηλ, αθφκα απφ ηελ πεξίνδν 

ηεο κεηαπνιίηεπζεο. αλ θπζηθφ επαθφινπζν ηεο δηεζλνχο θξίζεσο, ηα κέηξα ησλ εθάζηνηε 

θπβεξλήζεσλ δελ εμππεξεηνχζαλ ηηο αλάγθεο ησλ μέλσλ αγνξψλ θαη έηζη ππήξρε κία ζπλερή 

ππνβάζκηζε απφ μέλνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε χζηεξα απφ κία ζεηξά 

δπζάξεζησλ γεγνλφησλ θαη κέηξσλ ιηηφηεηαο αλαθνηλψλεη ηελ πξνζθπγή ηεο ζην κεραληζκφ 

                                                      
1 ) Έιιηο, Αζαλάζηνο; Βαξβηηζηώηε, Διέλε; Παιαηνιόγνο, Γηάλλεο (27-04-2014). «2009, ε θξίζε ρξένπο ήηαλ ήδε παξνύζα». 

Αλαθηήζεθε ζηηο 15-05-2014. 

2 «Ζ S&P ππνβάζκηζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία». Ζ Καζεκεξηλή. 15-01-2009. 



 

8 

 

 

ζηήξημεο απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν εκεξνιφγην έγξαθε 23 

Απξηιίνπ 2010. 
3
 

Ζ ζπλέρεηα ιίγν έσο πνιχ γλσζηή. Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνιιαπιαζηάδνληαλ γηα ηελ ρψξα 

καο κέξα κε ηελ κέξα, ε θνηλσλία πέξαζε θαη πεξλάεη ψξεο δχζθνιεο κελ κπνξψληαο λα ζεθψζεη ην 

βάξνο ηεο ιηηφηεηαο πνπ καο ππνρξέσζαλ κε ζεηξά κλεκνληαθψλ ζπκβάζεσλ θαη έηζη θηάζακε ζην 

ζήκεξα. 

 Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη πξψηα απ’ φια ε αλεξγία πνπ έρεη θηάζεη 

ζηα πςειφηεξα επίπεδα κε ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή δσή. Σν θιείζηκν 

πνιιψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ φπνπ δελ κπφξεζαλ λα αληαπεμέξζνπλ ζηα θνξνεηζπξαθηηθά 

κέηξα  θαη ζηηο απμήζεηο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δήηεζεο. Δπηπιένλ, επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ε παξαθκή ηεο παηδείαο, 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηζηήκεο, ε έιιεηςε θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη πεξίζαιςεο κε απνηέιεζκα νη 

πνιίηεο λα ληψζνπλ αλαζθαιείο θαη απαηζηφδνμνη γηα ην κέιινλ ηνπο. 

 Έλα είλαη ζίγνπξν φηη κεηά ην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνιιά ζα έρνπλ αιιάμεη θαη αο 

ειπίζνπκε φηη νη αιιαγέο γηα ηε ρψξα καο ζα είλαη πξνο ην θαιχηεξν γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημε 

ηεο. 

 

 1.3 Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

Ο νξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ καο δίλεηαη απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ 

1) είλαη φηη: Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο απνηεινχλ κία δνκεκέλε παξνπζίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

ζέζεο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαζψο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί απφ απηήλ. 

Κάζε νηθνλνκηθή νληφηεηα, κέζσ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδεη, επηδηψθεη ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο, ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε, ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο απφδνζε, θαζψο θαη ηηο ηακηαθέο ηεο ξνέο. 
4 

Οη απαηηνχκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ην ΓΛΠ 1 είλαη νη εμήο: 

 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο: Ζ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο παξνπζηάδεη ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηηο ππνρξεψζεηο 

θαη ηα ηδία θεθάιαηα ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ απηή ζπλήζσο είλαη ε ιήμε ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο. 
5
 

                                                      
3 http://news.in.gr/greece/article/?aid=1129265 

4 ΓΛΠ 1, Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, Σόκνο Α,  4ε έθδνζε 2016, GRANT THORNTON. 

5 Γηεζλε Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο-Θεωξία θαη εθαξκνγέο, έθδνζε 2016, Νεγθάθεο Υξήζηνο 
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 Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ: Ζ θαηάζηαζε απηή απνηειεί 

ζεκαληηθή πεγή γηα ηνπο ρξήζηεο θαζψο εδψ κπνξνχλ λα λα δνχλε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα 

έζνδα, ηα δηνηθεηηθά έμνδα, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε, ηνλ θφξν θαζψο θαη έλα κνλαδηθφ 

πνζφ γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ δηαθνπεί. 

 Σελ θαηάζηαζε κεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ: Ζ θαηάζηαζε απηή καο πιεξνθνξεί γηα ηηο 

κεηαβνιέο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο κεηαμχ αξρήο θαη ηέινπο πεξηφδνπ. Σηο 

κεηαβνιέο ζηα θαζαξά ηνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ αληηπξνζψπεπζε 

ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα θέξδε θαη νη δεκίεο  πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο νηθνλνκηθή νληφηεηαο. 

 Σελ θαηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ: Ζ θαηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ απεηθνλίδεη ηηο κεηαβνιέο ζηα 

ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακηαθά ηζνδχλακα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο, 

επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νληφηεηαο. 

 Σηο ζεκεηώζεηο: Οη εκεηψζεηο ή Γλσζηνπνηήζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θάζε έλα θνλδχιη πνπ πεξηέρεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή πιεξνθνξία φπνπ είλαη δπλαηφ. 

Έηζη νη ρξήζηεο, ιακβάλνπλ πνιχ νπζηψδεο πιεξνθνξίεο φπσο ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε πνπ ζα 

ηνπο βνεζήζεη ζηελ ζχγθξηζε κε άιιεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο άιισλ νληνηήησλ.  

ηελ ρψξα καο, ην ινγηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ νληνηήησλ είλαη ν 

πξφζθαηα ςεθηζζέλ λφκνο ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ Ν. 4308/2014 ν νπνίνο απνηειεί 

έλα δεκηνχξγεκα θαη κία κεηεμέιημε ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, αιιά θαη ηνπ Διιεληθνχ 

Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (Δ.Γ.Λ..) κε εηζαγσγή θαη ελζσκάησζε θάπνησλ Δπξσπατθψλ 

Οδεγηψλ, φπσο ηεο Λνγηζηηθήο Οδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2013/34, ηεο 2001/115 θαη ηεο 

2006/112. 
6 

Ο παξψλ λφκνο, καο ππνρξεψλεη φιεο ηηο ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα πνπ γίλνληαη θαη 

θαηαρσξνχληαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Λφγσ  ησλ ελζσκαηψζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Λνγηζηηθψλ Οδεγηψλ, δελ ζπλαληάκε ζην Διιεληθφ 

Λνγηζηηθφ Πιαίζην δηαθνξέο κε βάζεη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π. 1) έηζη θαη ζηα 

Διιεληθά Πξφηππα νη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ ππνρξενχηαη κία Οηθνλνκηθή 

Οληφηεηα (Μεγάιε Οληφηεηα) λα ηεξεί είλαη: 

 Σνλ Ηζνινγηζκφ ή Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο 

 Σελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

 Σελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο 

                                                      
6 Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, Αλάιπζε –Δξκελεία, Έθδνζε 2015, Γεκήηξεο ηακαηόπνπινο 
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 Σελ Καηάζηαζε Υξεκαηνξνψλ 

 Σν Πξνζάξηεκα (εκεηψζεηο) 

 

1.3.1 θνπόο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε κία θνξνινγηθή ρξήζε θαη απνζθνπνχλ λα ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ επίδνζε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα 

επηηεπρηεί απηφο ν ζθνπφο, απνηππψλνληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο 

παξέρνληαο έηζη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο: 

 Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Δλεξγεηηθφ) 

 Σηο ππνρξεψζεηο 

 Σελ θαζαξή ζέζε 

 Σα έζνδα, έμνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ. 

 Σηο ηακηαθέο ξνέο 

 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο απηέο πνπ  κπνξεί θάπνηνο λα εμάγεη απφ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο, ηνλ βνεζάλε 

λα πξνεθηηκήζνπλ ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο. ρεη. Άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ Ν. 4308/2014 θαη ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Πξφηππν 1). 

 

1.3.2 Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Οη ρξήζηεο, εμσηεξηθνί (Δπελδπηέο, πειάηεο, δαλεηζηέο, θξάηνο θ.ι.π.) ή εζσηεξηθνί (ηδηνθηήηεο, 

κάλαηδεξ, ππάιιεινη), κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ ηελ κέγηζηε σθέιεηα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, αλ 

πιεξνχλ θάπνηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Μεξηθά θαη πνην ζεκαληηθά απφ απηά είλαη ηα εμήο: 
7
 

 πλάθεηα: Οη θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλεο σο πξνο ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ γηα γεγνλφηα πξνεγνχκελα, ησξηλά θαη κειινληηθά 

 Αμηνπηζηία: Οη θαηαζηάζεηο δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζεκαληηθά ιάζε θαη παξαιείςεηο ψζηε 

λα αληηθαηνπηξίδνπλ απηφ πνπ πξεζβεχνπλ. 

                                                      
7 Γξ Υξίζηνο Βιάρνο, Λνπθάο Λνπθά, ΓΛΠ 2009, Δθδόζεηο Παπαδήζε 
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 πγθξηζηκόηεηα: Οη θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηηο αλάινγεο 

πιεξνθνξίεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ εχθνια ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο κε άιιεο 

θαηαζηάζεηο άιισλ νληνηήησλ. 

 Καηαλνεηόηεηα: Οη θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα θαηαλνεηέο ζε ρξήζηεο κε νπζηψδε 

ινγηζηηθή/ νηθνλνκηθή γλψζε θαη είλαη πξφζπκνη λα κειεηήζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο κε ζρεηηθή 

πξνζνρή θαη επηκέιεηα. 

 

 1.4 Απάηε 

 

Πξψηα απ’ φια λα μεθαζαξίζνπκε φηη ε Απάηε, ζαλ ελέξγεηα, δελ είλαη θάηη ην πξσηφγλσξν, 

νχηε θάηη πνπ ην αλαθαιχςακε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ Απάηε είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θχζεο ηνπ αλζξψπνπ, απφ ηελ γέλλεζε ηνπ. ηνλ θιάδν καο, ιέγνληαο απάηε ελλννχκε θάπνην 

ινγηζηηθφ ηέρλαζκα πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ παξαπνίεζε ελφο απνηειέζκαηνο κε ζθνπφ ηελ 

παξαπιάλεζε ησλ ρξεζηψλ.  

Έλαο πνην επίζεκνο νξηζκφο ηεο «Απάηεο» καο δίλεηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ φπνπ : Απάηε είλαη νπνηεζδήπνηε παξάλνκεο πξάμεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δφιν, 

απφθξπςε ή θαηάρξεζε εκπηζηνζχλεο.  

Ο φξνο Απάηε ζηελ ινγηζηηθή, ζχκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 

Νν 240, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαπνηήζεηο θαη ζηα ιάζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, 

αλαθέξεηαη ζε εθνχζηα, εζθεκκέλε ελέξγεηα απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ηεο δηνίθεζεο, ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ηξίηνπ κέξνπο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ςεχηηθε απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.
8
  

Ο φξνο απάηε ζχκθσλα κε ην ίδην Διεγθηηθφ Πξφηππν αλαθέξεηαη: 

 ηνλ ρεηξηζκφ, ηελ λφζεπζε ή ηελ αιινίσζε ησλ θαηαρσξήζεσλ ή ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 ηελ κε ζσζηή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

 ηελ απφθξπςε ή παξάιεηςε αλαθνξάο ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ θαηαρσξήζεσλ ή ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 ηελ ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ ηεο ινγηζηηθήο. 

 ηελ θαηάρξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

                                                      
8 Ο ζύγρξνλνο εζωηεξηθόο έιεγρνο θαη ε ζύγρξνλε εθαξκνγή ηνπ, Παληειήο Παπαζηάζεο, Αζήλα 2014, Έθδνζε Ηδίνπ πγγξαθέα. 
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1.4.1 Υαξαθηεξηζηηθά θαη Καηεγνξίεο ηεο «Απάηεο» 

 

Ζ απάηε κπνξεί λα πάξεη δηάθνξέο κνξθέο θαη λα γίλεη ζε δηάθνξα πφζηα θαη απφ δηάθνξνπο 

κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Οπφηε απάηε κπνξεί λα γίλεη απφ εξγαδνκέλνπο γηα πξνζσπηθφ φθεινο, 

φπσο κία ππεμαίξεζε ρξεκάησλ. Δπίζεο απάηε κπνξεί λα γίλεη θαη απφ εμσηεξηθνχο δξάζηεο- 

ζπλαιιαζζφκελνπο. Αθφκα πνην επηθίλδπλε θαη κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπγθάιπςεο θαη απφ ζέκα 

ηερληθήο άπνςεο είλαη ε δηάπξαμε απάηεο πνπ γίλεηαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο ίδηαο ηεο Γηνίθεζεο 

θαη κάιηζηα πνιχ νξγαλσκέλα κε ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλάινγα ηνλ 

επηδησθφκελν ζθνπφ πνπ ζπλήζσο είλαη ε ζπγθάιπςε θάπνηαο ζνβαξήο δπζκελήο θαηάζηαζεο. 

Δδψ, έξρεηαη ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν Νν 240, φπνπ καο δίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

απάηεο. Απηά είλαη : 

 Αιινίσζε ησλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ ή παξαζηαηηθψλ. 

 Αιινίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 Απφθξπςε αλαθνξάο επηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ επηπηψζεσλ. 

 Καηαρψξηζε εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Λαλζαζκέλε εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη αξρψλ. 

 

Έρνληαο ζπιιέμεη φια ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απάηεο, εξρφκαζηε λα ηελ ηνπνζεηήζνπκε ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζε : 

 Απάηε ηεο Γηνίθεζεο πξνο φθεινο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

ε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ελέξγεηεο, ε Γηνίθεζε κε δφιηεο πξάμεηο παξαπνηεί ηελ νηθνλνκηθή ζέζε 

ηεο επηρείξεζεο ππεξεθηηκψληαο ή ππνεθηηκψληαο αλάινγα θάζε θνξά κε ηνλ ζηφρν πνπ ζέιεη λα 

επηηχρεη φπσο κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο, αλάινγα ηί πίζησζε ζέιεη λα δψζεη, γηα ην αλ ζα 

δηαλέκεη κέξηζκα, παξαπιάλεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θ.η.ι. 

 Απάηε ηειερψλ ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο: 

Δδψ, νη δξάζηεο ηεο απάηεο είλαη ηα ζηειέρε ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο.  

 Απάηε εμσηεξηθψλ δξαζηψλ ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο: 

Απηή ε θαηεγνξία απνηειεί έλα είδνο κηθηήο απάηεο. Κχξηνη δξάζηεο είλαη εμσηεξηθνί 

ζπλαιιαζζφκελνη νη νπνίνη φκσο είλαη ζπλεξγάηεο κε ηνλ νξγαληζκφ φπσο πειάηεο ή πξνκεζεπηέο. 

Δδψ ζπλήζσο ππάξρνπλ δεζκνί αλάκεζα ζηνπο εμσηεξηθνχο δξάζηεο κε εζσηεξηθνχο δξάζηεο κε 

ζπλεζέζηεξνπο ηελ Γηνίθεζε. 
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1.4.2 Σξίγσλν ηεο Απάηεο 

 

Σν ηξίγσλν ηεο απάηεο, ζχκθσλα κε ην Διεγθηηθφ πξφηππν Νν 99, ην πξνσζνχλ θάπνηνη 

παξάγνληεο. Απηνί είλαη: 
9
 

 

1. Ζ πίεζε – ην θίλεηξν πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν λα πξνβεί ζηελ πξάμε απηή. 

2. Ζ επθαηξία πνπ δίλεηαη ζην άηνκν, είηε απφ άιιν άηνκν αλψηεξν ηνπ είηε απφ ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο, λα δηαπξάμεη ηελ απάηε. 

3. Ζ δηθαηνινγία ή ε εθινγίθεπζε ηεο απάηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Ο ζύγρξνλνο εζωηεξηθόο έιεγρνο θαη ε ζύγρξνλε εθαξκνγή ηνπ, Παληειήο Παπαζηάζεο, Αζήλα 2014, Έθδνζε Ηδίνπ πγγξαθέα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

2.1 Δηζαγσγηθά 

 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κία αλαθνξά ζε ζεκαληηθά άξζξα πνπ έρνπλ γξαθεί θαηά 

θαηξνχο θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε θαηλφκελα απάηεο, δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο θαη 

νηθνλνκηθά ζθάλδαια πνπ άκεζε ζρέζε έρνπλ νξθσηνί ειεγθηέο. 

Όζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο, φπνπ απνηειεί ηελ θχξηα εθαξκνγή ζε 

θαζεζηψηα παξαπνηήζεσλ θαηαζηάζεσλ, πνιινί δψζαλε δηάθνξνπο νξηζκνχο θαη έρεη δεκηνπξγεζεί 

κία αζάθεηα γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο. Income smoothing, earnings manipulation, window dressing 

θαη πνιινί άιινη έρνπλ πάξεη ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. Παξφια απηά φκσο, ν φξνο 

Creative Accounting θαίλεηαη λα πξνζεγγίδεη πνην εχζηνρα θαη αθξηβέζηεξα απφ ηνπο άιινπο ηελ 

έλλνηα ηεο Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο. Έηζη κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ Γεκηνπξγηθή θαη επηλνεηηθή 

ινγηζηηθή σο ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αδπλακηψλ ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο ζπκθέξεη θάζε θνξά ηελ εθάζηνηε 

επηρείξεζε θαη φρη φπσο ν λφκνο αξκφδεη. 

 

2.2 Βηβιηνγξαθία 

 

Πξηλ αλαθεξζνχκε ζε δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ην παξειζφλ ζα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε ηα εμήο: Κάζε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Ηζνινγηζκφο, Κ.Α.Υ., θηι) πνπ 

πεξηέρεη παξαιείςεηο ή ιάζε θαηά ηελ ζχληαμε θαη δηαηχπσζε ηεο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

δηαζηξέβισζε ζηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ απηή καο απνηππψλεη, ηφηε ακέζσο νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη πεξί παξαπνίεζεο ή απάηεο. (πάζεο 2002). Χζηφζν ζα πξέπεη λα γίλεη ν 

δηαρσξηζκφο ζηελ έλλνηα ηνπ ινγηζηηθνχ ιάζνπο θαη ηεο ινγηζηηθήο απάηεο θαη δελ ζα πξέπεη λα 

ζπγρένληαη νη δχν απηέο έλλνηεο. Δμάιινπ απηφ έρεη νξηζηεί μεθάζαξα απφ ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ 

Πξφηππν 240 φηη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί απηέο ηηο δχν έλλνηεο είλαη ε «πξφζεζε». Έηζη, γη’ απηφ δελ 

έρεη ππάξμεη κέρξη ζηηγκήο θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο «Παξαπνίεζε Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ» αθνχ κέρξη πξνζθάησο δελ είρε αλαιπζεί δηεμνδηθά θαη ζε βάζνο. Γηάθνξνπο 

ζπγγεληθνχο φξνπο ζπλαληάκε ζε αξθεηέο έξεπλεο θαηά θαηξνχο φπσο «δηαρείξηζε θεξδψλ», 
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«δηνηθεηηθή παξαπνίεζε» θ.η.ι. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο έξεπλεο θαη αλαθνξέο ζα δνχκε αθξηβψο 

παξαθάησ ζην θεθάιαην απηφ. 

 

Οη Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο, ην 2013 αλαθέξνπλ φηη ε ειεγθηηθή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

πνην ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο. Αζρνιείηαη κε ηελ δηαηχπσζε αξρψλ θαη 

θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ. Αληηθείκελν ηεο ζπληζηά ν 

έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο θαη δηελεξγείηαη απφ πξφζσπα αλεμάξηεηα πξνο ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα. 

Οη Grove θαη Basilico ην 2011 είραλ σο ζθνπφ ζηελ έξεπλα ηνπο λα θαηαδείμνπλ κία 

ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνθπγή παξφκνησλ πεξηπηψζεσλ ζην 

κέιινλ κειεηψληαο ηα κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά ζθάλδαια ηνπ 21νπ αηψλα. 

Ο Scneider ην 2009 ππνζηήξημε φηη νη νξθσηνί ινγηζηέο  δελ δηελεξγνχλ πεξηζζφηεξν έξγν 

θαη δελ εθαξκφδνπλ πνην εμειηγκέλεο ειεγθηηθνχο κεζφδνπο θαη αξέζθνληαη ζηελ δνπιεηά ησλ 

εζσηεξηθψλ ινγηζηψλ κηαο θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη κεγαιχηεξα νθέιε ιφγσ θαηαλφεζεο 

ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί. Χζηφζν ε εκπηζηνζχλε πνπ ππάξρεη ζηνπο εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο είλαη κεγαιχηεξε θαζψο ππάξρεη ε αλεμαξηεζία αλάκεζα ζε απηνχο θαη ζηελ επηρείξεζε 

απ’ φηη ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο κε ηελ εηαηξεία. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα ζσζηφ 

δνκεκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα κεηψζεη αξθεηά ζεκαληηθά ηα θφζηε ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

Ο Boon ην 2008 αλαιχεη κία πξφηαζε ε νπνία ζπλεηζθέξεη ζηελ βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ 

ειέγρσλ κέζσ ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Οη πξνηάζεηο απηέο επηθεληξψλνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη ζηνλ Οξθσηφ ινγηζηή θαηά ηελ δηαδηθαζία δηνξηζκνχ ηνπ. Γειαδή έρνπλ 

λα θάλνπλ αλ νη πιεξνθνξίεο απηέο νδεγνχλ ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

θαη ηεο πνηφηεηαο ειέγρνπ. πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπλ φηη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ειέγρνπ είλαη ε ηερλνγλσζία ηεο βηνκεραλίαο, ε 

εκπεηξία ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο κε έλα ζπκβνχιην, ε ηερληθή ηθαλφηεηα, ε αλεμαξηεζία, ηα 

πξφηππα δενληνινγίαο θαη ε δένπζα πξνζνρή.  

Ο Salehi ην 2008 θάλεη κία έξεπλα κε ζθνπφ λα αλαδείμεη ηελ επζχλε ησλ ειεγθηψλ φπσο 

επίζεο θαη ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη επελδπηψλ δχν ρσξψλ. Δπίζεο 

αλαιχεη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη εμσηεξηθνί ρξήζηεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο πξνο 

ην έξγν ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. 

Οη Bostick θαη Luehlfing ην 2007 θάλνπλ κία έξεπλα ηελ ζρέζε ηεο αλαθξίβεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηνλ παξάγνληα Οξθσηφ Διεγθηή. Σν πξφηππν απηφ απαηηεί απφ ηνλ 



 

16 

 

 

Οξθσηφ ειεγθηή λα θαηαλνήζεη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο κνλάδαο κε ζθνπφ λα είλαη 

άξηηα δνκεκέλν λα αληηκεησπίζεη ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην λνκηθφ, 

νηθνλνκηθφ αιιά θαη πεξηβαιινληηθφ ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο. Όπσο ζα πξέπεη λα ειέγρεη θαη λα 

αμηνινγεί ηελ επαηζζεζία ησλ θαηαζηάζεσλ ζε αλαθξίβεηο θαη παξαιείςεηο πνπ κπνξεί λα 

ππάξμνπλ. 

Οη Felix et al ην 2005 εμέηαζαλ πσο επεξεάδνληαη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα ησλ εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ απφ ακνηβέο εθηφο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη απφ ηελ πίεζε ηνπ πειάηε. Σν θίλεηξν ηεο 

έξεπλαο απηήο είλαη λα παξαηεξήζεη θαηά πφζν ην κέγεζνο ησλ  ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνλ πειάηε κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ θα ην έξγν ηνπ 

ειεγθηή. Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη κε δείγκα 74 εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηα επξήκαηα 

ηεο απνθαιχπηνπλ φηη φηαλ δελ παξέρνληαη ζπγθεθξηκέλεο κε ειεγθηηθέο εξγαζίεο ζε πειάηε, ε 

πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  θαη ε ζρέζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

ειεγθηή επεξεάδεη ζεηηθά ηηο απνθάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ. 

Ο Duska ην 2005 καο παξνπζηάδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη νξθσηνί ειεγθηέο 

έπαημαλ ξφιν ζηα κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά ζθάλδαιά ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Σνλίδεη φηη ν νξθσηφο ειεγθηήο 

πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φηη θαηνπηξίδνπλ ηελ 

αιήζεηα θαη λα είλαη θχιαθαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη λα αλαθέξεη θάζε πξαθηηθή πνπ 

ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ γηα ζηξέβισζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ δένπζα 

επαγγεικαηηθή θξνληίδα απαηηεί απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή λα αζθήζεη ζθεπηηθηζκφ θαηά ηεο 

επαγγεικαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Γειαδή λα θξαηήζεη κία ζηάζε πνπ πεξηιακβάλεη ζθέςε, 

πξνβιεκαηηζκφ θαη κηα θξηηηθή αμηνιφγεζε ζηα ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 

αλαθέξεηαη γηα παξαδεηγκαηηζκφ ε ππφζεζε ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο Arthur Andersen ε νπνία 

πξνέβε ζε φια ηα παξαπάλσ. 

Ο Sawyer ην 2003 εξεπλά θαη αλαιχεη ηνλ ζθνπφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εμεηάδεη ην 

θαηά πφζν πιεξνχληαη θξηηήξηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη θαηά πφζν είλαη απνδνηηθνί νη 

νξγαλσζηαθνί πφξνη. Δπίζεο ειέγρεη ηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο αλ 

αθνινπζνχληαη θαη αλ ηθαλνπνηνχληαη νη ζηφρνη πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε. Σέινο, εξεπλά θαη 

εμεηάδεη αλ εληνπίδνληαη νη επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη θαη αλ απηνί ειαρηζηνπνηνχληαη βάζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πιεξνθφξεζεο. 

Ο Pullian θαη ν Solomon ην 2002 καο παξνπζηάδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ζθαλδάινπ WorldCom 

κέζα απφ ηηο καξηπξίεο ησλ ππεπζχλσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ θνληηλψλ ηνπ αλζξψπσλ. 

Σέινο, νη Ritenberg θαη Covaleski ην 1999, εξεπλνχλ κέζσ ηεο κεζφδνπ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηεο αλάζεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Απφ ηελ έξεπλα 
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απηή θαηέιεμαλ φηη ε αλάζεζε απηή απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

3.1 Δηζαγσγηθά 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιχζνπκε ηελ ειεγθηηθή επηζηήκε. Θα δνχκε ηη είλαη, ζε ηί 

δηαθξίλεηαη, πνηά ηα είδε θαη ν ζθνπφο ηεο, θαζψο θαη πνηνη είλαη νη θχξηνη ιεηηνπξγνί ηεο πνπ ηελ 

αζθνχλ. 

 

 

3.2 Γηαθξίζεηο ησλ ειέγρσλ 

 

Ζ Διεγθηηθή θαηεγνξηνπνηείηαη αξρηθά βάζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρεη ν ειεγρφκελνο, ή πνην 

εηδηθά, αλάινγα κε 
10

: 

 Έθηαζε Διέγρνπ: ε ζρέζε κε ηελ έθηαζε νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε Γεληθνχο Διέγρνπο 

(Έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ, Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο) θαη Δηδηθνχο Διέγρνπο (Διέγρνπλ 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, πάγηα, ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θηι). 

  Γηάξθεηα Διέγρνπ: Δδψ δηαθξίλνληαη ζε κφληκνπο (Έιεγρνο κφληκεο βάζεο π.ρ εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο, εηήζηνο ηαθηηθφο έιεγρνο) θαη πεξηπησζηαθνχο (έιεγρνο πνπ γίλεηαη εθηάθησο π.ρ. 

ζπλήζσο ζην ηκήκα ησλ Σακείσλ γίλνληαη ηέηνηνη έιεγρνη) 

 Πξννξηζκόο ειέγρνπ: Χο πξνο ηνλ πξννξηζκφ δηαθξίλεηαη ζε πξνιεπηηθφ (γίλεηαη παξάιιεια 

κε ην ειεγρφκελν ηκήκα γηα ηελ κείσζε ησλ ζθαικάησλ) θαη θαηαζηαιηηθφ  (γίλεηαη κεηά ην 

πέξαο ηεο ελέξγεηαο γηα έιεγρν πηζαλφλ ζθαικάησλ) 

 Σν πξόζσπν πνπ ελεξγεί ηνλ έιεγρν: Δδψ δηαθξίλνπκε ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή (ππάιιεινο 

ηεο επηρείξεζεο) θαη εμσηεξηθφ ειεγθηή ( αλεμάξηεην σο πξνο ηελ επηρείξεζε άηνκν). 
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Όιεο νη παξαπάλσ δηαθξίζεηο ηνπ ειέγρνπ δελ ιεηηνπξγνχλ κφλν απηφλνκεο αιιά ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη ζπλδπαζκφο ησλ θαηεγνξηψλ, πφζν κάιινλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ρξήδνπλ πεξηζζφηεξν εκβάζπλζε ή ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα ειεγθηηθά ηεθκήξηα γηα ηελ απνθπγή 

θάπνηνπ ζθάικαηνο. Παξαδείγκαηνο ράξε, νη ζρέζεηο εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ ειεγθηή φπσο θαη ε 

αληαιιαγή ησλ κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξηψλ, είλαη απνιχησο ρξήζηκεο θαη αιιειέλδεηεο. 

Ζ ειεγθηηθή δηαδηθαζία ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο κηαο νληφηεηαο δηαξθεί πνιχ πεξηζζφηεξν 

απ’ φηη απηφ. Γηα λα γίλεη πνην εθηθηφ θαη κε ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ν ειεγθηήο ρσξίδεη ην 

ειεγθηηθφ ηνπ έξγν ζε ζηάδηα. Έηζη, εθαξκφδεη θάπνην πξφγξακκα ειέγρνπ ην νπνίν είλαη κηα 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη θαηά ηνλ έιεγρν θάζε 

ινγαξηαζκνχ. Γηα λα γίλεη πνην ζσζηά απηφ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα έξζεη ζε κία πξψηε επαθή κε 

ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία έηζη ψζηε λα
10

 
11

: 

1. Να ελεκεξσζεί γηα ηελ παξαγσγηθή θαη ζπλαιιαθηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα 

2. Να ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο ησλ ινγηζηηθψλ ηεο βηβιίσλ θαη ηελ 

δηαδηθαζία ησλ ππνινίπσλ ινγηζηηθψλ ηεο εξγαζηψλ. 

3. Να παξαιάβεη ηνλ κφληκν θάθειν ηεο εηαηξείαο, έηζη ψζηε λα έξζεη ζε πξψηε επαθή κε φια ηα 

ινγηζηηθά θαη θνξνινγηθά έληππα (Γειψζεηο Δηζνδήκαηνο, ΦΠΑ, θηι) θαζψο επίζεο θαη λα 

παξαιάβεη ηηο πξνεγνχκελεο εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ πεξαζκέλσλ εηψλ. 

4. Να ιάβεη ππφςε ηνπ ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ. 

 

Πνην εηδηθά, ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζα κπνξνχζακε λα ηα ρσξίζνπκε ζε 4 ζηάδηα. Έηζη 

έρνπκε
10

: 

1. Αλαδήηεζε θαη απνδνρή πειάηε: ην πξψην ζηάδην, ν Οξθσηφο ειεγθηήο πιεξνθνξείηαη γηα 

ηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο θαζψο θαη γηα ηελ εληηκφηεηα ηνπο. Δμεηάδεη ν ειεγθηήο 

ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη αλ απηφο είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέξζεη ζηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο. Ύζηεξα εμεηάδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ ειεγρφκελνπ σο πξνο ηελ 

κεηαμχ ηνπ ζρέζε (ζπγγεληθή, θηιηθή θιπ). Αθνχ εμεηαζηνχλ απηνί νη πεξηθεξεηαθνί παξάγνληεο 

ηφηε εηνηκάδεηαη ε επηζηνιή απνδνρήο κε φιεο ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ζπλέπεηεο πνπ 

απηή δεκηνπξγεί. 

2. ρεδηαζκόο ηνπ ειέγρνπ: Αξρηθά ζα πξέπεη λα γίλεη κία ελεκέξσζε απφ ηνλ πξνεγνχκελν 

ειεγθηή γηα ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε θαη γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ απηφο άθεζε πξηλ ηελ 

αιιαγή ηνπ Οξθσηνχ. Ύζηεξα απφ ηελ πξψηε «εηθφλα» ηεο νληφηεηαο,  ν ειεγθηήο ιακβάλεη ηα 

                                                      
10 Λνπκηώηεο Βαο. (2007) ζει 105-111 

11 ύγρξνλα ζέκαηα Διεγθηηθήο θαη Δζωηεξηθνύ ειέγρνπ, έθδνζε (2013),Νεγθάθεο-Σαρπλάθεο 
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θαηαζηαηηθά ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη έλα νξγαλφγξακκα ηεο. Έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην 

ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (φπνπ ππάξρεη) θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ 

πνπ εθαξκφδνληαη εζσηεξηθά ζηνλ νξγαληζκφ. Δθηειείηαη κία ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ησλ 

θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ κε ην πφζν είλαη πξαγκαηηθά θαη πιεζηάδνπλ ζηελ θπζηθή εηθφλα 

ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, θαζνξίδεηαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (materiality level), δειαδή ην 

πνζφ πνπ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζεκείν ηέηνην πνπ νη ρξήζηεο ηνπο λα 

νδεγεζνχλ ζε αιιαγή ηεο γλψκεο ηνπο γηα απηέο. 

3. Δθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ: ην ζηάδην απηφ, ν ειεγθηήο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ζα ιέγακε ηεο 

ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο. Δδψ ιακβάλεη κέξνο φιν ην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί 

αξρηθά αιιά παξάιιεια ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ θαζψο 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί άκεζεο αιιαγέο ζην πξφγξακκα αλάινγα κε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ 

ζπιιέγεη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί έγθαηξα ζηα λέα δεδνκέλα. 

4. Δπεμεξγαζία Διεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ θαη ηειηθό πόξηζκα: ε απηφ ην ηειηθφ ζηάδην, ν 

ειεγθηήο αμηνινγεί ην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ εθάξκνζε ζε ζχγθξηζε ησλ ειεγθηηθψλ 

ηεθκεξίσλ πνπ έρεη ζπιιέμεη γηα λα απνθαλζεί πεξί ηεο αμηνπηζηίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηεο γλψκεο πνπ ζα δηακνξθψζεη γηα απηέο. ην ζηάδην απηφ 

ζπληάζζεηαη ε Έθζεζε Διέγρνπ θαη ε επηζηνιή πξνο ηελ δηνίθεζε, φπνπ χζηεξα απφ κεξηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ζα πάξεη ηελ ηειηθή ηεο κνξθή γηα δεκνζίεπζε. Σέινο, εμεηάδεη πάιη ηνλ κφληκν 

θάθειν ηεο επηρείξεζεο γηα ηπρφλ ειιείςεηο θαη ηαθηνπνηεί ηπρφλ εθθξεκφηεηεο έηζη ψζηε λα 

νξηζηηθνπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο ηεο νληφηεηαο. 

  

Δθαξκφδνληαο πηζηνπνηεκέλα θαη άθξσο θαηαξηηζκέλα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο απφ αμηφινγνπο ειεγθηέο δελ κπνξεί παξά κφλν θέξδνο άκεζν θαη έκκεζν λα έρεη 

γηα ηελ νληφηεηα. Σν φθεινο ελφο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη θαηαξράο φηη ε ίδηα ε εηαηξεία απνθηά 

πνιιέο πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηελ ίδηα ηεο ηελ ιεηηνπξγία. Σν ινγηζηηθφ ηεο ζχζηεκα 

αλαβαζκίδεηαη θαη βειηηψλεηαη ζηνλ κέγηζην βαζκφ κελ αθήλνληαο πεξηζψξηα γηα κειινληηθά ιάζε 

πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα απνθέξνπλ ζηελ νληφηεηα πξφζηηκα θαη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. Έρεη 

έγγξαθε εγγχεζε ηνπ ειεγθηή φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηππψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

αιιά θαη ηελ δηαθάλεηα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ηνπο. Όπσο βιέπνπκε, κία εηαηξεία ζηελ νπζία κφλν 

ζεηηθά νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα κπνξεί λα έρεη απφ ηελ εθαξκνγή εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο. 
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3.3 Οξθσηόο Λνγηζηήο – Ο ιεηηνπξγόο ηεο ειεγθηηθήο 

 

Σν επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ ινγηζηή δελ είλαη άιιν απφ ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. Δίλαη έλα επάγγεικα αλαγλσξηζκέλν 

παγθνζκίσο, έηζη θαη ζηελ ρψξα καο ππάξρεη ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ ηδξχζεθε 

κε ην ΠΓ 226/1992 θαη ηα κέιε ηνπ απνηεινχλ ηνπ αλαγλσξηζκέλνπο Οξθσηνχο Λνγηζηέο Διεγθηέο 

ηεο Διιάδνο. χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ 226/1992 ε χπαξμε ηνπ .Ο.Δ.Λ. απνβιέπεη ζηελ 

άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ησλ πάζεο θχζεσο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο 

(ηδξχκαηνο, εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ), απφ πξφζσπα κε 

απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, πνπ αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα, έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ησλ δηελεξγνπκέλσλ ειέγρσλ, 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλεγλσξηζκέλα Διεγθηηθά πξφηππα θαη ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ 

εζσηεξηθή θαη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. 
12 

 

3.3.1 Αξκνδηόηεηεο Οξθσηνύ Διεγθηή 

 

Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ 

παξφληνο, ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε απφ Οξθσηφ Διεγθηή ησλ ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ θαη ησλ 

αλαγθαίσλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη απνβιέπεη ζηελ δηαθξίβσζε 

ηνπ θαηά πφζνλ νη ειεγρζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ 

αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο θαηά ηελ ειεγρφκελε πεξίνδν. Ο Οξθσηφο 

Διεγθηήο ηεθκεξηψλεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ην πφξηζκά ηνπ κε ηα θχιια εξγαζίαο ηα νπνία 

ππνρξενχηαη λα δηαθπιάζζεη επί κία πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ειέγρνπ. Ζ γλψκε ηνπ δηελεξγήζαληνο ηνλ έιεγρν Οξθσηνχ Διεγθηή δηαηππψλεηαη ζην 

ζπληαζζφκελν απφ απηφλ «πηζηνπνηεηηθφ» ή «έθζεζε ειέγρνπ». Σν «πηζηνπνηεηηθφ» ή «έθζεζε» 

ειέγρνπ ππνβάιινληαη ζηνλ εληνιέα ηνπ ειέγρνπ 
12

. 

 

Δηδηθφηεξα: 

α) Ο Οξθσηφο Διεγθηήο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή 

εηαίξσλ, απφ ηελ νπνία αλαηέζεθε ζ΄ απηφλ ε δηελέξγεηα ειέγρνπ, ην «πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ», ην 

                                                      
12 ΠΓ 226/1992 
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νπνίν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φζα νξίδνληαη απφ ην θαη ην νπνίν απέρεη ηε ζέζε ηεο εθζέζεσο 

ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν απηφ. Γηαπηζηψζεηο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή νη νπνίεο δελ 

επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο δεκνζηεπφκελεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο (Ηζνινγηζκφο, Απνηειέζκαηα Υξήζεσο θαη 

Γηάζεζε Κεξδψλ θ.ι.π.) ή παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγαλψζεσο ή 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, γλσζηνπνηνχληαη πξνο ηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο κε ηηο 

ζρεηηθέο ππνδείμεηο. Σν εθδηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ ή έθζεζε ειέγρνπ θνηλνπνηείηαη θαη ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο. 

Β) Ο Οξθσηφο Διεγθηήο πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν ηεο δηαρεηξίζεσο Οξγαληζκψλ ή 

Δπηρεηξήζεσλ, ην Κεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη θαηά πιεηνςεθία ζην Γεκφζην, ππνβάιιεη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηεο Δπηρεηξήζεσο θαη ζηνλ αξκφδην ζε θάζε πεξίπησζε 

Τπνπξγφ έθζεζε κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο. Αλ ππνβάιιεηαη ζηελ 

επνπηεχνπζα αξρή. 

Γ) Αληίγξαθν ηνπ «πηζηνπνηεηηθνχ» ή ηεο «εθζέζεσο» ειέγρνπ ππνβάιινληαη θαη ζην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην. 

2. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο θαζνξίδεη ηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ησλ επαγγεικαηηθψλ θαλφλσλ θαη Διεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Ο 

έιεγρνο πξέπεη λα θαιχπηεη επαξθψο φιεο ηηο πηπρέο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα λα δηακνξθψζεη ην πφξηζκά ηνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ν Οξθσηφο Διεγθηήο πξέπεη λα δηαπηζηψλεη ηελ επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαζψο θαη ησλ άιισλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη 

ε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ηελ δηακφξθσζε ηνπ πνξίζκαηφο ηνπ ν Οξθσηφο 

Διεγθηήο αμηνινγεί ηελ αμηνπηζηία θαη επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία θαη ζηνηρεία θαη ζηηο άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ κε: 

α) Σελ κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επί ησλ νπνίσλ έρεη πξφζεζε λα βαζίδεη ηελ εμέηαζε ηνχησλ γηα λα θαζνξίζεη 

ηελ θχζε, έθηαζε θαη εθαξκνγή ησλ Διεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεθκεξηψζεσλ. 

Β) Σελ δηελέξγεηα ειέγρσλ, ηελ εμαζθάιηζε επεμεγήζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή επαιεζεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ επί ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, ζηνλ βαζκφ πνπ 

θξίλεη ζε θάζε πεξίπησζε αλαγθαίν. 

 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο θξίλεη αλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

απεηθνλίδνληαη αθξηβνδίθαηα κε: 
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α) Σελ αληηπαξάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνο ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία 

θαη ηηο άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. 

Β) Σελ θξηηηθή εμέηαζε ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνηθήζεσο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο αμηνινγεί ηελ επηινγή θαη ηελ ζπλεπή ή κε 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, ηνλ ηξφπν ηαμηλνκήζεσο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ επάξθεηα θαη πιεξφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Οη ηπρφλ πεξηνξηζκνί ζηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 

εκπνδίδνπλ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή λα δηαηππψζεη ην πφξηζκά ηνπ ρσξίο επηθπιάμεηο, πξέπεη λ΄ 

αλαθέξνληαη ξεηά ζην πηζηνπνηεηηθφ ή ηελ έθζεζε ειέγρνπ. ην ηκήκα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή ηεο 

εθζέζεσο ειέγρνπ, φπνπ δηαηππψλεηαη ην πφξηζκα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη 

θαηά ηξφπν ζαθή φηη ν Οξθσηφο Διεγθηήο θαηαιήγεη ζην πφξηζκά ηνπ κε ή ρσξίο επηθπιάμεηο, ή φηη 

νχηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαιήμεη ζε πφξηζκα επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ ή ε έθζεζε ειέγρνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή. 

3. Οη ελεξγνχληεο έιεγρν ή πξαγκαηνγλσκνζχλε, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

παξφληνο, Οξθσηνί Διεγθηέο έρνπλ ην δηθαίσκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ηνπο 

θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θξίλνπλ αλαγθαίν λα ζπλεπηθνπξνχληαη απφ Δπίθνπξνπο, Γφθηκνπο θαη 

Αζθνχκελνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο, λα ιακβάλνπλ γλψζε θαη λα ειέγρνπλ νπνηνδήπνηε βηβιίν ή 

ινγαξηαζκφ ή ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη θξίλνληαη αλαγθαία γηα 

ηελ ζπλαγσγή ηνπ πνξίζκαηφο ηνπο. Δπίζεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο απφ φξγαλα δηνηθήζεσο ή ηα ζηειέρε θαη ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θ.ι.π. πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ δηαθξίβσζε ησλ 

εμαγνκέλσλ απνηειεζκάησλ. 

4. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα πεξί ησλ φζσλ ιακβάλεη 

γλψζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σελ ππνρξέσζε απηή έρνπλ επίζεο ηφζν ην 

ειεγθηηθφ φζν θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν Οξθσηφο Διεγθηήο. 

 

 

3.3.2 Πξνζόληα Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Όπσο είδακε απφ πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ην επάγγεικα ηνπ Ο.Δ.Λ. είλαη άθξσο 

απαηηεηηθφ. Έηζη, θπζηθφ αθφινπζν είλαη θαη ηα πξνζφληα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλαο Ο.Δ.Λ. λα 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ απαηηήζεσλ ηνπ επαγγέικαηνο. Ή άξηηα ζεσξεηηθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηνπ θαηάξηηζε, ην ήζνο θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ απνηεινχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. 
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Τπεχζπλε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνεγνχκελσλ πξνζφλησλ είλαη ε πνιηηεία ε νπνία εθδίδεη ηελ 

ζρεηηθή άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο κέζσ ηνπ .Ο.Δ.Λ. 

Σν .Ο.Δ.Λ. έρεη πξναπαηηνχκελα θαη ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο αιιά θαη πξαθηηθήο. Έηζη, 

θάπνηνο θάηνρνο Οηθνλνκηθνχ Πηπρίνπ, ζα πξέπεη λα πεξάζεη επηηπρψο ηα 28 καζήκαηα ηνπ 

ψκαηνο θαζψο επίζεο θαη λα έρεη ειάρηζηε πξαθηηθή άζθεζε γηα 3 ρξφληα ζε ειεγθηηθή εηαηξεία. 

Απφ εθεί θαη πέξα, ζα πξέπεη θαζεκεξηλψο λα ελεκεξψλεηαη έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκνο γηα φιεο ηηο 

δχζθνιεο απαηηήζεηο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. 

 

 

3.4 Διεγθηηθά Πξόηππα  

 

Σα ειεγθηηθά πξφηππα είλαη ν Κψδηθαο ηνπ θάζε ειεγθηή. Δίλαη ην «επαγγέιην» πνπ ζα πξέπεη 

λα ηεξεί θαηά γξάκκα. ε γεληθέο γξακκέο, ηα ειεγθηηθά πξφηππα είλαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

πνπ εμαζθαιίδνπλ ζην έξγν ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή ηελ νξζνινγηθφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηα ηνπ. 

Υαξαθηεξίδνληαη απφ εχινγε ζπλέπεηα, απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπο απφ 

ηνπο ρξήζηεο ηνπο θαη γηα ηελ δηάθξηζε ηνπο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θφζηνπο ηνπο.  

Σα ειεγθηηθά πξφηππα, θαζηεξψλνληαη απφ ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ηεο εθάζηνηε ρψξαο ή απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο (ηελ ρψξα καο ηα ειεγθηηθά πξφηππα ηα 

θαζηεξψλεη ην .Ο.Δ.Λ.). ηελ ζέζπηζε ηνπο έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θαη πνην ζεκαληηθνχο 

ξφινπο δηαδξακάηηζαλ νη επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ ειεγθηψλ ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Οπαιίαο 

(The institute of Chartered Accountants in England and Wales), θαζψο θαη ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο (The American Institute of Certified Public Accountants). 

Σα πξφηππα πνπ είλαη πνην απνδεθηά θαη ηπγράλνπλ ηεο γεληθήο απνδνρήο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

μέλεο αιιά θαη Διιεληθέο ειεγθηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν δελ είλαη 

άιια απφ ηα πξφηππα ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ηλζηηηνχηνπ. Σα πξφηππα απηά δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο ηξεηο 

θαηεγνξίεο πνπ απνηεινχλ ζεκέιην ιίζν γηα φια ηα ειεγθηηθά πξφηππα
13

: 

 Γεληθά Πξόηππα: Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα έρεη πιήξε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη εκπεηξία. Θα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο θαη αλεπεξέαζηνο ζε φια ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν. Σέινο, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη επαγγεικαηηθή 

επηκέιεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαη θαηά ηεο ζχληαμεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

 Πξόηππα Διεγθηηθήο Δξγαζίαο: Ζ εξγαζία ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη 

νξζνινγηθά θαζψο θαη ην ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα κειεηάηαη ε 

                                                      
13 Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: «Δμωηεξηθόο Έιεγρνο-Ζ επζύλε ηνπ Οξθωηνύ Λνγηζηή» Ραπηέιε Αξεηή, 2012 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έηζη ψζηε λα απνηειέζεη ηελ βάζε θαζνξηζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σα ειεγθηηθά ηεθκήξηα ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή 

ηεθκεξίσζε ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή γηα ηελ αμηνπηζηία θαη νξζφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 Πξόηππα Έθζεζεο Πνξίζκαηνο: Ζ έθζεζε ειέγρνπ (εηήζην πηζηνπνηεηηθφ) ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεη φηη ε θαηάξηηζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο 

γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη φηη ε επηρείξεζε αθνινχζεζε ηηο 

ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο ζηελ παξνχζα αιιά θαη ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Οη ππνζεκεηψζεηο 

επεμήγεζεο ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη εχινγα ηθαλνπνηεηηθέο εθηφο θαη εάλ ν ειεγθηήο 

έρεη δηακνξθψζεη δηαθνξεηηθή γλψκε. Σέινο, ε έθζεζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη είηε ηελ γλψκε ηνπ 

ειεγθηή γηα ηελ αμηνπηζηία θαη νξζφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ είηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

εθθξάδεη γλψκε επί απηψλ. 

 

 

3.5 Κώδηθαο Γενληνινγίαο 

 

Ο Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International 

Federation of Accountants- IFAC) αλαθέξεηαη ζηηο γεληθέο αξρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχλ νη επαγγεικαηίεο ινγηζηέο ή ειεγθηέο πνπ είλαη κέιε ηεο IFAC, νη επαγγεικαηίεο πνπ 

αζθνχλ ην επάγγεικα ζαλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή κέζσ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ θαη νη 

επαγγεικαηίεο πνπ είλαη ππάιιεινη επηρεηξήζεσλ, δειαδή ινγηζηέο ή εζσηεξηθνί ειεγθηέο 
14

. 

 Οη ζεκειηψδεηο δενληνινγηθέο αξρέο πξνζδηνξίδνληαη ζην πξψην κέξνο ηνπ Κψδηθα φπνπ νη 

ειεγθηέο επηβάιιεηαη λα δηαζέηνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο: 

 Αθεξαηφηεηα (integrity) 

 Αληηθεηκεληθφηεηα (objectivity) 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα (confidentiality) 

 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά (professional behavior) 

 Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη επηκέιεηα (professional competence and due care) 

 Σερληθά – Δπαγγεικαηηθά θξηηήξηα (technical standards) 

 

 Όπσο εθηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 
15

: 

                                                      
14 ύγρξνλα ζέκαηα Διεγθηηθήο θαη Δζωηεξηθνύ ειέγρνπ, έθδνζε (2013),Νεγθάθεο-Σαρπλάθεο 

15 ύγρξνλα ζέκαηα Διεγθηηθήο θαη Δζωηεξηθνύ ειέγρνπ, έθδνζε (2013),Νεγθάθεο-Σαρπλάθεο 
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Αθεξαηφηεηα (integrity) 
Έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο απαηηείηαη λα είλαη επζχο, έληηκνο θαη 

εηιηθξηλήο ζηελ παξνρή επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ 

Αληηθεηκεληθφηεηα 

(objectivity) 

Έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη δίθαηνο θαη 

ακεξφιεπηνο, λα κελ επηηξέπεη ζε πξνθαηαιήςεηο, ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ ή επηξξνή ηξίησλ λα επηδξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ θξίζε. 

Δκπηζηεπηηθφηεηα 

(confidentiality) 

Έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο πξέπεη λα ζέβεηαη ηηο εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ απνθηψληαη θαηά ηελ παξνρή επαγγεικαηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ή λα απνθαιχπηεη ηέηνηνπ 

είδνπο πιεξνθνξίεο, εάλ δελ ππάξρεη έλα λφκηκν ή επαγγεικαηηθφ 

δηθαίσκα ή θαζήθνλ λα απνθαιχςεη. 

Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά 

(professional behavior) 

Έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο πξέπεη λα δξα κε ζπλέπεηα, 

εθαξκφδνληαο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη ξπζκίζεηο, 

αιιά θαη λα απέρεη απφ νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη δπζθήκηζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη 

επηκέιεηα (professional 

competence and due care) 

Έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο νθείιεη λα βειηηψλεη δηαξθψο ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο 

δνπιεηάο ηνπ, ηε λνκνζεζία θαη ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο, ψζηε λα 

παξέρεη αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο, αιιά θαη λα εμαζθαιίδεη φηη ε 

ειεγρφκελε νληφηεηα ή ν εξγνδφηεο ιακβάλεη ηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ ζσζηνχ επαγγεικαηηζκνχ. Οθείιεη επίζεο λα εθαξκφδεη κε 

επηκέιεηα ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά θαη ειεγθηηθά πξφηππα θαη λα 

παξέρεη ηηο ειεγθηηθέο ηνπ ππεξεζίεο κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη 

θξνληίδα. 

Σερληθά – Δπαγγεικαηηθά 

θξηηήξηα (technical 

standards) 

Έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα 

ηνπ ζχκθσλα κε ηα αλάινγα ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά θξηηήξηα. 

Οη επαγγεικαηίεο ειεγθηέο έρνπλ ππνρξέσζε λα εθηεινχλ κε 

θξνληίδα θαη δεμηφηεηα ηηο νδεγίεο ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο κέρξη 

ην ζεκείν βέβαηα πνπ απηέο είλαη ζπκβαηέο κε ηηο απαηηήζεηο γηα 

αθεξαηφηεηα θαη αλεμαξηεζία. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά θξηηήξηα ηνπ 

ψκαηνο πνπ ππεξεηνχλ. 
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 Υαξαθηεξηζηηθφ ινηπφλ γλψξηζκα ελφο επαγγεικαηία ειεγθηή είλαη ε εθηέιεζε ησλ 

ειεγθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ κε ηελ νθεηιφκελε επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία, ζνβαξφηεηα θαη 

επζχλε γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Όηαλ νη ειεγθηέο δέρνληαη εμσηεξηθή πίεζε (π.ρ. απφ ηελ 

δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο) δηαθπβεχεηαη ε πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ ειεγθηηθνχ ηνπο 

έξγνπ, ηελ νπνία νθείινπλ κε θάζε ηξφπν λα πξνζηαηέςνπλ. Αληίζεηα, ε κε ζπκκφξθσζε κε ηα 

ειεγθηηθά, ινγηζηηθά θαη επαγγεικαηηθά πξφηππα απνηειεί κε απνδεθηή επαγγεικαηηθή 

ζπκπεξηθνξά . 

 

3.6 Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξόηππα 

 

Σν ζχγρξνλν δηεζλέο εκπφξην θαη ε παγθνζκηνπνίεζε, έρνπλ δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθνχο θαη 

επηρεηξεκαηηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Απηνί νη δεζκνί, θαζηζηνχλ επηβεβιεκέλε ηελ 

εθαξκνγή δηεζλψλ πξνηχπσλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ πςειήο πνηφηεηαο νηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή θαη εχθνια ζπγθξίζηκε, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ρψξα πξνέιεπζεο ηεο. 

Έηζη, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (International Federation of 

Accounting Committee – I.F.A.C.), έζεζε ζαλ ζηφρν ηελ βειηίσζε θαη αλάπηπμε ελφο παγθφζκηνπ 

ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο κε ελαξκνληζκέλα ινγηζηηθά θαη ειεγθηηθά πξφηππα. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.) θαη ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα 

(Γ.Δ.Π.) 

Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα πεξηέρνπλ φιεο ηηο αξρέο, ηηο δηαδηθαζίεο, κεζφδνπο θαη 

νδεγίεο κε κνξθή επεμεγεκαηηθνχ θαη άιινπ πιηθνχ. Αλαθέξνληαη επίζεο ζε έλα πιήζνο 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή  απφ ηνλ ειεγρφκελν. Παξαδείγκαηνο 

ράξε, ε εηήζηα ακνηβή πνπ εηζπξάηηεη έλαο ειεγθηήο απφ κηα εηαηξεία δελ πξέπεη λα απνηειεί 

νπζηαζηηθφ πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ηνπ ειεγθηή. 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ Γ.Δ.Π. είλαη φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε 

ειέγρσλ, φπσο ν ηαθηηθφο, ν εηδηθφο, ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο θ.η.ι., θαζψο θαη κεζφδσλ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ειέγρσλ ζε πνιχπινθα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ. 

Σα αλαζεσξεκέλα Διεγθηηθά Πξφηππα ηεο I.F.A.C. χζηεξα απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ 

θαη αιιαγψλ, ρσξίζηεθαλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 ΓΔΠ 200: Γεληθνί ηφρνη ηνπ ειεγθηή θαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ειέγρσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΔΠ. 
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 ΓΔΠ 210: πκθσλία ησλ νξψλ εξγαζηψλ ειέγρνπ. 

 ΓΔΠ 220: Πνηνηηθφο έιεγρνο γηα ειέγρνπο ηζηνξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 ΓΔΠ 230: Σεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ 

 ΓΔΠ 240: Ζ επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα ηνλ εληνπηζκφ απαηψλ γηα έλαλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 

 ΓΔΠ 250: Δθαξκνγή λφκσλ θαη λνκηθψλ ξπζκίζεσλ ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 ΓΔΠ 260: Δπηθνηλσλία γηα ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ κε ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε 

 ΓΔΠ 265: Δπηθνηλσλία γηα ηηο αδχλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

 ΓΔΠ 300: ρεδηαζκφο ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 ΓΔΠ 315: Καηαλφεζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο θαη εθηίκεζε ησλ 

θηλδχλσλ γηα ζεκαληηθά ιάζε 

 ΓΔΠ 320: εκαληηθφηεηα, ζρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε ηνπ  ειέγρνπ. 

 ΓΔΠ 330: Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εθηηκεκέλνη θίλδπλνη. 

 ΓΔΠ 402: Πξνζέγγηζε ηνπ ειέγρνπ γηα ειεγρφκελεο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηαηξείεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 ΓΔΠ 450: Αμηνιφγεζε ησλ ιαζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηνλ 

έιεγρν. 

 ΓΔΠ 500: Διεγθηηθέο Απνδείμεηο 

 ΓΔΠ 501: Διεγθηηθέο απνδείμεηο γηα ειεγθηηθά ζέκαηα. 

 ΓΔΠ 505: Δμσηεξηθέο επηβεβαηψζεηο 

 ΓΔΠ 510: Πξψηνο έιεγρνο θαη Ηζνινγηζκφο αλνίγκαηνο 

 ΓΔΠ 520: Γεηγκαηνιεπηηθφο Έιεγρνο 

 ΓΔΠ 540: Έιεγρνη ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκήζεσλ γηα εχινγεο 

αμίεο θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ. 

 ΓΔΠ 550: πλδεδεκέλα κέξε 

 ΓΔΠ 560: Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα 

 ΓΔΠ 570: πλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

 ΓΔΠ 580: Γξαπηέο δηαβεβαηψζεηο απφ ηελ δηνίθεζε 

 ΓΔΠ 600: Δηδηθά ζέκαηα: Διέγρνη ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ. 

 ΓΔΠ 610: Υξεζηκνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο 

 ΓΔΠ 620: Υξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ ειεγθηή εκπεηξνγλψκνλα 
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 ΓΔΠ 700: Γηακφξθσζε γλψκεο θαη έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 ΓΔΠ 705: Γηαθνξνπνηεκέλε γλψκε ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ. 

 ΓΔΠ 706: Εεηήκαηα έκθαζεο θαη άιια δεηήκαηα ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ 

 ΓΔΠ 710: πγθξίζηκε πιεξνθφξεζε: Αληίζηνηρα πνζά θαη ζπγθξίζηκεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο 

 ΓΔΠ 720: Ζ επζχλε ηνπ ειεγθηή ζε ζρέζε κε άιια έγγξαθα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 ΓΔΠ 800: Δηδηθά ζέκαηα: Έιεγρνη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί κε ινγηζηηθά 

πιαίζηα εηδηθνχ ζθνπνχ 

 ΓΔΠ 805: Δηδηθά ζέκαηα: Έιεγρνη μερσξηζηψλ θαηαζηάζεσλ θαη εηδηθψλ ζηνηρείσλ, 

ινγαξηαζκψλ ή αληηθεηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 ΓΔΠ 810: Έιεγρνη ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 ISQC 1 : Γηεζλέο Πξφηππν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ: Πνηνηηθφο έιεγρνο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ αζθνχλ 

ειέγρνπο θαη επηζθνπήζεηο ηζηνξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη άιιεο ζρεηηθέο εξγαζίεο. 

 

 

 

3.6.1 ΓΔΠ 240: Ζ επζύλε ηνπ Διεγθηή ζηε Γηαπίζησζε Απάηεο ή Λάζνπο θαηά 

ηνλ έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Σν παξφλ Γηεζλή Πξφηππν αζρνιείηαη ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή ζε απάηε ζε έλαλ 

νηθνλνκηθφ έιεγρν. πλδπαζηηθά, ην πξφηππν απηφ κειεηάηαη καδί κε ην Πξφηππν 200 «Γεληθνί 

ηφρνη ηνπ ειεγθηή θαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ειέγρσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΔΠ.». Σν πξφηππν απηφ καο 

αλαιχεη πνηνη ηνκείο έρνπλ επζχλε ζηελ δηαπίζησζε ηεο απάηεο θαη απηνί δελ είλαη άιινη απφ ηελ 

Γηνίθεζε αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ Διεγθηή. Έηζη δηαθξίλνπκε ηελ ππνρξέσζε ηεο Γηνίθεζεο αξρηθά λα 

πξνιακβάλεη θαη λα εληνπίδεη ηελ απάηε πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί κειινληηθά εθαξκφδνληαο 

θαηάιιεια ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπο ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα αιιά θαη ζσζηά ζπζηήκαηα 

ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο. Μάιηζηα, ν εθάζηνηε ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη απφ ηελ Γηνίθεζε 

ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο ηελ αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο απηήο. 

Όζνλ αθνξά ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή, ην παξφλ πξφηππν δίλεη θάπνηεο νδεγίεο φπνπ ν 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα 
16

: 

                                                      
16 Δγρεηξίδην - Γηεζλή Διεγθηηθά Πξόηππα. Πεγή : www.e-boss.gr 
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 Αξρηθά λα αμηνινγήζεη ηνλ θίλδπλν χπαξμεο νπζησδψλ αλαθξηβεηψλ επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ηφζν ζηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ζ ζηάζε πνπ ζα πξέπεη λα θξαηάεη θαηά ηελ δηάξθεηα φινπ ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ λα είλαη 

ζηάζε ζθεπηηθηζκνχ θαη εγξήγνξζεο γηα ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο, 

ιάζνπο ή απάηεο ζρεηηθά κε ηελ αθεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο. 

 Να ππνβάιεη ηα ζρεηηθά ηνπ εξσηήκαηα πξνο ηελ Γηνίθεζε φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα λα δηαπηζηψζεη ην θαηά πφζν έρεη γλψζε ην ζχζηεκα γηα ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε 

πηζαλήο απάηεο. 

 Να ππνβάιεη ζηελ Γηνίθεζε εξσηήκαηα γηα νπνηαδήπνηε ζέκαηα θξίλεη απηφο απαξαίηεηα 

 Να αμηνινγήζεη ηηο ζρεηηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα απνηξνπή 

νπζησδψλ ζθαικάησλ θαη λα δηαπηζηψζεη αλ εθαξκφδνληαη φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί. 

 Να εμεηάζεη ηελ θαηαλνκή επζπλψλ, ην ζχζηεκα ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ηεο νληφηεηαο θαζψο 

θαη ηελ επίβιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζε θαίξηεο θαη δηνηθεηηθέο ζέζεηο. 

 Να εμεηάζεη θαη λα αμηνινγήζεη αλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ή θάπνηεο αζπλήζηζηεο 

ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, δείρλνπλ εκθάληζε παξαγφλησλ θηλδχλνπ απάηεο. 

 Όηαλ εληνπίζεη θάπνηα αλαθξίβεηα ή ζθάικα, λα εμεηάζεη αλ απηή  κπνξεί λα είλαη έλδεημε 

απάηεο θαη αλ λαη πνηεο ζα είλαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Να ιάβεη γξαπηψο θάπνηεο δηαβεβαηψζεηο απφ ηελ Γηνίθεζε φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε επζχλε ηεο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο δηθιείδσλ αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ έρεη ε νληφηεηα γηα ηελ απνηξνπή απφ εκθάληζε νπζηψδνπο ζθάικαηνο ή απάηεο. 

Δπίζεο ε Γηνίθεζε ζα πξέπεη ξεηψο λα απνθαιχπηεη ζηνλ ειεγθηή ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο 

εθηηκήζεηο ηεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν λα πεξηέρνληαη νπζηψδε ζθάικαηα ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ είλαη απφξξνηα δηάπξαμεο  ελεξγεηψλ απάηεο. 

 Ο ειεγθηήο, εάλ εληνπίζεη απάηε πνπ έγηλε απφ ηελ Γηνίθεζε, ηνπο ππαιιήινπο ή ηξίηνπο πνπο 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή  κνλάδα, ζα πξέπεη λα ην αλαθέξεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

ζηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Θα πξέπεη επίζεο, λα ελεκεξψζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ηα πξφζσπα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα 

κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ Γηνίθεζε, γηα νπζηψδεο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο κε ηελ ζπλέρηζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ, λα 

εμεηάζεη ηηο επαγγεικαηηθέο θαη λνκηθέο επζχλεο πνπ ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε, θαζψο επίζεο θαη 

ην ελδερφκελν παξαίηεζεο φπσο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε ηνπ απηή. 
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 Σειηθά, αλ ν ειεγθηήο θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ελδερνκέλσο ζα ππάξμεη θίλδπλνο 

νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ιφγσ απάηεο, ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

θαηέιεμε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα 

 

3.7 Ζ επζύλε ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε εηαηξείαο πξέπεη λα απνηππψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

ηεο εηθφλαο θαη λα κελ παξαπιαλνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ηεο ρξήζηεο. Γηα ηελ 

ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

θαη ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ – πνιηηηθφ – νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, νη νηθνλνκηθνί 

δηεπζπληέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελψ καδί κε 

ηελ δηνίθεζε δηακνξθψλνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο. εκαίλνληα 

ξφιν έρνπλ νη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ειεγθηέο, θαζψο θαη νη ειεγθηηθνί θαη επνπηηθνί θνξείο. 

Οη λνκηθνί ειεγθηέο (νξθσηνί ειεγθηέο), πνπ αλαιακβάλνπλ λα ειέγμνπλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο. Καη λα εθθξάζνπλ ηελ γλψκε ηνπο έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα εθηειέζνπλ ην έξγν ηνπο αθνινπζψληαο ηα δηεζλή πξφηππα ειέγρνπ (ΓΠΔ), ηελ 

ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο δενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Ζ απζηεξή ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Μάιηζηα, ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ, φηαλ ν πειάηεο – ειεγρφκελε εηαηξεία, δεκησζεί απφ ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ ειεγθηή  έρεη ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζε αγσγή θαηά ηνπ ειεγθηή θαη 

παξάβαζε ζχκβαζεο ή γηα δφιν ή γηα ακέιεηα θαηά ηελ άζθεζεο  ησλ ειεγθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο αζηηθέο επζχλεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή, ζεκεηψλνπκε φηη ε επζχλε θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δελ έρεη κφλν πξνζσπηθφ ραξαθηήξα αιιά θαη ζπιινγηθφ (εηαηξηθφ). 

Δπζχλεηαη δειαδή ρσξηζηά ν θάζε κέηνρνο ή εηαίξνο, ε δε ειεγθηηθή εηαηξεία ζεσξείηαη 

αιιειέγγπα ζπλππεχζπλε γηα ηελ θάιπςε ηεο δεκίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηελ πξάμε, νη λφκηκνη 

ειεγθηέο ή / θαη νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο, ππνρξενχληαη λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε, γηα ηελ 

απνδεκίσζε νπνηνδήπνηε δεκησζέληνο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί ην πηαίζκα πξέπεη λα ππάξρεη απνδεδεηγκέλα δφινο θαη βαξηά 

ακέιεηα. Δπίζεο, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη πσο ε δεκία πξνθιήζεθε απφ ηελ ρξήζε ηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ εμέδσζε ν ειεγθηήο. Βέβαηα, ελψ νη λφκηκνη ειεγθηέο δελ εγγπψληαη ηελ αθξίβεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζεσξνχληαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ παξαπιαλεηηθή εηθφλα πνπ κπνξεί λα απνπζηάδνπλ απηέο ζηνπο ηξίηνπο. 



 

32 

 

 

Ο ειεγθηήο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ έξρεηαη ζε επαθή θαη 

ελεκεξψλεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζεη ε ειεγρφκελε 

εηαηξεία. Οξηζκέλεο απφ απηέο είλαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη απφξξεηέο θαη σο εθ ηνχηνπ ν 

ειεγθηήο νθείιεη λα δείμεη ερεκχζεηα. Ζ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα πνπ 

ζεκειηψλεη ηελ ζρέζε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ ειεγθηή θαη ηνλ πειάηε ηνπ. Έηζη, αλ νη 

πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ ειεγθηή γηα δηθφ ηνπ φθεινο ή απνθαιπθζνχλ ζε ηξίηνπο, 

ηφηε ν ειεγθηήο βξίζθεηαη ππφινγνο απέλαληη ζηνλ πειάηε. Δπηπιένλ, ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθή 

δίσμε απφ ην ζψκα γηα παξαβίαζε αξρψλ ηνπ Κψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. 

Ο ειεγθηήο έρεη πνηληθή επζχλε φηαλ απνζησπά ιφγσ εμαίξεζεο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ ειέγρνπ.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 ύγρξνλα ζέκαηα Διεγθηηθήο & Δζωηεξηθνύ ειεέγρνπ – Δθδόζεηο 2013, Νεγθάθεο Υξ. Σαρπλάθεο Παλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

4.1 Δηζαγσγηθά 

 

Απηφ πνπ πξαγκαηηθά ελδηαθέξεη ηνπο επηζηήκνλεο θαη πξνζπαζήζακε λα κειεηήζνπκε κε 

ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή, είλαη ην πνηεο δπλάκεηο  είλαη απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν γη’ 

απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά. Γηάθνξεο κειέηεο αλά θαηξνχο έδεημαλ φηη είλαη δχν εηδψλ νη δπλάκεηο. Οη 

εμσηεξηθέο θαη νη εζσηεξηθέο. Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο, ην πξνζσπηθφ πνπ ηε ζηειερψλεη θαη γεληθφηεξα ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη, φπσο είλαη ν 

πάγηνο εμνπιηζκφο (νηθφπεδα, θηίξηα, ζήκαηα θαη επξεζηηερλίεο) ηα ξεπζηά δηαζέζηκα αιιά θαη ην 

πξφγξακκα, ην φξακα πνπ έρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπο νη κάλαηδεξ ηεο επηρείξεζεο. Σν εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο αθνξά ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν ηεο, θαζψο επίζεο θαη 

ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ, θνξνινγηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, αθνξά ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ αληαγσληζκφ, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ην θξάηνο θαζψο επίζεο θαη ηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. 

 

4.2  Πξνθίι Παξαπνίεζεο Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Πξνζπαζψληαο λα δψζνπκε κία εηθφλα ζην πξφβιεκα ηεο παξαπνίεζεο ησλ Καηαζηάζεσλ 

θαη πνηεο είλαη νη βαζηθέο ζπληζηψζεο, ζα αλαθεξζνχκε ζην κνληέιν “CRIME” πνπ ν δεκηνπξγφο 

ηνπ ήηαλ ν Zabihollah Rezaee ην 2002, φπνπ απνηέιεζε ηνλ ζεκέιην ιίζν γηα λα ζηεξηρζνχλ 

πεξαηηέξσ κειινληηθέο έξεπλεο. Δηδηθφηεξα ν δεκηνπξγφο νξίδεη ηνπο πέληε θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξαπνίεζεο. Απηνί νη 

παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηνλ φξν απηφλ είλαη ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ : Cooks (κάγεηξεο), Recipes 

(ζπληαγέο), Incentives (θίλεηξα), Monitoring (επίβιεςε), θαη End Results (πλέπεηεο). Έηζη 

δείλνληαο κηα πνην βαζεηά αλάιπζε ζηνλ θάζε έλα παξάγνληα ζα είκαζηε ζε ζέζε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ ηελ 

δηαδηθαζία (ινγηζηέο, ειεγθηέο, δηνίθεζε θηι), θαζψο θαη ηνλ ξφιν επζχλεο ηνπ θαζελφο απφ απηνχο 

θαη εληέιεη λα εληνπίζνπκε θαη λα θαηαπνιεκήζνπκε ην θαηλφκελν. 
18 

                                                      
18 Rezaee, Z (2002): Financial statement fraud : prevention and detection, New York : Wiley,2002 
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Cooks (Μάγεηξεο): χκθσλα κε ζρεηηθή εχξελα, ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ην 80% ησλ 

πεξηπηψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ πξαθηηθέο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο (Enron, 

Xerox θηι), ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ήηαλ απηά πνπ ελεπιάθεζαλ. Πξφθεηηαη γηα δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο θαη managers, δηεπζπληέο θαη πξνέδξνπο. Σν πνζνζηφ απηφ έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε 

ηελ θνηλή γλψκε θαη πεπνίζεζε πνπ επηθξαηεί φηη γηα ηελ παξαπνίεζε επζχλνληαη θαη κφλν νη 

ινγηζηέο  κηαο εηαηξείαο. Recipes ( πληαγέο): Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηηο 

νπνίεο δχλαηαη λα ιάβεη ε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη κνξθέο 

απηέο είλαη πνηθίιεο θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπο δηαθέξεη. Γηα παξάδεηγκα ε πνην ζπρλή κνξθή 

πνπ κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε είλαη ε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ θαη ε πνην ζπάληα, ε δηαρείξηζε ησλ 

πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ. Ζ πνην επηζεηηθή κνξθή, σζηφζν, δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο είλαη ε 

θαηαγξαθή εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ.Incentives (Σα θίλεηξα): Δίλαη θπξίσο νηθνλνκηθά θαη σζνχλ 

ηελ επηρείξεζε ζηελ άζθεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζπάζεηα κηαο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηα πξφηππα θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ην Υξεκαηηζηήξην 

θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο θηι. Δπηπιένλ ν Rezaee 

αλαθέξεη φηη κπνξεί λα είλαη ςπρσηηθά, δειαδή λα πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπλήζε ηάζε θάπνησλ 

ζηειερψλ λα εκπιέθνληαη ζε δνινπινθίεο θαη είλαη απηά πνπ επζχλνληαη ζπαληφηεξα γηα ηελ 

παξαπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο κία άιιε κνξθή θηλήηξσλ αλαθέξεηαη 

ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν θαη ν εγσθεληξηζκφο ηεο δηνίθεζεο λα απμήζεη ην prestige ηεο επηρείξεζεο 

θαη αλ ηελ θαζηεξψζεη σο εγέηηδα ζην θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη έζησ θαη κε κε ζεκηηφ ηξφπν. 

Monitoring (Ζ επίβιεςε): Σν πξνθίι απηφ αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αζθείηαη ηφζν απφ ηνπο εζσηεξηθνχο φζν 

θαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο κηαο επηρείξεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν δεκηνπξγφο πξνζπαζεί 

λα εληνπίζεη ηηο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ θαη ηνλ ξφιν ηεο δηνίθεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

End Results (Οη πλέπεηεο): Σέινο, κειεηψληαη νη ζπλέπεηεο απφ φιε απηή ηελ παξάλνκε 

δηαδηθαζία νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζε πάξα πνιιά επίπεδα θαη είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξέο. Καηαξρήλ, 

απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο, ε απνθάιπςε ηέηνησλ πξαθηηθψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζπίισζε 

ηνπ νλφκαηνο, ηεο θήκεο ηεο εηαηξείαο, γεγνλφο πνπ αλακθηζβήηεηα νδεγεί ζε έιιεηςε αμηνπηζηίαο 

ηφζν απφ ηνπο επελδπηέο ηεο φζν θαη απφ ηνπο πηζησηέο ηεο θαη ηα δηάθνξα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα. Φπζηθφ επαθφινπζν είλαη ε πηψζε ηεο αμία ηεο κεηνρήο θαη ζηηο ρεηξφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ε πηψρεπζε ηεο. Δπίζεο ηζνπρηεξά πξφζηηκα επηβάιινληαη ζε φια ηα εκπιεθφκελα ζηειέρε θαζψο 

θαη πνηλή θπιάθηζεο. Σέινο, απηνί πνπ δελ θηαίλε ζε ηίπνηα, νη εξγαδφκελνη, ράλνπλ ηνπο κηζζνχο 

ηνπο αθφκα θαη ηελ δνπιεηά ηνπο. 
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4.3 Κιάδνη άλζηζεο Παξαπνίεζεο 

 

Οη θιάδνη πνπ ζπλαληάκε ζπρλφηεξα ην θαηλφκελν ηεο παξαπνίεζεο δελ είλαη κφλν έλαο 

αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα δπζηπρψο παξαηεξνχκε ην θαηλφκελν ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Πξηλ ρξφληα, ν πάζεο (2002) ζε άξζξν ηνπ είρε αλαθέξεη: Ζ παξαπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αθνξά φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά νη κεγαιχηεξεο 

επηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζηνπο θιάδνπο αμηνπνίεζεο αθηλήησλ (real estate), ζηελ βηνκεραλία, ζηηο 

ηξάπεδεο, ζηηο εηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ, ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θαη ζηνλ θιάδν πγείαο. 

Πεξηπηψζεηο παξαπνίεζεο θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ηειεπηαία θαη ζηνλ θιάδν ηεο ςεθηαθήο 

νηθνλνκίαο. Σν παξαπάλσ θαηλφκελν εκθαλίδεηαη ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο κέζσ ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δπίζεο παξαηεξεί φηη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη γλψξηδαλ ηελ έθηαζε ηεο παξαπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, θξφληηζαλ θαη πνχιεζαλ ζεκαληηθά πνζνζηά κεηνρψλ πξηλ απηφ 

γίλεη γλσζηφ ζην επελδπηηθφ θνηλφ (Summers and Sweeney 1998). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

παξαπνίεζεο παξαηεξνχληαη ππεξηηκήζεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ φπσο απνζεκάησλ, απαηηήζεσλ, 

παγίσλ πιηθψλ θαη άυισλ αθφκε θαη θαηαρψξεζε αλχπαξθησλ θνλδπιίσλ.  

Δπίζεο έλαο θιάδνο-ηνκέαο πνπ παξαηεξνχκε ζπρλά ην θαηλφκελν ηεο παξαπνίεζεο δελ 

είλαη άιιν απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα. Δθεί ζπλήζσο νη παξαπνηήζεηο θαη ηα ηερλάζκαηα ζε 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα έρνπλ δηηηφ ραξαθηήξα. Έρνπλ ζπλήζσο θαη νηθνλνκηθφ ζθνπφ 

πνπ γίλνληαη, π.ρ. έρνπλ γίλεη θάπνηεο ππεμαηξέζεηο ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη κε δηάθνξα 

ηερλάζκαηα νη εθάζηνηε Οηθνλνκηθνί Πξντζηάκελνη θάλνπλ ινγηζηηθά ηερλάζκαηα γηα λα κελ 

δεκνζηνπνηεζνχλ ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο. Άιινο έλα ιφγνο πνπ γίλνληαη ηέηνηνπ είδνπο 

παξαπνηήζεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη θαη πνιηηηθφο. Πφζεο θνξέο έρνπκε ζπλαληήζεη θαηλφκελα 

φπνπ εθάζηνηε θπβεξλήζεηο λα παξαπνηνχλε ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ σξαηνπνίεζε θάπνηνπ 

απνηειέζκαηνο έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ θάπνην ζθνπφ. Σξαλφ παξάδεηγκα πνπ απνθαιχθζεθε κεηά 

απφ πνιιά ρξφληα ήηαλ ηα παξαπνηεκέλα ζηνηρεία πνπ ζηείιακε ζαλ ρψξα κε ζθνπφ ηελ έληαμε καο 

ζην Δπξψ (€). 
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4.4 Κίλεηξα παξαπνίεζεο Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα δνχκε πνηά κπνξεί λα είλαη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλε έλα άηνκν λα 

πξνβεί ζε ηέηνηνπ είδνπο παξαπνηήζεηο. Έηζη αλαιχνπκε ηα θίλεηξα απηά ζηηο εμήο θαηεγνξίεο 
19

: 

-Ζ πίεζε απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο: Ζ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο 

αλαγθάδεηαη λα αθνινπζήζεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο αλαιπηέο, γηα λα κελ ππάξμεη αληίδξαζε 

απφ ηελ αγνξά, κε ζθνπφ λα πξνβαίλεη ζε παξαπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

-Ζ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ: Οη εηαηξείεο αλαγθάδνληαη ζε 

παξαπνίεζε δείρλνληαο δηαρξνληθά θέξδε κε ζθνπφ ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην. 

-Ο αληαγσληζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ: ηα πιαίζηα ηεο αληαγσληζηεθφηεηαο κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, παξαηεξνχκε θαηλφκελα φπνπ επηρεηξήζεηο γηα λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ ζέζε ηνπο 

κέζα ζνηλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη παξαπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο κε ζθνπφ λα δείμνπλ 

ηζρπξφηεξε ζέζε κέζα ζηνλ θιάδν. Σν ίδην γίλεηαη θαη φηαλ επηρεηξήζεηο παξαπνηνχλε ηηο 

θαηαζηάζεηο ηνπ κε ζθνπφ λα κελ δείρλνπλ ηελ θεξδνθνξία κέζα ζηνλ θιάδν απνηξέπνληαο έηζη 

άιιεο επηρεηξήζεηο λα εηζρσξήζνπλ ζην θιάδν δεκηνπξγψληαο ηνπο κεγαιχηεξν αληαγσληζκφ. 

-Ο δαλεηζκφο απφ Σξάπεδεο θαη άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα: Οη επηρεηξήζεηο πξνρσξάλε ζε 

παξαπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ λα δείρλνπλ θαιχηεξε εηθφλα θαη λα εμαζθαιίδνπλ πνην 

εχθνια δάλεηα απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.  

-Οη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ: Κχξηνο ζθνπφο ησλ επηρεηξήζεσλ φηαλ 

πξφθεηηαη λα εμαγνξάζνπλ ή λα ζπγρσλεπηνχλ κε θάπνηνλ άιινλ νξγαληζκφ είλαη λα έρνπλ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξα έζνδα απφ ηελ αθνινπζεκέλε 

επελδπηηθή ζηξαηεγηθή. 

-Γηαηήξεζε νκαιήο ηάζεο ησλ απνηειεζκάησλ: Μία επηρείξεζε έρεη ζαλ θίλεηξν λα 

δηαηεξήζεη κία ζηαζεξή εηθφλα (πρ ηηκή κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην) ψζηε λα επηηχρεη κία 

νκαινπνηεκέλε εηθφλα θαη λα γίλεη πνην αληαγσληζηηθή σο πξνο άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ ηηο 

θπξηαξρεί ε αζηάζεηα. 

 

Κίλεηξα πνπ απνξξένπλ από ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο όπσο: 

 Γαλεηαθέο ζπκβάζεηο: Οξηζκέλεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

φξνπο φπσο ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ζην δάλεην λα παξακέλεη ζηαζεξφ αλ ε επηρείξεζε 

                                                      
19 Καδαληδήο Υξήζηνο (2006) –Διεγθηηθή θαη Δζωηεξηθόο Έιεγρνο, Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε Δλλνηώλ, Αξρώλ θαη Πξνηύπωλ. 

Δθδόζεηο Buisness Plan Α.Δ. 
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πξαγκαηνπνηεί θαιά απνηειέζκαηα. Έηζη έκκεζα ε Γηνηθήζε κε ηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε 

αλαγθάδεηαη ζε παξαπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ ςεινχ επηηθνθίνπ. 

 Οη ακνηβέο ηεο Γηνίθεζεο: πρλά ζπλαληάκε φξνπο πνπ κπαίλνπλ ζε Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ φπνπ νη κέηνρνη απνθαζίδνπλ λα αληακείςνπλ ηελ Γηνίθεζε γηα ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλεη. Απηφ βέβαηα, απνηειεί θαη έλα θίλεηξν γηα ηελ Γηνίθεζε ε 

νπνία ζα πξνζπαζήζεη λα θέξλεη πάληα θαιά απνηειέζκαηα ζηνπ ο κεηφρνπο είηε απηά εηλαη 

αιεζηλά είηε παξαπνηεκέλα. 

Κίλεηξα ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο φπσο: 

 Ζ δηαηήξεζε ηεο δηνηθεηηθήο ζέζεο θάπνηνπ κάλαηδεξ: Ζ δηαηήξεζε ηεο ζέζεο απνηειεί γηα 

θάπνην ζηέιερνο ζπλήζσο ηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ. Έηζη απνθηά ην έλζηηθην ζηνλ ξφιν ηεο 

παξαπνίεζεο πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα είλαη πάληα απνδνηηθφο κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο ζέζεο 

ηνπ θαη ησλ απνιαβψλ ηνπ. 

 Πξναγσγέο ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο: Πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζαλ κφην θαη θχξην 

πξνηέξεκα λα αληακείβνπλ ηα απνδνηηθά ζηειέρε ηνπο. Απηφ κπνξεί εχθνια λα απνηειέζεη 

θίλεηξν γηα θάπνην ζηέιερνο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηνλ ηξφπν λα παξαπνηήζεη θάπνην 

γεγνλφο ή λα δεκηνπξγήζεη κία θαηάζηαζε κε απψηεξν ζθνπφ λα πξναρζεί ζε κία θαιχηεξε 

ζέζε. 

Κίλεηξα πνπ αθνξνύλ ην ξπζκηζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ όπσο: 

 Σνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ θιάδνπ πνπ αλήθεη κία νληφηεηα: ε νξηζκέλεο ρψξεο, νη 

θπβεξλήζεηο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί ζέηνπλ θάπνην ξπζκηζηηθφ πιαίζν ιεηηνπξγίαο. 

Οξηνζεηνχλ θάπνηα ζηάληαξ ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ εθάζηνηε θιάδν λα κελ 

ηα μεπεξλάεη. Απηφ δεκηνπξγεί ην θίλεηξν ζε κία επηρείξεζε θαη ζηελ δηνίθεζε ηεο λα 

επεξεάζεη ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο απηψλ ησλ αξρψλ. 

 Οη αληηκνλνπσιηαθέο θαη άιιεο ξπζκίζεηο:  Μία επηρείξεζε ε νπνία είλαη αξθεηά επηθεξδήο, 

αλαγθάδεηαη λα εθαξκφζεη πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα απνθχγεη ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο ψζηε λα εμαθξηβσζεί αλ ππάξρεη ή φρη θάπνην κνλνπσιηαθφ 

θαζεζηψο. Δπίζεο θίλεηξν γηα παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ θαη νη 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηδηψθνπλ πνζά θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ αθνχ απηά έξρνληαη ζηελ 

εηαηξεία κφλν αλ ππάξρεη βηψζηκε εηθφλα. 

 Ζ πξνζπάζεηα γηα θνξνδηαθπγή: Έλα θιαζηθφ θίλεηξν, θαη πφζν κάιινλ ζηηο κέξεο καο, φπνπ ε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα κία επηρείξεζε είλαη αξθεηά ςειά, είλαη νη επηρεηξήζεηο λα 
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παξαπνηνχλε φζν κπνξνχλ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπο γηα κείσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κε ζθνπφ ηελ 

πιεξσκή ιηγφηεξνπ θφξνπ. 

Κίλεηξα πνπ απνξξένπλ από ηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνύξα: 

 Ο βξαρππξφζεζκνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρείξεζεο: Οη επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ καθξνρξφληα απφδνζε ηνπο κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ 

βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο θεξδνθνξίαο. 

 Με ξεαιηζηηθνί πξνυπνινγηζκνί θαη ζρέδηα δξάζεο: Οη επηρεηξήζεηο θαηαξηίδνπλ κε 

ξεαιηζηηθνχο εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο κε κνλαδηθφ θίλεηξν λα δψζνπλ ψζεζε ζηνπο 

κάλαηδεξ λα πεηχρνπλ πνιχ πςεινχο ζηφρνπο. Έηζη νη δηνηθνχληεο θαηαθεχγνπλ ζε πξαθηηθέο 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηηχρνπλ απηνχο ηνπο 

ζηφρνπο. 

 

 

4.5 Πξαθηηθέο Παξαπνίεζεο Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο κηαο εηαηξείαο κπνξνχλ λα παξαπνηεζνχλ απφ ηελ Γηνίθεζε κε 

ηνπ εμήο ηξεηο ηξφπνπο 
20

: 

1. Ζζειεκέλε παξαβίαζε ελφο ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ. Όπσο είδακε ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 

γηα ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ηα δηέπε, εδψ νξηζκέλεο θνξέο ε Γηνίθεζε ηνπο 

παξαβιέπεη θαη εθαξκφδεη δηθά ηεο ινγηζηηθά πξφηππα παξαβιέπνληαο ηνλ θαλνληζκφ θαη ηελ 

νδεγία. Ζ αληηκεηψπηζε απηή απνηειεί απάηε θαη ηηκσξείηαη θαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

αγνξά αιιά θαη απφ ηελ Πνιηηεία. 

2. Γεκηνπξγηθή παξέκβαζε ηεο δηνίθεζεο φηαλ ην ίδην πιαίζην ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ αθήλεη 

θελά, δειαδή δελ ππάξρεη έλα πξφηππν πνπ λα ξπζκίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ινγηζηηθφ ζέκα. 

3. Τπνθεηκεληζκφο θαη άζθεζε θξίζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο φηαλ ηα ινγηζηηθά πξφηππα 

αθήλνπλ πεξηζψξηα επηινγψλ ζηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ. 

Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη θαη ζε άιιεο ηερληθέο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Μεξηθέο απφ απηέο θαη νη πνην ζεκαληηθέο είλαη 
21

: 

                                                      
20 Καδαληδήο Υξήζηνο (2006) –Διεγθηηθή θαη Δζωηεξηθόο Έιεγρνο, Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε Δλλνηώλ, Αξρώλ θαη Πξνηύπωλ. 

Δθδόζεηο Buisness Plan Α.Δ. 

21 Νηδαλάηνο Γεκήηξηνο, «Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξόηππα κε απιά ιόγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο κε ηα ειιεληθά» βηβιίν πξώην, Δθδόζεηο 

Καζηαληώηε, Αζήλα 2008 
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Δηθνληθά έζνδα: Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο ηερληθέο πνπ έρνπλ θχξην ζηφρν ηελ 

δηφγθσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ησλ εζφδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα, ηνπ πξαγκαηηθνχ θέξδνπο θαη 

ηε βειηίσζε κηαο ζεηξάο δεηθηψλ φπσο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ (θαζαξά 

θέξδε / χλνιν Δλεξγεηηθνχ), ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο (θαζαξά θέξδε / Κχθινο 

εξγαζηψλ), ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (θαζαξά θέξδε / ζπλνιηθά Ηδία θεθάιαηα). Σα 

εξγαιεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηερληθψλ είλαη 
(23)

: 

1. Ζ παξνρή πξνζθνξψλ επηπιένλ πξντφλησλ ζε πειάηεο θαη εηεξνρξνληζκέλε θαηαγξαθή ηνπ ζηηο 

πσιήζεηο 

2. Ζ δηφγθσζε ησλ εζφδσλ (φπσο ε κεηαθίλεζε εζφδσλ απφ ζπκβφιαηα κηζζψζεσλ) 

3. Ζ ρνλδξηθή παξάδνζε κεγάισλ πνζνηήησλ απνζεκάησλ θαη ε άκεζε θαηαγξαθή ηνπ ζηηο 

πσιήζεηο 

4. Ζ θαηαγξαθή εζφδσλ κειινληηθψλ ζπκβνιαίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. 

5. Ζ θαηαγξαθή εζφδσλ απφ θιείζηκν ζπκθσληψλ, φπσο κε δηαθεκηζηέο θαη εθνδηαζηέο κε 

αληαιιάγκαηα θαη φρη κε ρξεκαηηθά πνζά, ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. 

6. Ζ θαηαγξαθή εζφδσλ κε απφθξπςε παξάπιεπξσλ ζπκθσληψλ θαη πηζηψζεσλ 

7. Οη αζπλήζηζηεο αληαιιαγέο κε άιιεο εηαηξείεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ 

8. Α αληηθαλνληθή αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ κεηαπσιήζεηο ηξίησλ 

9. Ζ θαηαγξαθή δαλείσλ ζηα έζνδα, ζεσξψληαο ηα σο αζθάιηζηξα, Ζ ηερληθή απηή αθνξά θπξίσο 

ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

10. Ζ αχμεζε ησλ εζφδσλ κέζσ αληαιιαγήο ησλ ζπλδξνκψλ ησλ πειαηψλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπο. 

11. Οη ζπλαιιαγέο κε εηαηξείεο «θάιπςεο» 

12. Ζ παξαπιαλεηηθή δηφγθσζε ησλ εζφδσλ απφ παξαηππίεο θαηά ηε ζπγρψλεπζε κε άιιεο 

εηαηξείεο. 

Υξνληθέο δηαθνξέο: ηε ινγηζηηθή ν ρξφλνο θαζνξίδεη πνιχ βαζηθά δεηήκαηα, φπσο ην ρξνληθφ 

ζεκείν αλαγλψξηζεο εζφδσλ ή εμφδσλ, δεκίαο ή θέξδνπο. Δπίζεο ν ρξφλνο είλαη ζεκαληηθή έλλνηα 

ζηε ινγηζηηθή, θαζψο πνιιέο θνξέο ε επηινγή ηεο ρξνληθιήο ζηηγκήο ηεο αλαγλψξηζεο είλαη 

απζαίξεηε θαη θξχβεη πξνζέζεηο παξαπνίεζεο. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ θαη ηεο 

απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ηα έζνδα ινγίδνληαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο θαη φρη 

θαηά ηνλ ρξφλν είζπξαμεο ηνπο, νχηε θαηά ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ παξαζηαηηθνχ, εθφζνλ αθνξνχλ 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα, πφζν κάιινλ δηαθνξεηηθή ρξήζε. Χζηφζν, πνιιέο επηρεηξήζεηο 

θαηαζηξαηεγνχλ ηηο αξρέο απηέο θαη αλαγλσξίδνπλ έζνδα θαη έμνδα, είηε λσξίηεξα είηε αξγφηεξα 

απφ ηνλ ρξνληθφ ζεκείν ή δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεη ε αξρή. Αλ ε ρξήζε ηειεηψλεη θαη ε επηρε΄ξηεζε 
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έρεη ήδε επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ελδέρεηαη λα αλγλσξίζεη έζνδα ζχκβαζεο δεδνπιεπκέλα εληφο 

ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ηελ επφκελε ρξήζε ψζηε λα επλνήζεη πιένλ ηελ επίηεπμε ησλ λέσλ ζηφρσλ. 

Αληίζεηα, αλ ε ηξέρνπζα ρξήζε θιείλεη κε κηθξνηεξεο επηδφζεηο απφ ηηο αλακελφκελεο, ε επηρείξεζε 

ηείλεη λα αλαγλσξίδεη έζνδα απφ κειινληηθέο ζπκβάζεηο πνπ δελ έρνπλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλα 

αθφκε. 

Αθαηάιιειεο απνηηκήζεηο: Μία αθφκε βαζηθή δηαδηθαζία ηεο ινγηζηηθήο είλαη ε απνηίκεζε, 

θαζψο θαζνξίδεη ηελ αμία κε ηελ νπνία ζα εκθαληζηνχλ δηάθνξνη ινγαξηαζκνί ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Καηά ηελ δηελέξγεηα ησλ απνηηκήζεσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ δηάθνξνη ρεηξηζκνί πξνο 

αχμεζε ή κείσζε ηεο αμίαο ησλ αλσηέξσ ινγαξηαζκψλ. πρλά εθαξκφδνληαη ηερληθέο πνπ έρνπλ 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Παζεηηθνχ ψζηε λα βειηηψζνπλ νξηζκέλνπο δείθηεο ηζηαίηεξεο ζεκαζίαο, φπσο ηνπο δείθηεο 

ξεζπηφηεηαο θαη θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ Δλλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ. 

Σα νηθνλνκηθά ζηειέρε γηα ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

εμήο ηερληθέο: α) αχμεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ. Β) 

δηφγθσζε θεθαιηνπνηεκέλσλ δαπλαψλ, πξαθηηθή πνπ πεξηνξίδεηαη ζε βαζκφ απφ ηα ΓΛΠ θαη γηα 

απηφ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο δηαγξάθεθαλ πνιιά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία θαηά ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία εκθαλίδνληαλ ζην ελεξγεηηθφ. Γ) Ζ εκθάληζε αλχπαξθησλ θαηαζέζεσλ ζε 

ηξάπεδεο, ηερληθή πνπ επηηπγράλεηαη κε πιαζηνγξαθεκέλα έγγξαθα δ) θαηακέηξεζε ειαηησκαηηθψλ 

πξντφλησλ σο απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ε) θαηαγξαθή εηθνληθψλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο. 

Απόθξπςε ππνρξεώζεσλ / εμόδσλ: Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία ηερληθψλ παξαπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε απφθξπςε ππνρξεψζεσλ θαη εμφδσλ, φπσο ε απφθξπςε ρξεψλ, 

δεκηψλ θαη δαλείσλ. Ζ δηαθνξά ηεο θαηεγνξίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε είλαη φηη ηα κεγέζε δελ 

εκθαλίδνληαη θαζφινπ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελψ ζηελ  ησλ απνηηκήζεσλ εκθαλίδνληαη ζε 

θαηάιιεια σξαηνπνηεκέλε αμία. Ζ απφθξπςε απηψλ ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ απνζθνπεί ζηελ 

σξαηνπνίζεζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ δεηθηψλ, θπξίσο, ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο θαη ηεο 

δαλεηαθήο επηβάξπλζεο θαη θεξεγγπφηεηαο. Οη ρξήζηεο ηεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο είλαη δχζθνιν λα αλαθαιχςνπλ απηή ηελ κνξθή απάηεο θαζψο δελ δίλεηαη θαλέλα 

ζηνηρείν γηα ηελ χπαξμε ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, φπσο κηα δεκηά απφ θαηαζηξνθή αλαζθάιηζησλ 

εκπνξεπκάησλ. Οη πεξηπηψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο παξαπνίεζεο δηαπηζηψλνληαη θπξίσο 

απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγνχλ σο εμσηεξηθνί ειεγθηέο νη Οξθσηνί Λνγηζηέο. 

Αθαηάιιειεο γλσζηνπνηήζεηο: Οη γλσζηνπνηήζεηο ησλ πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΓΛΠ. Σν αληίζηνηρν θνκκάηη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα παιηά 

ΔΛΠ εθηηελφηαλ ζε κεξηθέο γξακκέο ζε αληηζηνηρία ησλ ΓΛΠ πνπ νη εκηεψζεηο κπνξεί λα είλαη 

εθαηνληάδσλ ζειίδσλ. Δπηπρψο απηφ κε ηα λέα ΔΛΠ (Ν. 4308/14) άιιαμε θαη πιένλ νη εκεηψζεηο 
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ζηα ΔΛΠ (πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) δελ έρνπλ θάπνην 

πεξηνξηζκφ. Οη ζεκεηψζεηο έρνπλ χςηζηε ζεκαζία γηα ηελ δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

θαηαζηάζεσλ. ε πεξίπησζε αθαηάιιεισλ γλσζηνπνηήζεσλ ε αξλεηηθή εμέιημε κπνξεί λα ζπλδεζεί 

κε πξνζπάζεηα παξαπιάλεζεο ηνπ ρξήζηε, αλεμάξηεηα αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκηνπξγία ηεο 

πιεξνθφξεζεο είραλ ηέηνηα πξφζεζε ή φρη. 

πκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ θαηαιαβαίλνπκε θαη εμάγνπκε ζαλ απνηέιεζκα είλαη φηη ηερλάζκαηα 

ππάξρνπλ πνιιά ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή. Σν επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζε κία 

ρξήζε κπνξνχκε πνιχ εχθνια λα ην ρεηξαγσγήζνπκε. Χζηφζν ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε φηη ε 

επαλαιακβαλφκελε ρξήζε απηψλ ησλ ηερληθψλ γηα πνιιέο ρξήζεηο, ζε βάζνο ρξφλνπ, δελ απνθέξεη 

ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα αιιά απελαληίαο απνηεινχλ κία κε βηψζηκε θαηάζηαζε γηα ηηο 

εηαηξείεο πνπ ηηο επηηξέπνπλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

5.1 Δηζαγσγηθά 

 

Αλέθαζελ, φια ηα ρξφληα, ζε φιεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ πέξαζε ε Διιάδα, ππήξραλ 

ζθάλδαια πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά. Απηφ πνπ πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε ζην παξφλ θεθάιαην είλαη 

ε δηαηχπσζε ηξηψλ ειιεληθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ έγηλαλ επξέσο γλσζηά ζην Διιεληθφ θνηλφ απφ ηνλ 

Σχπν θαη ηα ΜΜΔ. Έηζη θάλνπκε κία αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο Αζθαιηζηηθήο «ΑΠΗ 

Πξφλνηα». Σελ πεξίπησζε πνπ έιαβε ζηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ χζηεξα απφ κία κήλπζε πνπ 

θαηαηέζεθε θαηά ησλ πξνεγνχκελσλ Γηνηθήζεσλ, απηφ ηεο «Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο», θαη 

κία ηειεπηαία αλαθνξά ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε κία πεξίπησζε πνπ καο απαζρφιεζε φινπο ην 

θαινθαίξη ηνπ 2016 θαη δελ είλαη άιιν απφ ηελ γλσζηή αιπζίδα νχπεξ Μάξθεη ζηελ Διιάδα ηελ 

«Μαξηλφπνπινο Α.Δ.». 

Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηηο πνην πάλσ πεξηπηψζεηο ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο 

Εάραξεο θαη ηεο Μαξηλφπνπινο Α.Δ θάλνπκε κία απιή αλαθνξά θαη φηη, φηη έρεη απνηππσζεί ζηελ 

παξνχζα Γηπισκαηηθή είλαη άληιεζε απφ πεγέο ηνπο Γηαδηθηχνπ κε αθξηβή απνηχπσζε απηψλ φπσο 

αλαξηήζεθαλ απφ ηξίηνπο θαη νπδεκία αλάκεημε, ζρέζε, έθθξαζε θαη δεκηνπξγία γλψκεο ή 

ηξνπνπνίεζε ππάξρεη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, θακία παξαπνίεζε θαη πξνζπάζεηα κε ζθνπφ ηελ 

ζπθνθαληία ή απφδνζε ελνρήο ζε νπνηνδήπνηε άηνκν είρε, έρεη θαη ζα έρεη ζρέζε κε ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο. Γελ πηνζεηνχκε θακία γλψκε, νχηε θξίλνπκε θαηαζηάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηηο πνην πάλσ πεξηπηψζεηο. 

 

5.2 θάλδαιν «ΑΠΗ Πξόλνηα» 

 

H ίδξπζε ηεο Αζπίο Πξφλνηα πξαγκαηνπνηήζεθε ην καθξηλφ 1944 
(21)

. Σν 1945 μεθηλά ε 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, ε νπνία εθδίδεη ην πξψην νκαδηθφ αζθαιηζηήξην Εσήο ζηελ Διιάδα. Σν 

1952 επηρεηξεί ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή αλαβίσζε ησλ αζθαιίζεσλ Εσήο, ελψ ην 1953 πξνρσξά 

ζηελ εμαγνξά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο Παηξίο θαη αλάιεςε ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο αγγιηθήο Sun 

Insurance Company γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηηο ζαιαζζαζθάιεηεο. 
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Σν 1956 Αζπίο Πξφλνηα θαη Παηξίο ζπγρσλεχνληαη. Σν 1957 ε Αζπίο αλαιακβάλεη ηελ 

θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ηφηε λεντδξπζείζαο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο. Σν 1969 

εθδίδεηαη απφ ηελ Αζπίο ην πξψην Αζηξαζθαιηζηήξην ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. 

Σν 1971 Αζπίο θαη Insurance Company of North America ηδξχνπλ απφ θνηλνχ ηελ 

Interamerican Εσήο, ελψ ην 1973  ε Αζπίο απνρσξεί απφ ην κεηνρηθφ ζρήκα ηεο Interamerican Εσήο 

κεηαβηβάδνληαο ην κεξίδηφ ηεο ζηελ INA. 

Σν 1986 ν Παχινο Φσκηάδεο γίλεηαη θχξηνο κέηνρνο ηεο Aζπίο Πξφλνηα, κεηά απφ 

κεηαβίβαζε ζε απηφλ ησλ κεηνρψλ ηνπ Α. Σακπνπξά, ν νπνίνο απνρσξεί νξηζηηθά. Σν 1989, ν 

νιιαλδηθφο ρξεκαηναζθαιηζηηθφο Όκηινο Aegon απνθηά ην 40% ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο. 

Σν 1990 αξρίδεη ε δφκεζε ηνπ Οκίινπ Aζπίο. Ηδξχνληαη ζηαδηαθά ε AΠI ΠPONOIA 

Zεκηψλ, ε AΠI ΠPONOIA Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ, ε ASPIS BANK θαη ε AΠI 

Xξεκαηηζηεξηαθή. Σν 1993 ε Αζπίο εμαγνξάδεη ην κεηνρηθφ παθέην πνπ θαηείρε ε Aegon. Σν 1994 

ηδξχεηαη ε Αζπίο Δπελδπηηθή, κε ηηο δχν εηαηξείεο λα εηζάγνληαη ην 1995 ζην Υξεκαηηζηήξην. 

Σν 1997 εμαγνξάδεηαη ε Λατθή Εσήο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ Aζπίο Πξφλνηα. Σν 1999 

εμαγνξάδνληαη νη εηαηξίεο Γθνηαέξ Διιάο, Nordstern Colonia Hellas, Nordstern Colonia Hellas Life 

θαη ε Commercial Union Life Α.Δ.Α.Ε. 

Σν 2001 ηδξχεηαη ε Αζπίο Δζηία. To 2002 εμαγνξάδεηαη ην δίθηπν ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ηεο 

ABN Amro ζηελ Eιιάδα. Ζ Αζπίο Πξφλνηα απνξξνθά ηελ Αζπίο Δπελδπηηθή. Έμη αζθαιηζηηθέο 

ηνπ Οκίινπ ελνπνηνχληαη ζε κία ππφ ηελ νλνκαζία COMMERCIAL Value Α.Α.Δ. Ηδξχεηαη ε Aspis 

Leasing. 

To 2003 ηδξχνληαη νη εηαηξίεο Aspis Credit θαη Aspis Real Estate. Δμαγνξάδεηαη, παξάιιεια, 

ην δίθηπν ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα ηεο Grindlays Bank. 

Σν 2004 Αζπίο ΑΔΓΑΚ θαη ABN Amro ΑΔΓΑΚ ζπγρσλεχνληαη ππφ ηελ επσλπκία Aspis 

International ΑΔΓΑΚ. Ζ Αζπίο Πξφλνηα γηνξηάδεη ηα 60 ρξφληα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη 

γίλεηαη απφ ηηο καθξνβηφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα. 

Σν 2009 ζηνλ αέξα βξίζθνληαη πεξίπνπ 1.000.000 αζθαιηζκέλνη ιφγσ ηεο αλάθιεζεο αδείαο 

πέληε αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Ακθίβνιν θαη ην κέιινλ 1.000 εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. 

πγθεθξηκέλα, νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ 

ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΓΑ, ΑΠΗ ΠΡΟΝΟIΑ ΑΔΑΕ, ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΧΖ ΑΔΔΓΑ (General Union), 

ΓΔΝΗΚΖ ΠΗΣΖ ΑΔΔΓΑ (General Trust) θαη Γ.Ζ. ΚΟΤΡΣΖ ΑΔΔΓΑ, απνθάζηζε νκφθσλα 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο πνπ ζπλεδξίαζε, δηφηη νη ελ 

ιφγσ εηαηξείεο δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηα 

απαηηνχκελα πεξηζψξηα θεξεγγπφηεηαο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. 
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Αληί λα θαηαηεζνχλ ηα νθεηιφκελα πνζά ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ζηηο 16 θαη 

ζηηο 18 επηεκβξίνπ 2009 εκθαλίζηεθε ζηελ ΔΠΔΗΑ ν θ. Παχινο Φσκηάδεο (Πξφεδξνο θαη 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ) θαη πξνο θάιπςε ησλ απαηηνχκελσλ πνζψλ ησλ 

ηεζζάξσλ πξψησλ εθ ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηαηξεηψλ θαηέζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή χςνπο 550 

εθαη. επξψ ηεο ηξάπεδαο HSBC, ε νπνία κεηά απφ έιεγρν ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο απνδείρζεθε 

φηη δελ είλαη γλήζηα. Σν γεγνλφο απηφ καο γλσζηνπνίεζε ε ΣηΔ κε ζρεηηθφ έγγξαθφ ηεο, (αξ.πξ: 

ΗΓ/27 ηεο 18/09/09), ππνδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ Δηζαγγειηθψλ 

Αξρψλ, ελεκέξσζε ζηελ νπνία ε ΔΠ.Δ.Η.Α. έρεη ήδε πξνβεί απφ 18/09/09. 

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ νη πιεκκειείο έιεγρνη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, θαζψο ε 

εηαηξεία ιάκβαλε πηζηνπνηεηηθά θεξεγγπφηεηαο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα 

είλαη ην γεγνλφο φηη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο βαζκνινγήζεθε κε 

Β+ απφ ηνλ δηεζλή νίθν Fitch, ελψ δχν κήλεο αξγφηεξα ε ΔΠ.Δ.ΗΑ. έιαβε ηελ απφθαζε λα παγψζεη 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ ΑΠΗ. Σαπηφρξνλα, ν νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch πξνρψξεζε ζε 

ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο εηαηξείαο, ζηελ θαηεγνξία CCC, ιφγσ ηνπ φηη δελ 

δηέζεηε πιένλ επαξθείο πιεξνθνξίεο 
22

. 

Ζ θαηάξξεπζε ηνπ νκίινπ ΑΠΗ, θνινζζνχ ζηελ ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά είρε 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο φρη κφλν γηα ηνλ θιάδν ησλ αζθαιίζεσλ αιιά θαη γηα ηνπο εθαηνληάδεο 

εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξείαο «ΑΠΗ Πξφλνηα» πνπ έκεηλαλ άλεξγνη θαη ηα 1,2 εθαηνκκχξηα 

ζπκβφιαηα πνπ δελ κπφξεζαλ λα απνδεκησζνχλ δεκηψλνληαο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αζθαιηζκέλνπο. 

Δλαληίνλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα ζπκβνχινπ αζθήζεθε πνηληθή δίσμε ζε βαζκφ 

θαθνπξγήκαηνο γηα ηελ απάηε θαη λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα θαη 

εθδφζεθε έληαικα ζχιιεςεο.
(10) 

 

5.3 Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο
(23)

  

 

Όπσο πξνθχπηεη, ζε κφιηο δχν πεξηπηψζεηο πειαηψλ (ΓΑΗΑ θαη ΒΔΛΠΑΕ) ε δεκία γηα ηελ 

ΔΒΕ μεπεξλά ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ, αλνίγνληαο ηνλ δξφκν γηα ηε δηάιπζε ηεο θαη γηα ηελ, 

απνηπρεκέλε, πξνζπάζεηα λα πνπιεζεί
23

. 

Απηφ πνπ γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ζα θάληαδε ηξειφ, δειαδή ην λα δίλεη ζε έλαλ πειάηε 

ηεο πξντφλ, λα παίξλεη επηηαγέο πνπ έκελαλ αθάιππηεο θη φκσο λα ζπλερίδεη ηε ζπλεξγαζία γηα 

ρξφληα θαη ην ππφινηπν ησλ νθεηιψλ λα απμάλεηαη ζπλερψο θαη αληί λα ζηακαηήζεη ηε δνζνιεςία, 

                                                      
22 ύγρξνλα ζέκαηα Διεγθηηθήο θαη Δζωηεξηθνύ ειέγρνπ, έθδνζε (2013),Νεγθάθεο-Σαρπλάθεο 

23 http://tvxs.gr/news/ellada/skandalo-ano-ton-50-ekatommyrion-eyro-stin-elliniki-biomixania-zaxaris 
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λα ππνγξάθεη ζπκβφιαηα απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΒΕ εθαξκφζηεθε 

επαλεηιεκκέλα. Μία παξάλνηα νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή, πνπ έγηλε θαλφλαο. 

Ζ Γηθαηνζχλε ε νπνία θαιείηαη λα εμεηάζεη ηηο επζχλεο δηνηθήζεσλ, πνπ βξίζθνληαη 

αληηκέησπεο κε ηελ θαηεγνξία ηεο απηζηίαο ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο. Χζηφζν, πέξα απφ ην 

νηθνλνκηθφ ζθέινο ηνπ ζθαλδάινπ απηνχ, αλαδεηθλχεηαη απηφκαηα θαη ε πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ 

ζέκαηνο. Πψο δειαδή δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα εμνπζίαο πνπ θαηάθεξε λα θέξεη ηελ ΔΒΕ ζηα 

πξφζπξα ηεο δηάιπζεο, πψο ε επηρείξεζε απνηέιεζε γηα ρξφληα έλαλ πξνλνκηαθφ ρψξν γηα 

δηνξηζκνχο εκέηεξσλ, πψο νη δηνξηζκέλεο δηνηθήζεηο ηελ απαμίσζαλ κε θηλήζεηο πνπ ζχκθσλα κε ηε 

κήλπζε κνηάδνπλ κεζνδεπκέλεο, πξηλ ηειηθά επηδηψμνπλ ηελ πιήξε εγθαηάιεηςή ηεο. 

Πσο μεθίλεζαλ φια: Απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 ε λέα 

δηνίθεζε ηεο ΔΒΕ δηαπίζησζε κεγάια αλείζπξαθηα ππφινηπα απφ ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο, πνπ 

έρνπλ πξνθαιέζεη κία δεκία πνιιψλ εθαηνκκχξησλ επξψ ζηελ εηαηξία. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

δηελεξγήζεθε ζηνρεπκέλνο έιεγρνο κεηαμχ άιισλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο ΔΒΕ κε ηηο εηαηξίεο ΓΑΗΑ 

Α.Δ.Β.Δ. θαη ΒΔΛΠΑΕ Α.Δ. Απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έθζεζεο θαζψο θαη απφ άιια έγγξαθα ζηα 

αξρεία ηεο εηαηξίαο (πξνεγνχκελεο εθζέζεηο ειέγρνπ, ζπκβάζεηο – ηηκνιφγηα πψιεζεο θιπ) ην Γ.. 

ηεο ΔΒΕ απνθάζηζε λα ππνβάιεη κελπηήξηα αλαθνξά θαηά ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ 

πξνεγνχκελσλ δηνηθήζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ππφζεζε ηεο ΓΑΗΑ αξρηθά. Όπσο αλαθέξεηαη ζηε κήλπζε, ε ΔΒΕ ζπλάπηεη 

ζηηο 4/6/2008 ζχκβαζε κε ηελ εηαηξία ΓΑΗΑ κε ηελ νπνία είρε ήδε ζπλεξγαζία. χκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε απηή πξνβιέπεηαη πηζησηηθφ φξην 2.500.000 επξψ γηα 20.000 ηφλνπο δάραξεο κε 

ζπγθεθξηκέλεο εγγπήζεηο θαη ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηνπ νξίνπ απηνχ κε αληίζηνηρεο θαιχςεηο. 

 Σν εληππσζηαθφ είλαη πσο ην πηζησηηθφ φξην κέζα ζε 16 κήλεο, κε ζπλερείο απνθάζεηο ηνπ 

Γ..,  απμάλεηαη ζηα 16.000.000 επξψ. ην κεηαμχ ζχκθσλα κε εθζέζεηο ειέγρνπ πξνθχπηεη πσο δελ 

ηεξήζεθαλ ζε θαλέλα ζηάδην νη εγγπήζεηο πνπ ππήξραλ ζηε ζχκβαζε. Αληηζέησο νη θαιχςεηο 

πξνέξρνληαλ θαηά βάζε απφ επηηαγέο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο, ρσξίο λα ηεξνχληαη νη φξνη πνπ 

πξνβιέπνληαλ ζηε ζχκβαζε γηα εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξάπεδαο θαη επηηαγέο ηξίησλ. Δπίζεο, παξφηη 

ζηε ζχκβαζε δελ ππήξρε ε πξφβιεςε γηα πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο σο εμαζθαιίζεηο, ην Γ.. ην 

δέρεηαη. Τπάξρνπλ δε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φπσο θαηαγξάθνληαη ζηελ κελπηήξηα αλαθνξά, πνπ ην 

ζχλνιν ηεο απαίηεζεο ηεο ΔΒΕ απφ ηε ΓΑΗΑ μεπεξλά ην πηζησηηθφ φξην πνπ είρε νξηζηεί. Απφθαζε 

πνπ εγείξεη πνιιά εξσηεκαηηθά απνηειεί απηή πνπ έιαβε ην Γ.. ηεο εηαηξίαο ζηηο 31/3/2009 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία απφ ηφηε θαη ζην εμήο δε ζα πνπιά απεπζείαο ζε λένπο πειάηεο αιιά ζα ηνπο 

παξαπέκπεη ζηηο εηαηξίεο ΓΑΗΑ θαη ΒΔΛΠΑΕ. Γηα πνην ιφγν ε ΔΒΕ λα ζηεξεί απφ ηνλ ίδην ηεο ηνλ 

εαπηφ ην δηθαίσκα λα έρεη θαη λέεο ζπλεξγαζίεο θαη αλη’ απηνχ λα επηιέγεη λα δνπιεχεη γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο; 
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Απφ ην 2009 έσο ην 2013 ε ζπλεξγαζία ηεο ΔΒΕ κε ηε ΓΑΗΑ ζπλερίδεηαη θαλνληθά θαη ην 

ππφινηπν απμάλεηαη ζπλερψο, κε ηηο εμαζθαιίζεηο λα πξνέξρνληαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο απφ 

επηηαγέο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο. Παξφια απηά ζην δηάζηεκα απηφ δελ ππάξρεη θακία απφθαζε απφ ην 

Γ.. ηεο ΔΒΕ νχηε φζνλ αθνξά ηε ζχκβαζε νχηε φζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηε ΓΑΗΑ. 

Βέβαηα ζρεηηθφ πφξηζκα ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ηεο ΔΒΕ πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.. (28/11/2011) 

αλαθέξεη ηηο παξαβηάζεηο ησλ νξίσλ θαη ηε κε επαξθή θάιπςε ηεο εηαηξίαο φπσο φξηδε ε ζχκβαζε. 

Φηάλεη 31/1/2013 γηα λα ζπδεηεζεί ζην Γ.. ηεο ΔΒΕ ην ππφινηπν ηεο ΓΑΗΑ θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 

ίδηνπ έηνπο δηαπηζηψλεηαη ζε ζπλεδξίαζε ε αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ΓΑΗΑ. 

Παξφια απηά ζρεδφλ δχν κήλεο κεηά (16/9/2013) εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΒΕ 

κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηε ΓΑΗΑ. 

 ήκεξα ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ζηνρεπκέλνπ ειέγρνπ πνπ έγηλε, νη απαηηήζεηο ηεο ΔΒΕ 

απφ ηε ΓΑΗΑ θηάλνπλ ηα 38.025.808,98 επξψ θαη νη εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηεο ε εηαηξία ηα 

3.290.000 επξψ. Έηζη ινηπφλ ε δεκία ηεο ΔΒΕ απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΑΗΑ θηάλεη ηνπιάρηζηνλ 

ηα 34.735.808,98 επξψ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ππφζεζε ηεο ΒΔΛΠΑΕ. χκθσλα κε ηε κήλπζε, ε ΔΒΕ ζπλάπηεη ζχκβαζε 

κε ηε ΒΔΛΠΑΕ κε ηελ νπνία είρε ήδε ζπλεξγαζία, ζηηο 15/11/2008. χκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ην 

πηζησηηθφ φξην νξίδεηαη ζηα 6.000.000 επξψ γηα 40.000 ηφλνπο δάραξεο ηνλ ρξφλν. Ζ έθζεζε 

ειέγρνπ ηεο ίδηαο εκέξαο δείρλεη πσο ε απαίηεζε απφ ηελ ΒΔΛΠΑΕ αλέξρεηαη ζε 1.192.674,58 

επξψ κε θαιχςεηο - πέξα απφ επηηαγέο ηεο εηαηξίαο θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

ζχκβαζε - θαη ηελ πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε. Σν αλνηθηφ δε 

ππφινηπν μεπεξλά ηηο 830.000 επξψ πνπ ππεξδηπιαζηάδεηαη ζε δχν ζρεδφλ κήλεο. Παξφια απηά ην 

Γ.. ηεο ΔΒΕ απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ηα πηζησηηθά ππφινηπα ηεο εηαηξίαο αλαθέξνληαο κάιηζηα 

πσο ηεξνχληαη νη αλαινγηθέο θαιχςεηο.  

Αθνινπζεί ζηηο 31/3/2009 ε απφθαζε ηνπ Γ.. λα κελ πνπιά απεπζείαο ζε λένπο πειάηεο 

αιιά λα ηνπο παξαπέκπεη ζε ΓΑΗΑ θαη ΒΔΛΠΑΕ. Σε κέξα εθείλε ην αλνηθηφ ππφινηπν ηεο εηαηξίαο 

πξνο ηελ ΔΒΕ αλέξρεηαη ζε 2.467.735,93 επξψ. Σα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα ην Γ.. ηεο ΔΒΕ δε 

ιακβάλεη θακία απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε κε ηε ΒΔΛΠΑΕ ελψ ε ζπλεξγαζία ζπλερίδεηαη θαη 

ην ππφινηπν θηάλεη ζηηο 31/3/2013 ηα 13.534.824,34 επξψ κε θαιχςεηο θπξίσο απφ επηηαγέο ηεο 

εηαηξίαο. Αλ θαη ην ζέκα δελ έξρεηαη πξνο ζπδήηεζε ζην δηάζηεκα απηφ, ππάξρεη πφξηζκα αιιά θαη 

εκπηζηεπηηθφ ζεκείσκα ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ηεο ΔΒΕ πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.. φπνπ αλαθέξνληαη νη 

παξαβηάζεηο ησλ νξίσλ θαη ε κε επαξθήο θάιπςε ηεο εηαηξίαο φπσο φξηδε ε ζχκβαζε. Σν ππφινηπν 

ηεο ΒΔΛΠΑΕ φζν θαη απηφ ηεο ΓΑΗΑ ηίζεηαη ζε ζπδήηεζε ζηηο 31/1/2013 θαη ιίγνπο κήλεο κεηά 

(10/7/2013) απνθαζίδεηαη ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο κε ηε ΒΔΛΠΑΕ. 
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ήκεξα νη απαηηήζεηο ηεο ΔΒΕ απφ ηε ΒΔΛΠΑΕ είλαη 15.852.669,85 επξψ κε ηηο εγγπήζεηο 

λα θηάλνπλ ζε 593.470 επξψ. πλεπψο ε δεκία ηεο ΔΒΕ απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηε ΒΔΛΠΑΕ 

αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 15.259.199,85 επξψ 

ηηο 17/11/2008 φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε κελπηήξηα αλαθνξά ε ΓΑΗΑ θαη ε ΒΔΛΠΑΕ -κε 

παλνκνηφηππεο κάιηζηα επηζηνιέο- δηακαξηχξνληαη γηα δάραξε ζεξβηθήο πξνέιεπζεο πνπ 

παξέιαβαλ αιιά δελ πιεξνχζε ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο. Παξφηη ζηε ζχκβαζε πνπ είραλ 

ππνγξάςεη πξνβιεπφηαλ ε επηζηξνθή ηεο πνζφηεηαο ηεο δάραξεο ψζηε λα πηζηνπνηεζεί φηη ήηαλ 

αθαηάιιειε, νη δχν εηαηξίεο δελ ηελ επέζηξεςαλ. Αληηζέησο, ε δηεχζπλζε πσιήζεσλ ηεο ΔΒΕ 

εηζεγείηαη ηελ θάιπςε ηεο δεκίαο κε δσξεάλ παξνρή πνζφηεηαο δάραξεο θη έηζη ρνξεγνχληαη 227 

ηφλνη δάραξεο ζηε ΓΑΗΑ θαη 246 ηφλνη ζηε ΒΔΛΠΑΕ. Γηα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαλ ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο, ε δεκία ηεο ΔΒΕ αλήιζε ζπλνιηθά ζην 

πνζφ ησλ 332.394 επξψ. 

Αλ θαη ε θαηαγεγξακκέλε δεκία ηεο ΔΒΕ απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηε ΓΑΗΑ θαη ηε 

ΒΔΛΠΑΕ είλαη 50.327.402,83 επξψ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε. Καη απηφ γηαηί ε 

ΔΒΕ έρεη ήδε πιεξψζεη ΦΠΑ γηα ηα ηηκνιφγηα ηα νπνία δελ έρεη πιεξσζεί θαη επηπιένλ 

αλαγθάζηεθε λα πιεξψζεη ε ίδηα επηηαγέο πνπ είρε ιάβεη θαη είρε ρξεζηκνπνηήζεη ζε δάλεηα σο 

εγγπήζεηο- νη νπνίεο φκσο δελ θαιχθζεθαλ.  

 Δπηπιένλ, ζηηο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηεο ε ΔΒΕ απφ ηε ΓΑΗΑ θαη ηε ΒΔΛΠΑΕ θαη 

νη νπνίεο δελ ππνινγίδνληαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δεκίαο, πεξηιακβάλνληαη πξνζεκεηψζεηο 

ππνζήθεο επί αθηλήησλ (3.090.000 επξψ γηα ηε ΓΑΗΑ θαη 593.470 επξψ γηα ηε ΒΔΛΠΑΕ), σζηφζν 

δε ζεκαίλεη πσο αλ ηα αθίλεηα απηά εθπνηεζνχλ, ζα έρνπλ ηέηνηα αμία. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε κήλπζε, νη δηνηθήζεηο ηεο ΔΒΕ αλ θαη γλψξηδαλ, εζεινηπθινχζαλ. 

Ση θη αλ είραλ ηεζεί ππ’ φςηλ ηνπο ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ ειέγρσλ πνπ είραλ γίλεη. Ση θη αλ 

αθφκε θαη ε ίδηα ε Αγξνηηθή Σξάπεδα είρε δηελεξγήζεη έιεγρν ην 2010, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

νπνίνπ, ηνπο είραλ γίλεη επίζεο γλσζηά.  

 ΄ απηά βέβαηα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη θαηαγγειίεο πνπ ππήξμαλ θαηά θαηξνχο ζηα 

ΜΜΔ απφ πξψελ κέιε ηνπ Γ γηα ζθάλδαια ζηελ ΔΒΕ, αιιά θαη ζρεηηθή κελπηήξηα αλαθνξά θαηά 

πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο, ε νπνία φκσο ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο θάπνπ «ράζεθε» ζηε δηαδξνκή. 
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5.4 Μαξηλόπνπινο Α.Δ.
24

 

 

Πνιχ ζεξκφ θαη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ απνδείρζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2016 γηα ηελ 

«Μαξηλφπνπινο ΑΔ» θαζψο πξνρψξεζε ζηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα έληαμε ζην άξζξν 99 ηνπ 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα πεξί πξνζηαζίαο ηεο εηαηξείαο απφ ηνπ Πηζησηέο ηεο . 

Μέρξη ην 2009 ε εηαηξία ήηαλ εμαηξεηηθά εχξσζηε θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηα πνιχ θαιά ηεο 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία:. 

 2 δηο θχθιν εξγαζηψλ ην 2008 θαη 1.93 δηο ην 2009. 

 Διάρηζην ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ (βξαρππξφζεζκα 15-20 εθαη.) θαη κφλν εζσηεξηθφ δαλεηζκφ 

απφ ηε κεηξηθή Carrefour (65εθαη. ην 2008, 110εθαη. ην 2009). 

 Book value αθηλήησλ ζηα 642εθαη. κε πξνζεκεηψζεηο ζε απηά κφιηο 621.590επξψ. 

 Οη απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο ήηαλ κηθξέο (23εθαη. θαη 29εθαη. αληίζηνηρα). 

 Ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 26εθαη. ην 2008 θαη 51,5εθαη. ην 2009  

 Κέξδε 25εθαη. ην 2008, θαη (κφιηο) 6εθαη. ην 2009 -> ε άλνδνο ησλ 25εθαη. ακνηβψλ Γ 

αθαίξεζε πξνθαλψο απφ ην πνζφ πνπ ζα δηαλεκφηαλ ζε ακθφηεξνπο ηνπο κεηφρνπο. 

 Παξαηεξείηαη φηη ήδε ζε επίπεδν κεηξηθήο γίλεηαη κία ζπγθέληξσζε θαη ηεο Κππξηαθήο Cash 

& Carry αγνξάδνληαο ην ελαπνκείλαλ 45% ηεο Guedo Ltd. 

 Ζ ζπγαηξηθή ηεο εηαηξία Πεηξατθφ ΑΔ αξλεηηθή θαζαξή ζέζε. 

Πξνθαλψο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ήηαλ ε κεηξηθή Carrefour S.A., ε νπνία ελψ ιεηηνπξγεί 

παγθνζκίσο κε έλα πεξηζψξην θέξδνπο πεξίπνπ 3% θαζαξφ επί ηνπ ηδίξνπ (δει. 60εθαη. ζηα 2 δηο), 

ζηελ Διιάδα ιφγσ ησλ πνιχ κεγάισλ ακνηβψλ Γ θαη κηζζψλ απηψλ (50+ εθαη.), εμαλεκίδνληαλ ηα 

θέξδε. 

Σν ρξνληθφ ηεο θαηάξεπζεο μεθηλάεη θάπνπ απφ ην 2010 φπνπ παξαηεξνχκε ηα εμήο ζηνηρεία: 

 1.87 δηο θχθινο εξγαζηψλ. 

 Δμαγνξά ηεο DIAHellas ΑΔ κε ηίκεκα 120εθαη. επξψ. Ζ DIA είρε αξλεηηθή θαζαξή ζέζε -

39εθαη. επξψ (κε γεσκεηξηθά απμαλφκελεο δεκίεο απφ ην 2008 θη εληεχζελ), επνκέλσο ε 

δεκηά ηεο Carrefour-Μαξηλφπνπινο ήηαλ ηξηπιή:  α) Κφζηνο αγνξάο πνιιαπιάζην ηνπ 

bookvalue, β) ρξεκαηνδφηεζε πξντφλησλ απφ ηελ Carrefour-Μαξηλφπνπινο κέζσ αχμεζεο 

                                                      
24 www.markoulakoslaw.gr 
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ησλ ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ, νη νπνίεο ζηαδηαθά δελ απνπιεξψλνληαλ, γ) απνκείσζε θαηά 

100εθαη. επξψ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο αγνξάο εληφο έηνπο. 

 Πεξηέξγσο ζπγθεληξψλεηαη θαη ε Carrefour Marinopoulos Bulgaria ζηνλ Όκηιν 

Μαξηλφπνπινπ (κεηαβηβάδεηαη απφ ηελ Carrefour Nederland BV ζηε Marinopoulos Sarl – 

Λνπμεκβνχξγνπ). Σν 2010 είλαη ε πξψηε ρξνληά πνπ δνπιεχεη ε Bulgaria EAD κε πνιχ 

κηθξά πεξηζψξηα θέξδνπο. 

 Σα 120εθαη. θαηέιεμαλ σο επί ην πιείζηνλ ζην Group Carrefour αθνχ ήηαλ νη θπξίσο 

κέηνρνη ηεο DIA Hellas (θαη παλεπξσπατθψο ηεο DIA). Μέηνρνο εκθαλίδεηαη θαη κία 

Schoptis Ltd, ε νπνία αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Μαξηλφπνπινπ θαζψο είλαη ζπγαηξηθή ηεο 

Marinopoulos Sarl. 

 Γηα λα γίλεη ε εμαγνξά θαη λα απμεζεί ε πίζησζε ζε πξντφληα ζηε DIA, ρξεκαηνδνηήζεθε ε 

Carrefour – Μαξηλφπνπινο κε νκνινγηαθά δάλεηα απφ ηελ Carrefour Finance S.A. . Σα 

νκνινγηαθά δάλεηα είλαη αζπλήζε: πλνιηθά 380εθαη. (εθ ησλ νπνίσλ ηα 270εθαη. είλαη λέα 

ρξεκαηνξνή δαλείσλ) ηα νπνία είλαη κηθξήο δηάξθεηαο (αξρηθά έηνπο, ζηε ζπλέρεηα ηξίκελα). 

ε έθαζηε ιήμε ηξηκήλνπ αλαλεψλνληαλ γηα ην επφκελν ηξίκελν. 

 Οη απαηηήζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο απμήζεθαλ ζηα 48εθαη.. Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ήηαλ 

14.5εθαη. (ν εζσηεξηθφο φκσο απφ ηνλ Όκηιν αλήιζε ζηα 380εθαη.). 

 Οη δεκίεο ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ζε -84,8εθαη.. 

 Οη ζπγαηξηθέο Πεηξαηθφ ΑΔ θαη DIA Hellas AE έρνπλ αξλεηηθέο θαζαξέο ζέζεηο. 

 Οη ακνηβέο Γ θαη κηζζνί απηψλ 50,2εθαη. (εθαηνκκχξηα επξψ). 

εκεηψλεηαη φηη ε Carrefour Finance έρεη 10 εθαη. ηακείν πξνο δαλεηνδφηεζε θαη έρεη ην έηνο 

απηφ δαλείζεη ζπλνιηθά 1.25 δηο ζηε Carrefour – Marinopoulos θαη ζηε κέηνρν απηήο Carrefour 

Nederland BV ζπλνιηθά. 

Οηθνλνκηθή Υξήζε Μαξηλφπνπινο ΑΔ 2011: 

Σν 2011 θαίλνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 2010. 

• Ο ηδίξνο παξακέλεη κεγάινο ζηα 1.83 δηο 

• Απνκείσζε θαηά 100εθαη. ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο DIA, ιφγσ αξλεηηθήο θαζαξήο ζέζεο 

ηεο ηειεπηαίαο 
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• Αχμεζε ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ ζηα 235 εθαη., θαη επηδείλσζε ηεο πίζησζεο (άλεπ 

επηζηξνθήο) πξντφλησλ 150εθαη. ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο (απφ 48εθαη. ηελ πξνεγνχκελε θαη 

29εθαη. ηελ πξν πξνεγνχκελε ρξνληά). Σα ρξήκαηα δελ επηζηξέθνληαη θαη είλαη θαηά κείδνλα ιφγν 

πσιήζεηο πξντφλησλ κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο DIAHellasAE. Ζ ηειεπηαία νθείιεη ζε πξνκεζεπηέο 

(κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Carrefour – Marinopoulos) 153εθαη.. Ήδε ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο Καξθνχξ – Μαξηλφπνπινο.  

• Οη ζπγαηξηθέο Πεηξατθφ ΑΔ θαη DIA Hellas AE έρνπλ αξλεηηθέο θαζαξέο ζέζεηο, ελψ ε 

Καξθνχξ παξνρή πηζηψζεσλ ππνιείπεηαη ηνπ νξίνπ ηεο ΣηΔ θαηά 9εθαη.. 

• Αχμεζε δαλείσλ απφ ηελ Carrefour Finance ζηα 430εθαη., εθ ησλ νπνίσλ ηα 280 έρνπλ ιήμε 

ζε 3 έηε (30/3/2014), ελψ ηα 150 ζε 3 ηζφπνζεο , εηήζηεο δφζεηο ησλ 50 εθαη.. 

• Μεδεληζκφο ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Παξακέλνπλ νη πξνζεκεηψζεηο ζε αθίλεηα ηεο εηαηξία ζηα 

κφιηο 621.590επξψ θαη book value αθηλήησλ ζηα 693εθαη.. 

• -235εθαη. δεκηέο. 

• 16εθαη. ακνηβέο Γ θαη κηζζνί απηψλ Γ. 

Πιένλ ε εηαηξία ζηε Bulgaria αλήθεη σο επί ην πιείζηνλ ήδε απφ ην 2010 ζηνλ Όκηιν 

Μαξηλφπνπινπ, ελψ θαη ε θππξηαθή αλήθεη ζηελ Carrefour–Marinopoulos απεπζείαο θαηά 95%. Γηα 

ηε Βνπιγαξία έρνπλ δνζεί εγγπήζεηο απφ ηελ Carrefour–Marinopoulos κέρξη 70εθαη. γηα θαηαζθεπή 

ζνππεξκάξθεη. 

Πιένλ ζηε Βνπιγαξία δελ ζπλεξγάδνληαη νη δχν Όκηινη, ελψ ζηελ Κχπξν έρεη πεξάζεη φιε ε 

δξαζηεξηφηεηα ππφ ηελ Carrefour-Marinopoulos Διιάδνο. 

Ζ Carrefour Finance SA, ηε ρξνληά απηή πνπ πιένλ ν δαλεηζκφο έρεη αλέιζεη ζηα 430εθαη. πξνο 

ηελ Carrefour Marinopoulos, απνθαζίδεη ην ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο 247εθαη. γηα ηελ επηζηξνθή ησλ 

ρξεκάησλ απφ νκνινγηαθά δάλεηα (πνπ ζεκεησηένλ ήηαλ εμαηξεηηθά βξαρππξφζεζκα). Δίλαη θαλεξφ 

φηη ν Όκηινο Carrefour πξνεηνηκάδεηαη γηα λα απνρσξήζεη θαη είλαη απνξίαο άμην: 

Γηαηί ε Carrefour Group ζηελ νπνία φθεηιε ε Carrefour Marinopoulos 430εθαη. ην 2011 (εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 270εθαη. δφζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο), θάλεη πξφβιεςε δεκίαο γηα ηα 247εθαη. εμ απηψλ, 

ελψ ε Μαξηλφπνινο ΑΔ έρεη ηεξάζηηα αμία ζε book value αθηλήησλ (691εθαη.) άλεπ 
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πξνζεκεηψζεσλ (κφιηο 621.500επξψ νη πξνζεκεηψζεηο); Γηαηί δειαδή λα θάλεη πξφβιεςε ην Group 

Carrefour ελψ ε νθεηιή απφ ηε Μαξηλφπνπινο ΑΔ ήηαλ (ζεσξεηηθά) δηαζθαιηζκέλε; 

Γειαδή κέζα ζε ελάκηζη έηνο απφ ην 2010 κέρξη ην 2011 ην Carrefour Group έδσζε σο δάλεην 

ζηελ Carrefour – Marinopoulos ΑΔ επηπιένλ 320εθαη. γηα λα ηα ράζεη (αθνχ κφλνη ηνπο έθαλαλ 

νηθεηνζειψο ηελ πξφβιεςε ελψ ε Carrefour – Marinopoulos ήηαλ ζεσξεηηθά κία θεξέγγπα εηαηξία 

κε κεγάιε αθίλεηε πεξηνπζία θαη ρσξίο ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ παξά κφλν ην δηθφ ηνπο εζσηεξηθφ 

δαλεηζκφ, κε ηνλ νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε ε εμαγνξά ηεο DIA HELLAS (πνπ ηνπο αλήθε). 

Αληηζηνίρσο ε εμαγνξά ηεο DIA θφζηηζε ζηελ Carrefour – Marinopoulos : 

α) 120εθαη. ε εμαγνξά (θαηαβιεηέα ζην Carrefour Group σο επί ην πιείζηνλ) 

β) 100εθαη. ε απνκείσζε ηεο αμίαο 

γ) 120εθαη. ε πίζησζε (δίρσο λα επηζηξαθεί ην ηίκεκα) πξντφλησλ θαηά ηα έηε 2010-2011, ηα 

νπνία πσιήζεθαλ κέζσ DIA θαη δελ επηζηξάθεθαλ ζηελ Carrefour – Μαξηλφπνπινο (νχηε 

δεηήζεθαλ λα επηζηξαθνχλ). 

  

Οηθνλνκηθή Υξήζε Μαξηλφπνπινο ΑΔ 2012: 

Σν 2012, ελψ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην θαιχηεξν έηνο γηα ηελ εμπγίαλζε θαη ηνλ πνξηζκφ 

(ινγηθψλ) κεγάισλ θεξδψλ γηα ηελ νηθνγέλεηα Μαξηλφπνπινπ, απνηέιεζε ηελ αξρή ηνπ ηέινπο κε 

κία ζεηξά θαηαρξεζηηθψλ, πξνβιεκαηηθψλ θαη παξάινγσλ εθ πξψηεο φςεσο ζπκπεξηθνξψλ, πνπ 

φηαλ θαλείο ηηο ελψλεη, δηαπηζηψλεη φηη πθίζηαηαη κεζφδεπζε απνζάζξσζεο ηεο εηαηξίαο, ζε βάξνο 

ησλ πξνκεζεπηψλ. 

• Σν Carrefour Group απνθάζηζε λα πνπιήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Carrefour – 

Marinopoulos ΑΔ, ζηνλ Όκηιν Μαξηλφπνπινπ. Ζ πψιεζε έγηλε κε νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα 1επξψ. 

Πιένλ απφ 14.6.2012, ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο αλήθνπλ ζε εηαηξίεο ζπκθεξφλησλ ηεο 

νηθνγέλεηαο Μαξηλφπνινπ. 

• Σα δάλεηα ησλ 430εθαη. ηνπ Carrefour Group εμειίρζεθαλ σο εμήο: Σα 331εθαη. (280εθαη. 

ηνπ ελφο νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη αθφκε 50εθαη. κία ιεμηπξφζεζκεο δφζεο ηνπ έηεξνπ 

νκνινγηαθνχ) εθρσξήζεθαλ πξνο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ Μαξηλφπνπινπ. Αληηζηνίρσο ε Carrefour 



 

52 

 

 

Finance SA έθαλε πξφβιεςε 335εθαη. δεκίαο απφ ηηο αμηψζεηο ηεο απηέο. ηε ζπλέρεηα ε 

Marinopoulos Holdings Sarl θεθαιαηνπνίεζε ηελ αμίσζή ηεο (ησλ 331εθαη.) θάλνληαο ηζφπνζε 

αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Γειαδή ραξίζηεθαλ ηα 331εθαη.. 

• Σα ππφινηπα ρξήκαηα εκθαλίδεηαη φηη ηα ρξσζηάεη ε Carrefour- Marinopoulos ζηελ 

SouthMed Investments. Γηα ηελ αθξίβεηα ζηελ ηειεπηαία εηαηξία (ζπκθεξφλησλ Group Carrefour) 

γίλεηαη ην 2012 ΑΜΚ 140εθαη. επξψ (κέρξη ηφηε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο απηήο ήηαλ 

κηθξφηεξν απφ 800.000επξψ) ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δηνρεηεχνληαη σο εμήο: α) απνδνρή ην 2012 

δαλεηαθήο ππνρξέσζεο πνζνχ 84εθαη. επξψ ζε βάξνο ηεο Μαξηλφπνπινο ΑΔ, β) απνδνρή ην 2012 

δαλεηαθήο ππνρξέσζεο πνζνχ 20εθαη. επξψ ζε βάξνο ηεο Μαξηλφπνπινο ΑΔ, γ) απνδνρή ην 2012 

δαλεηαθήο ππνρξέσζεο πνζνχ 36εθαη. επξψ ζε βάξνο ηεο Chris Cash & Carry. 

• Όιεο ηηο αλσηέξσ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, πνπ ην 2012 απέθηεζε/ηεο εθρσξήζεθαλ ε 

SouthmedInvestments, πνπιήζεθαλ γηα 1 επξψ έθαζηε ζηε Λνπμεκβνπξηαλή MarinopoulosSarl. 

Απηφ ε Μαξηλφπνπινο ΑΔ ην απνθξχπηεη ζηελ αίηεζε γηα ην αξ. 99, ελψ θαη ε ίδηα ε 

SouthMedInvestments, αληί λα εκθαλίζεη δεκία ίζε κε 140εθαη. επξψ (αθνχ έθαλε ΑΜΚ 140εθαη., 

αγφξαζε ζε nominal value δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, θαη ηηο πνχιεζε γηα 3 επξψ ζε άιιε εηαηξία), δελ 

εκθαλίδεη ηίπνηα. Μεηά απφ 2 έηε, ην 2014 εκθαλίδεη ζηαδηαθή απνκείσζε 59εθαη., επεηδή δήζελ 

δελ ζα εηζπξάμεη ηηο δαλεηαθέο ηεο απαηηήζεηο, πνπ ζην κεηαμχ είρε πνπιήζεη γηα 3 επξψ ζπλνιηθά 

ζηελ εηαηξία Λνπμεκβνχξγνπ ζπκθεξφλησλ Μαξηλφπνπινπ. 

• Παξάιιεια ε Carrefour Nederland BV ρνξήγεζε 15εθαη. δάλεην ζηελ ΑΦΟΗ Μαξηλφπνπινο 

ΑΔ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο εκθαλίδεηαη λα δαλεηνδνηεί ηελ  Μαξηλφπνπινο ΑΔ (πξψελ Carrefour – 

Μαξηλφπνπινο ΑΔ). Δπίζεο παξαηηείηαη απφ ηελ αμίσζε απηή. 

• Δπηπιένλ, δπλάκεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Carrefour SA Γαιιίαο, ε ινγηζηηθή 

δεκία ηνπ Οκίινπ (εθηφο ησλ δαλείσλ) απφ ηελ απνκείσζε ζπκκεηνρψλ αλήιζε ζηα 208εθαη.. 

• Δπνκέλσο αζξνηζηηθά ε δεκία ηνπ Οκίινπ Carrefour απφ ηελ πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζηελ Μαξηλφπνπινο ΑΔ, ηελ απνμέλσζε απφ ηνλ Οκίινπ Μαξηλφπνπινπ ζε Διιάδα/Βνπιγαξία θαη 

Κχπξν θαη ηελ εθρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ δαλείσλ αλέξρεηαη ζηα εμήο: 

Α) 331εθαη. (νθεηιή ηεο Μαξηλνπνπινο AE) πνπ εθρσξήζεθαλ απφ ηελ Carrefour Finance SA 

ζηελ Marinopoulos Sarl θαη θεθαιαηνπνηήζεθαλ σο ΑΜΚ απφ ηελ ηειεπηαία. 
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B) 104εθαη. (νθεηιή ηεο Μαξηλνπνπινο AE) πνπ εθρσξήζεθαλ απφ ηελ SouthMed Investments 

ζηελ Marinopoulos Sarl γηα 2 επξψ. 

Γ) 36εθαη. (νθεηιή ηεο Chris Cash & Carry) πνπ εθρσξήζεθαλ απφ ηελ SouthMed Investments 

πξνο ηελ Marinopoulos Sarl γηα 1 επξψ. 

Γ) 208εθαη. ινγηζηηθή δεκία απφ ηελ απνκείσζε ζπκκεηνρψλ ηεο Carrefour SA. 

679εθαη. ζπλνιηθά δεκηά ηνπ Group Carrefour, εθ ησλ νπνίσλ 479εθαη. ηακεηαθή δεκία, 

208εθαη. ινγηζηηθή. Ζ δεκία δε απηή θηηάρηεθε/πξνθιήζεθε ζε ιηγφηεξν απφ δχν έηε, αξρήο 

γελνκέλεο ην 2010. 

Ζ εηαηξία ινηπφλ πιένλ κεηνλνκάδεηαη ζε Μαξηλφπνπινο ΑΔ, αλήθεη ζηνλ Όκηιν 

Μαξηλφπνπινπ θαηά 100%, θαη ζηα κέζα ηνπ 2012 νθείιεη 0 επξψ ζε δάλεηα ηνπ Οκίινπ. Μεδέλ. 

Θεσξεηηθά είλαη κία θνινζζηαία επθαηξία ε νηθνγέλεηα Μαξηλφπνπινπ, πνπ ηεο έγηλαλ «δψξν» 

470εθαη. δάλεηα, θαη είρε ην 100% ελφο πνιπεζληθνχ θνινζζνχ κε ηδίξν ηεξάζηην, λα ιεηηνπξγήζεη 

πξνο ην φθεινο ηεο ηδίαο, ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κεηφρσλ. Όκσο αληί γη απηφ 

ζπλέβεζαλ ηα εμήο: 

• Άιιαμε φινπο ηνπο ειεγθηέο. Δλδεηθηηθφ φηη κέρξη ην 2011 ήηαλ ε KPMG ζε φιεο ηηο 

εηαηξίεο, θαη ηδίσο ζε φιεο ηηο εηαηξίεο ηνπ Group Carrefour, φκσο επέιεμε ην 2012 λέεο ειεγθηηθέο, 

ηηο νπνίεο κάιηζηα άιιαδε θάζε έηνο κέρξη ην 2014. 

• ηακάηεζε λα δεκνζηεχεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ην 2012 θη εληεχζελ. Μία εηαηξία κε 

ηδίξν 1.8-2 δηο επξψ απνθάζηζε ηε κε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο δεδνκέλσλ ζηελ Διιάδα. 

Πιήξεο ζπζθφηηζε, ψζηε λα κελ θαλεί ε δηφγθσζε ησλ πσιήζεσλ ζηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο, θαη ε 

κε αλαδήηεζε ησλ νθεηιφκελσλ ρξεκάησλ εθ ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ. 

• ηε Βνπιγαξία απνθάζηζε ηελ κε ελνπνίεζε ηνπ ηζνινγηζκφ ηεο 100% ζπγαηξηθήο ζηε 

κεηξηθή ηεο, Marinopoulos Sarl, θαη απηφ ζχκθσλα κε ηε ζεκείσζε ηνπ ειεγθηή ηεο KPMG έγηλε 

κε δήισζε ηνπ κεηφρνπ Μαξηλφπνπινπ. ηε ζπλέρεηα βέβαηα δελ δεκνζίεπε ηνπο ηζνινγηζκνχο 

νχηε ηεο Βνπιγάξηθεο εηαηξίαο, ψζηε λα κελ θαίλεηαη ε δηφγθσζε ησλ αγνξψλ απφ ηε 

Μαξηλφπνπινο ΑΔ, θαη ε ηχρε ησλ νθεηιφκελσλ ρξεκάησλ ζε απηή. 

• ηελ Κχπξν ε Chris Cash & Carry δελ δεκνζίεπζε, πνηέ, ηίπνηα. 
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• Ζ ζπγαηξηθή ηεο Μαξηλφπνπινο ΑΔ, ε πξψελ DiaHellasAE, κεηνλνκαζζείζα ζε Express M 

AE ζηακάηεζε λα δεκνζηεχεη ην 2011 (ακέζσο κεηά ηελ εμαγνξά ηεο). 

• Σν ίδην θαη ε ΞΤΝΟ ΑΔ. 

• Σν ίδην θαη ε Καξθνχξ Πηζηψζεσλ ΑΔ. 

• Σν ίδην φιεο νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ Μαξηλφπνπινπ (ησλ αζρνινχκελσλ κε ηα 

ζνππεξκάξθεη) ζε Διιάδα, Βνπιγαξία θαη Κχπξν. 

Έλαο Όκηινο εηαηξηψλ κε ηδίξν πνπ μεπεξλά ηα 2δηο επξψ επηιέγεη ην ζθνηαδηζκφ ησλ 

πξνκεζεπηψλ, θαηαλαισηψλ θαη ειεγθηηθψλ αξρψλ. Οη Σξάπεδεο βέβαηα, ησλ νπνίσλ ν ξφινο 

(εηδηθά ηεο κίαο) εξεπλάηαη, ρνξεγνχζαλ δάλεηα απφ ηα ηέιε ηνπ 2012 βαζηδφκελεο ζε αδεκνζίεπηα 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα θη ελψ ε εηαηξία είρε παξάιιεια ζε βάξνο ηεο δηαηαγέο πιεξσκήο, 

αλαβάιινληαο θαη άιινηε καηαηψλνληαο ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο απηήο. Δίλαη δε άμην 

πεξαηηέξσ έξεπλαο κέζσ πνηάο Σξάπεδαο ηνπο ινγαξηαζκνχο γίλνληαλ (ινγηζηηθέο θαη ηξαπεδηθέο) 

πηζηψζεηο απφ ηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο θαη πξνο ηα πνπ, θαζψο θαη πσο απεηθνλίζηεθαλ 

ινγηζηηθά νη ζπλαιιαγέο ησλ κεηξεηψλ. 

Ζ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ Μαξηλφπνπινο ΑΔ είλαη πιένλ ε εμήο: 

i. Απαιιαγκέλε απφ ηα ρξέε πξνο ηνλ εζσηεξηθφ δαλεηζκφ (πνζνχ 430εθαη.). 

ii. Αλαθεθαιαηνπνηεκέλε απφ ηνπο κεηφρνπο νη νπνίνη θεθαιαηνπνίεζαλ ηηο εθρσξεζείζεο πξνο 

απηνχο αμηψζεηο 430εθαη. αληί 1 επξψ. 

iii. Με αθίλεηε πεξηνπζία bookvalue 695εθαη. επξψ, θαη ειάρηζηεο πξνζεκεηψζεηο (κφιηο 

621.500επξψ). 

iv. Με παξφληα ηνλ (πξψελ) άλζξσπν  ηνπ Carrefour Group Κν Loubere. 

• Λακβάλεη δάλεηα απφ Σξάπεδεο. Σν 2012 έιαβε 140εθαη. πεξίπνπ δάλεηα (ην απεηθνληδφκελν 

ζηηο νηθ. θαηαζηάζεηο είλαη αλαθξηβέο θαζφηη έρνπλ απνζβεζηεί ηειείσο ηα δάλεηα πξνο ην 

CarrefourGroup). 
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• Ο ηδίξνο κεηψζεθε ζε 1.52 δηο, ηφζν ιφγσ ηεο θξίζεο θαη ησλ εθινγψλ φζν θπξίσο ιφγσ ηνπ 

φηη πξνκεζεπηέο δελ παξέδηδαλ πξντφληα αλ δελ πιεξψλνληαλ ηα αλεμφθιεηα ρξέε θαη 

παξαηεξνχληαλ δπζπξαγία πιεξσκψλ θαη παξαδφζεσλ. 

• Οη ρνλδξηθέο πσιήζεηο (ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο) ζηα 235εθαη., ελψ νη απαηηήζεηο 

απφ ζπγαηξηθέο ζηα 184εθαη.κε ηηο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο ζηα 178εθαη. (φια ηα ζρεηηθά 

κεγέζε δηαξθψο απμάλνληαλ δξακαηηθά απφ έηνο ζε έηνο). 

• Δλψ ην 2011 είρε 555εθαη. εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο (πξνκεζεπηέο) γηα 1.83 δηο ηδίξν, ην 2012 

είρε 524εθαη. γηα 1.52 δηο ηδίξν. Αχμεζε δειαδή ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο αλαινγηθά θαηά 

85εθαη. επξψ (απφ ηελ αλαινγία ησλ δχν κεγεζψλ 555 ζηα 1.823 θαη 524 ζην 1.520 εμάγεηαη ην 

λνχκεξν απηφ) 

• Εεκηέο -84εθαη.. 

• Οη Πεηξατθφ ΑΔ, Ζ ExpressM (πξψελ DIA) CreditM έρνπλ αξλεηηθέο θαζαξέο ζέζεηο. 

• Ακνηβέο Γ θαη κηζζνί απηψλ 5,4εθαη. επξψ 

 

Οηθνλνκηθή Υξήζε Μαξηλφπνπινο ΑΔ 2013: 

Οη πξνκεζεπηέο είλαη ήδε πίζσ, ελψ ε Μαξηλφπνπινο ΑΔ ιακβάλεη πιένλ ηε κέγηζηε πνζφηεηα 

δαλείσλ πνπ κπνξεί. Σν ζρέδην πιήξνπο απνζάζξσζεο  ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο ζα έρεη 

νινθιεξσζεί ην 2014. Σν 2013 ζπλέβεζαλ ηα εμήο: 

• Ο δαλεηζκφο απμάλεηαη θαηά πεξίπνπ 60εθαη. απφ ην 2012. Πιένλ αλέξρεηαη ζηα 200εθαη. 

επξψ. Οη πξνζεκεηψζεηο είλαη 256εθαη. επξψ (απφ 621.500επξψ). 

• Πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ζηα 245εθαη.. 

• Σα δάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε απμάλνληα θαηά 16εθαη.. 

• Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο έρνπλ απμεζεί ζηα 574εθαη. κε ηδίξν 1.41 δηο. Ζ αλαινγηθή 

αχμεζε είλαη αθφκε 61εθαη. απφ πέξζη (61 + 85 = 146) 
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• Ξεθηλάεη λα πινπνηείηαη ην ζρέδην αγνξάο (ή ΑΜΚ) ιηαληθψλ θαη άιισλ εηαηξηψλ. Ήδε 

αγνξάζηεθε ην 2013 ε Εεχμηο ΑΔ, ε Μαξθέηα Αξβαλίηεο. ηηο εηαηξίεο απηέο, κε απνθνξχθσκα ηελ 

ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ ΑΒΔΔ (λπλ ΚΑΡΤΠΗΓΖ ΑΒΔΔ) πηζηψζεθαλ κεγάιεο αμίαο πξντφληα, δίρσο λα 

απνπιεξψλνληαη απηά απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο ζηε Μαξηλφπνπινο ΑΔ (ζηαζεξά πιεξσλφηαλ 

κηθξφηεξν νθεηιφκελν πνζφ απφ ηα πξντφληα πνπ πηζηψλνληαλ) κε απνηέιεζκα λα απμάλεη ην 

ζρεηηθφ ρξένο (θαη θαηά ζπλέπεηα νη νθεηιέο ηεο Μαξηλφπνπινο ΑΔ ζε πξνκεζεπηέο) . 

• Οη ζπγαηξηθέο Πεηξαηθφ ΑΔ θαη DIA Hellas θαη Express M έρνπλ αξλεηηθή θαζαξή ζέζε. 

Δλδεηθηηθφ είλαη πσο ηεο Express M ηα ίδηα θεθάιαηα είλαη -175.305.922επξψ, ελψ νθείιεη 160εθαη. 

ζηελ Μαξηλφπνπινο ΑΔ (ηα νπνία είλαη δηαξθψο απμαλφκελα απφ έηνο ζε έηνο). 

• Ακνηβέο Γ θαη κηζζνί απηψλ 7.970.526επξψ. 

Οηθνλνκηθή Υξήζε Μαξηλφπνπινο ΑΔ 2014: 

Σν 2014 δελ ππήξρε ελδηαθέξνλ απφ ηελ Γηνίθεζε ε εηαηξία λα έρεη ζσζηφ πεξηζψξην θέξδνπο. 

Ήζειε απιψο λα θάλεη ηδίξν, αθφκε θαη αλ δελ είρε ηθαλφ θέξδνο γηα λα απνπιεξψλεη ηνπο 

πξνκεζεπηέο, αθνχ ην ρξένο πξνο απηνχο δηαξθψο ην δηφγθσλε. Παξάιιεια αγφξαζε πνιιέο 

εηαηξίεο ιηαληθήο, θαη πίζησζε ζε απηέο πξντφληα δίρσο λα αμηψλεη ηελ είζπξαμε ηνπ ηηκήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα : 

• Σν κεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο έπέζε ζην 16% (απφ 20+%). 

• Οη απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εθηνμεχηεθαλ ζηα 321εθαη.. Σν πξνεγνχκελν έηνο ήηαλ 

227εθαη. (πνπ ήδε ήηαλ γεσκεηξηθά απμαλφκελν ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε). 

• Οη ρνλδξηθέο πσιήζεηο εθηνμεχηεθαλ επίζεο ζηα 320εθαη.. 

• ηα αλσηέξσ κάιηζηα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πσιήζεηο (άλεπ επηζηξνθήο ηνπ 

ηηκήκαηνο) 97εθαη. ζηελ θεξφκελε σο κε ζπλδεδεκέλε εηαηξία Αξβαληηίδεο Α.Δ.Δ.Δ. (λπλ 

ΚΑΡΤΠΗΓΖ Α.Δ.Δ.Δ.). Ζ εηαηξία δειψλεη φηη έθαλε ζχκβαζε fanchise κε ηελ ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ 

ΑΔΔΔ γηα λα πσιεί ηα πξντφληα ηεο ζηα 149 ζεκεία πψιεζεο ηεο ηειεπηαίαο, ζχκθσλα φκσο κε 

θαηαγγειίεο ε ΚΑΡΤΠΗΓΖ ΟΔ (εηαηξία πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή μχιηλσλ παιεηψλ) 

αγφξαζε θαη’εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο νηθνγέλεηαο Μαξηλφπνπινπ ηελ Αξβαληηίδεο Α.Δ.Δ.Δ. 

ψζηε λα κελ θαίλεηαη ζπλδεδεκέλε ιφγσ ελδερφκελσλ πξνζηίκνπ θαη αδεηνδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Έηζη ε πίζησζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζα γηλφηαλ ζηα θξπθά, δίρσο θακία 
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ζρεηηθή δήισζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο θαη έγηλε. Υάζεθαλ 97εθαη. επξψ κφλν απφ 

πηζηψζεηο πξντφλησλ (άλεπ επηζηξνθήο ηνπ ηηκήκαηνο) εληφο ελφο έηνπο ζηελ ΚΑΡΤΠΗΓΖ ΑΔΔΔ 

(πξψελ Αξβαληηίδεο ΑΒΔΔ). 

• Σα δάλεηα απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 50εθαη. αθφκε. Πιένλ αλέξρνληαη ζηα 250+ εθαη. 

πεξίπνπ. 

• Ζ εηαηξία θάλεη sale & leaseback ζε πνιιά αθίλεηά ηεο. Πσιεί ζηελ Παλγαία Α.Δ.Δ.Α.Π. 

αθίλεηα 96εθαη. επξψ ιακβάλνληαο ζρεηηθή ξεπζηφηεηα, πσιεί ζε εηαηξίεο ζπκθεξφλησλ 

θεξφκελνπ Καηαξηαλνχ ππήθννπ 4 αθίλεηα έλαληη 116εθαη. επξψ, θη έλα αθίλεην ζηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο γηα 4εθαη. επξψ. χλνιν 216εθαη. επξψ απφ πσιήζεηο αθηλήησλ πνπ έγηλαλ lease back. 

Ηδίσο νη ζπλαιιαγέο κε ην ηηο εηαηξίεο Helens 1-4 ΑΔ ειέγρνληαη ελδειερψο. 

• Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλήιζαλ ζε 689εθαη. επξψ ζε ηδίξν 1.55 δηο. Γειαδή ζε ζρέζε κε 

ην 2013 απμήζεθαλ θαηά αθφκε 100εθαη. ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. 

• Οη απαηηήζεηο απφ ηε ζπγαηξηθή Express M είλαη 206,4εθαη., ελψ ε ηειεπηαία έρεη αξλεηηθή 

θαζαξή ζέζε -190εθαη.. 

• Οη απαηηήζεηο ελ γέλεη απφ ζπλδεδεκέλα κέξε είλαη 264εθαη.. 

• Ζ Ξπλφο ΑΔ, Πεηξαητθν ΑΔ, Express M ΑΔ έρνπλ αξλεηηθή θαζαξή ζέζε. 

• Ζ DIA/Express M ΑΔ, πνπ έρεη ηέηνηα θαηεζηξακκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, έδσζε 

ακνηβέο Γ 2.276.971επξψ. 

• Ζ Μαξηλφπνπινο ΑΔ έδσζε ακνηβέο Γ 7.925.304επξψ. 

Πξαθηηθά ε Μαξηλφπνπινο ΑΔ αγφξαδε πξντφληα, ηα πνπινχζε ζηηο ζπγαηξηθέο, εηζέπξαηηαλ 

απηέο, δελ πιήξσλαλ ηε κεηξηθή. ηελ πεξίπησζε κάιηζηα ηεο Καξππίδεο Αξβαληηίδεο Α.Δ.Δ.Δ., 

εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ έιιεηςε ππνρξέσζεο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο ρνξήγεζαλ 97εθαη. επξψ ζε 

πξντφληα, ηα νπνία πνχιεζαλ απφ ηα ΜΑΡΚΔΣ ηνπ Γαιαμία, εηζέπξαμαλ ηνηο κεηξεηνίο, αιιά 

αγλννχληαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

6.1 πκπεξάζκαηα 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε κία παξνπζίαζε θαη αλαθνξά 

ζηελ επηζηήκε ηεο Διεγθηηθήο, ζην επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή θαη ζηελ επζχλε πνπ ηνπο 

δηέπεη, ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ αιιά θαη ησλ Διιεληθψλ, ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Διεγθηή αιιά θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εμσηεξηθφο έιεγρνο θαη νη 

κεραληζκνί ηνπ δελ ιεηηνχξγεζαλ ζσζηά. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ πνπ έγηλε ζην Κεθάιαην 5 δηαπηζηψλνπκε 

θαη κφλνη καο γηα ην ηί επζχλε θέξεη ε δνπιεηά ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή, φπνπ ζα πξέπεη θαηά ηελ 

παξνρή ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ λα ηνλ δηέπεη ηεξάζηηα επζχλε θαη λα δίλεη ηελ αξκφδνπζα 

ζεκαζία θαη πξνζνρή ζηα επξήκαηα πνπ βξίζθεη θαη φπνπ ζπλαληάεη θάηη αλάξκνζην ή πνπ ρξήδεη 

πεξαηηέξσ έξεπλαο, ιφγσ ππφλνηαο απάηεο ή αλαθξηβνχο ζθάικαηνο, λα ην επηζεκαίλεη άκεζα ζηελ 

Γηνίθεζε ή ζηνπο εθάζηνηε αξκφδηνπο. Ζ πνηφηεηα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα 

είλαη αιεζηλή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο, άιισζηε ην θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη είλαη έλα κηθξφ 

θνηλσληθφ ζχλνιν φπνπ ν ειεγθηήο ζαλ άλζξσπνο πξψηα απ’ φια έρεη ηελ επζχλε λα ηνπο 

ελεκεξψζεη νξζά θαη λα κελ ηνπο παξαπιαλήζεη. Έηζη, ν Οξθσηφο ειεγθηήο πξέπεη πξψηα απ’ φια 

λα έρεη ζσζηά εζηθά ραξίζκαηα φπσο λα είλαη ακεξφιεπηνο θαη αμηφπηζηνο απέλαληη ζε άιινπο 

αλζξψπνπο πνπ κπνξεί απηφ ην θνηλφ πνπ ηνπο ελψλεη λα είλαη ε εηαηξεία πνπ εξγάδνληαη ή ε 

νληφηεηα πνπ έρνπλ επελδχζεη ηα θεθάιαηα ηνπο. Μελ μερλάκε άιισζηε, φηη ην επάγγεικα ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ζεσξείηαη Γεκφζην Λεηηνχξγεκα. 

Απφ ηελ άιιε φκσο, είλαη θαη νη ιεπηέο ηζνξξνπίεο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ ή ε ιεπηή 

θφθθηλε γξακκή πνπ ρσξίδεη ηνλ ειεγθηή απφ ηελ Γηνίθεζε. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αγγίμεη θαη ηηο 

Διεγθηηθέο Δηαηξείεο, αλ φρη ηηο “Big 4” ζίγνπξα ε θξίζε πνπ πεξλάεη ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο έρεη 

επεξεάζεη θαη ηνλ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ πιένλ θαη άιιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο κηθξφηεξνπ 

κεγέζνπο. Δθεί έρνπκε ζπλαληήζεη θαηλφκελα  φπνπ ν Οξθσηφο Διεγθηήο ζηνλ θφβν λα κελ ραιάζεη 

ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ζρέζεηο κε εηαηξεία κεγάινπ κεγέζνπο θαη δπλαηήο νηθνλνκηθά, λα παξαπαίεη 

ζηηο ζπκβνπιέο ηηο ίδηαο ηεο Γηνίθεζεο θαη λα αλέρεηαη κεξηθέο ινγηζηηθέο παξαπνηήζεηο ππφ ηελ 

ζηέγε κηαο θαιήο ακνηβήο. 
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6.2 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

Δλ θαηαθιείδη, γηα ηελ κεξηά ηνπ ειέγρνπ, ζα κπνξνχζακε λα πξνβάιινπκε κέζσ ηεο 

Γηπισκαηηθήο απηήο ηελ ππνρξέσζε ε Πνιηηεία λα ζέζεη θάπνηεο δηθέο ηεο δηθιίδεο αζθαιείαο, έλα 

δηθφ ηεο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην θξάηνο θαη ζηνλ ειεγθηηθφ ηεο ρψξν ςεθίδνληαο 

θάπνηνπο ξπζκηζηηθνχο λφκνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηιχζνπλ θάπνηα ιεπηά δεηήκαηα φπσο ηνλ 

έκκεζν ρξεκαηηθφ εθβηαζκφ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε Γηνίθεζε πξνζπαζεί λα επηβάιιεη ζηνλ Οξθσηφ 

Διεγθηή λα δερηεί ηηο παξαπνηήζεηο ηεο. 

Απφ ηελ άιιε φκσο, ζηελ κεξηά ηνπ ειεγρφκελνπ, είλαη δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ θαη ηηο εθάζηνηε 

Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο λα θαηαιάβεη φηη ε πξαγκαηηθή αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα ηεο θαη ηελ 

θηινζνθίαο ηεο ζα απνθέξεη κειινληηθά κηα δπλαηή αμία ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο φπνπ θάζε 

είδνπο κνξθήο απάηεο θαη  ζθάικαηνο ζα είλαη αλνχζην λα γίλεηαη. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμεηάζακε ηελ παξαπνίεζε θαη ηα θίλεηξα πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο εθάζηνηε Γηνηθήζεηο λα πξνρσξήζνπλ ζε παξαπνίεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ ηνπο 

Καηαζηάζεσλ. Οη πεγέο καο ήηαλ δεπηεξνγελείο αιιά παξ’ φια απηά, ηα ηφζν κεγάια νηθνλνκηθά 

ζθάλδαια θαη ε πιεζψξα ησλ πεξηπηψζεσλ, καο βνήζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνηίβν ην νπνίν 

κπνξνχκε λα ην εθκεηαιιεπηνχκε ζηελ θαηαλφεζε ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηεο Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο ζηηο εθάζηνηε επηρεηξήζεηο θαη λα πξάμνπκε ηα δένληα 

ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε ζαλ Οξθσηνί Λνγηζηέο ην ζπκθέξνλ ησλ ηξίησλ πνπ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλνη κε ηελ εηαηξεία. Μία πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ κειέηε ζα κπνξνχζε λα γίλεη φζνλ 

αθνξά ην πξνθίι ηνπ εθάζηνηε δεκηνπξγνχ ηεο Απάηεο, φπσο ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή εθηφο εηαηξείαο γηα λα γίλεη θαιχηεξε 

ζθηαγξάθεζε ηνπ Οξθσηνχ πξψηα ζαλ άλζξσπν θαη κεηά ζαλ επαγγεικαηίαο έηζη ψζηε λα βξεζεί 

αλ ζπζρεηίδεηαη ε ελέξγεηα ηεο απφθξπςεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ δφινπ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ θάζε νξγάλνπ ή απιά είλαη θάπνην ρξεκαηηθφ θίλεηξν πνπ σζεί ην άηνκν λα ελεξγήζεη έηζη. 

Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κία έξεπλα ζε δηάθνξεο εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, κε ηελ δηεμαγσγή θάπνηαο έξεπλαο φπνπ ζα κπνξνχζε λα παξαηεξεί ηα 

θαηλφκελα παξαπνηήζεσλ θαη θαηά πφζν απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο, ηελ δήηεζε 

ηεο, ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο θαη αλνίγκαηνο θαζψο θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ «παίδνληαη» ζηελ 

κεηνρή απηή, φρη ηφζν απφ θπζηθά πξφζσπα, αιιά απφ άιιεο εηαηξείεο πνπ θαηέρνπλ κεηνρέο ηνπ 

ίδηνπ θιάδνπ. 
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