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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων σχετίζεται με τη γρήγορη οικονομική τους 

ανάπτυξη. Επιπλέον, η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων των επιχειρήσεων έχει 

δημιουργήσει την ανάγκη καινούριων μορφών επιχειρηματικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο 

άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας θεσπίστηκε η τήρηση ενός οργανωμένου 

συστήματος παροχής οικονομικών πληροφοριών και λογιστικής παρακολούθησης με 

απώτερο σκοπό τον έλεγχο των επιχειρήσεων. 

 Ο έλεγχος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παρακλάδια της λογιστικής επιστήμης 

και ασχολείται με τον σχηματισμό γενικών αρχών, παραδοχών και κανόνων σχετικά με την 

ομαλή διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων επί των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημενων 

και μη. Ο σκοπός αυτής της επιστήμης είναι να ελέγξει τις μεθόδους και τις μεθοδολογίες που 

εφαρμόζονται από την επιχείρηση στη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου ενώ αξίζει να 

διενεργείται έλεγχος στις οικονομικές καταστάσεις από ένα πρόσωπο που καλείται 

ανεξάρτητος ελεγκτής-λογιστής.  

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το θέμα του «Ελέγχου» και 

συγκεκριμένα του «Ελέγχου των Εισηγμένων Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων». Βασιζόμενοι στις 

οικονομικές καταστάσεις και στις εκθέσεις ελέγχου υπολογίζουμε το Z-Score του Altman, 

ενός δείκτη που εξετάζει την πιθανότητα πτώχευσης μιας επιχείρησης. Επιπλέον, εξετάζονται 

οι  εκθέσεις ελέγχου έτσι ώστε να συλλεχθούν πληροφορίες που αφορούν τις γνώμες των 

ελεγκτών και πιθανές αναφορές στην αρχή της «Συνεχιζόμενης Δραστηριότητας».  

 

Λέξεις Κλειδιά: Έλεγχος, ελεγκτική, ναυτιλία, ναυτιλιακή επιχείρηση, εσωτερικός έλεγχος, 

εξωτερικός έλεγχος, Z-Score 
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ABSTRACT 

 
The rapid growth of businesses related to their quick economic growth. Moreover, 

completion of their business goals has created the need for new forms of business 

cooperation. In the context of doing business, compliance with an organized financial 

information and accounting system has been established with a view to controlling 

businesses.  

Auditing is one of the most important branches of accounting science and deals with 

the formation of general principles, assumptions and rules regarding the smooth conduct of 

financial audits on their financial statements, either consolidated or non-consolidated.The 

purpose of this science is to control the methods and methodologies applied by an enterprise 

during a fiscal year while it is worth that the audit of financial statements is carried out by an 

independent auditor-accountant.  

The purpose of this thesis is to analyze the matter of «Auditing» and specifically 

«Auditing of Shipping Companies entered stock market». Based on the financial statements 

and audit reports, we estimate Z-Score of Altman which is an index of bankruptcy. 

Furthermore, audit reports examined so as collecting information concerning auditors’ 

opinion and possible mention to the «going concern».  

 

Key Words: Audit, auditing, shipping, shipping company, maritime company, internal 

auditing, external auditing, Z-Score 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
1.1 Έννοια και Περιεχόμενο Ελεγκτικής – Διακρίσεις Ελεγκτικής 
 

Στην παρούσα θεματική ενότητα πλαισιώνονται η έννοια και το περιεχόμενο της 

ελεγκτικής ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται το αντικείμενο και το υποκείμενο της ελεγκτικής. 

Παράλληλα, γίνεται διάκριση των ελέγχων και των κατηγοριών των ελεγκτών και τέλος 

παρατίθεται μια συγκριτική ανάλυση εξωτερικού-εσωτερικού ελέγχου με έμφαση στις 

ομοιότητες και τις διαφορές των δύο τύπων ελέγχου.  
Η Ελεγκτική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της λογιστικής 

επιστήμης. Πραγματεύεται τη διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν την ομαλή 

διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων. Αντικείμενο της είναι ο έλεγχος των διαδικασιών και των 

μεθόδων που εφαρμόζονται από μία επιχείρηση κατά την διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης 

και διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα προς την οικονομική οντότητα, τους ορκωτούς 

ελεγκτές λογιστές (Ο.Ε.Λ)1. Ο Μ.Τσιμάρας (1956) ορίζει την Ελεγκτική ως «το σύνολο των 

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

οικονομικής των Εκμεταλλεύεσων (Επιχειρήσεων), της Λογιστικής και του Δικαίου 

(Εμπορικού, Αστικού, Φορολογικού) διενεργείται η εξέλεγξις εμπορικών βιβλίων, 

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

παραλείψεων και συναγωγήν αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικών προς οικονομικήν 

τινά διαχείρισιν. Ένας επαγγελματίας ελεγκτής και εκ των πρώτων συμβούλων του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών της χώρας μας, ο MATTINGLY (1963) καθορίζει ως αντικείμενο της 

Ελεγκτικής τον έλεγχο, δηλαδή την εξέταση των βιβλίων και των δικαιολογητικών εγγράφων 

με απώτερο σκοπό το να πεισθεί ο ελεγκτής για την ακρίβεια, αλήθεια και αξιοπιστία των 

συνταχθεισών οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης. Έλεγχος καλείται το σύνολο των 

ενεργειών ή δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

λειτουργιών και συμπεριφορών όλων των συντελεστών της επιχείρησης ή του οργανισμού, 

ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα τους.  

                                                        
1Νεγκάκης Χ.-Ταχυνάκης Π. «Σύγχρονα Θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία, 2013 σελ.3 
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Υποκείμενο του ελέγχου είναι ο ελεγκτής, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο. Ο ελεγκτής 

ανάλογα με την εξάρτηση του από την οικονομική οντότητα που ελέγχει και τον σκοπό στον 

οποίο αποβλέπει το έργο του, διακρίνεται σε εξωτερικό και εσωτερικό. Ο εξωτερικός 

ελεγκτής, σε αντίθεση με τον εσωτερικό ελεγκτή είναι ανεξάρτητος και αδέσμευτος από την 

οικονομική μονάδα που ελέγχει και συνεπώς παραμένει ανεπηρέαστος από τη Διοίκηση. Η 

άρτια επιστημονική κατάρτιση, η εξειδίκευση, η πείρα, η εμπειρία, το ήθος και η 

ακεραιότητα αποτελούν αρετές-αρχές ενός επαγγελματία εξωτερικού ελεγκτή. Από την άλλη 

πλευρά, αντικείμενο του ελέγχου είναι οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν 

καταρτιστεί σύμφωνα με τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές και το εφαρμοστέο 

πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Σκοπός του ελέγχου είναι η έκφραση γνώμης επί 

των οικονομικών καταστάσεων για το εάν παρουσιάζονται εύλογα η περιουσιακή διάρθρωση 

και η οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης κατά την ημερομηνία κατάρτισης τους. Όλα 

αυτά λαμβάνουν χώρα στο νομοθετικό πλαίσιο μιας χώρας και στην οικονομική κατάσταση, 

στην οποία βρίσκεται. Επιπλέον, αντικείμενο της ελεγκτικής είναι ο έλεγχος των 

επιχειρήσεων με σκοπό2: 

 την πρόληψη, αποκάλυψη ή καταστολή λογιστικών λαθών και οικονομικών 

ατασθαλιών  

 την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων, της 

πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και της ορθής εφαρμογής των κείμενων 

φορολογικών διατάξεων. Τέλος, η ελεγκτική εξετάζει ένα θέμα ακόμη, εκείνο 

των ελεγκτικών διαδικασιών που αφορά την μέθοδο και την τεχνική με την 

οποία διενεργείται η διαδικασία ελέγχου. Γενικά, οι έλεγχοι στοχεύουν στην 

εξακρίβωση και επαλήθευση της αξιοπιστίας και της σημαντικότητας των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρέχει η Λογιστική.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2Νεγκάκης Χ. - Ταχυνάκης Π. «Σύγχρονα Θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία, 2013 σελ.4 
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Διακρίσεις και Αναγκαιότητα     

 

Οι έλεγχοι δεν είναι ίδιοι για όλες τις επιχειρήσεις. Διακρίνονται3 ανάλογα με το εύρος, την 

περιοδικότητα, τον σκοπό και την ιδιότητα του ελεγκτή.  

Διακρίνονται σε εξωτερικό και εσωτερικό ανάλογα με την εξάρτηση του προσώπου από την 

ελεγχόμενη οντότητα.  

 Εξωτερικός έλεγχος καλείται ο διενεργούμενος έλεγχος από φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρία, δεν 

σχετίζεται οικονομικά με αυτήν, ούτε με τους μετόχους ή τη διοίκηση αυτής, 

έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και διαθέτει τα κατάλληλα και 

προβλεπόμενα προσόντα. Ο εξωτερικός έλεγχος πραγματεύεται την έκφραση 

γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης οντότητας. Ο 

ελεγκτής θα πρέπει να έχει στη διάθεση του συγκεκριμένα αποδεικτικά 

στοιχεία ώστε να εκφράσει τη γνώμη του. Η επαρκής διενέργεια εξωτερικού 

ελέγχου μπορεί να στηρίζεται στην ύπαρξη έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων, 

υπολογιστικών εργασιών και στην ανάλυση ορισμένων αριθμοδεικτών. Η 

μελέτη των οικονομικών καταστάσεων είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο 

ενώ τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτές αποκτούν μεγαλύτερη 

σπουδαιότητα εφόσον είναι συγκρίσμα με στοιχεία προηγούμενων ετών που 

αφορούν την ίδια επιχείρηση ή ολόκληρο τον κλάδο ή κάποιον άλλον κλάδο. 

Απαραίτητη προυπόθεση της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων 

είναι να ακολουθούνται ίδιες πολιτικές όπως λόγου χάρη αποτίμησης 

περιουσιακών στοιχείων ή αποσβέσεων. 

 Εσωτερικός έλεγχος καλείται ο έλεγχος που διενεργείται από ένα πρόσωπο 

που έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου της ελεγχόμενης οντότητας και 

σχετίζεται άμεσα με τα άτομα και τα στελέχη της εταιρίας που καθορίζουν την 

πορεία της. Ο υπάλληλος - εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να διαθέτει τα 

κατάλληλα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα γνώσης και εμπειρίας. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής φέρει την υποχρέωση να υπακούει στον εσωτερικό 

κανονισμό και τις υποδείξεις της διοίκησης της εταιρίας, οι οποίες ενδέχεται 

να αποκλίνουν από τα γενικά ελεγκτικά πρότυπα. Ο εσωτερικός έλεγχος 

στηρίζεται σε μία θεμελιώδη αρχή, ότι κύρια διαχειριστική πράξη και 
                                                        
3Νεγκάκης Χ. - Ταχυνάκης Π. «Σύγχρονα Θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία, 2013 σσ.11-12  
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λογιστική καταχώρηση δεν επιτρέπεται να ολοκληρωθούν από έναν μόνο 

υπάλληλο, αλλά η εργασία κάθε υπαλλήλου πρέπει να συμπληρώνει 

οποσδήποτε την εργασία ενός άλλου και να ελέγχεται από κάποιον τρίτο. 

Διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς ανάλογα με το εύρος.  

 Γενικοί καλούνται οι έλεγχοι που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων 

μιας επιχείρησης, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου (ΔΠΕ) και αποβλέπουν στην έκφραση γνώμης για την ορθή 

παρουσίαση και απεικόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την 

τήρηση των διαδικασιών για την επίτευξη του σκοπού της.  

 Ειδικοί καλούνται οι έλεγχοι που αφορούν συγκεκριμένους λογαριασμούς ή 

τομείς και διαδικασίες της εταιρίας. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να αφορούν τους 

λογαριασμούς του ταμείου, των πελατών ενώ παράλληλα φέρουν το στοιχείο 

του αιφνιδιασμού και αποβλέπουν στην αποκάλυψη λαθών, ακούσιων ή 

εκούσιων αλλά και στην ορθή τήρηση των λογαριασμών ή των διαδικασιών.  

Διακρίνονται σε μόνιμους, τακτικούς και έκτακτους ανάλογα με την περιοδικότητα. 

 Μόνιμοι καλούνται οι διενεργούμενοι έλεγχοι καθ όλη την διάρκεια της 

χρήσης. 

 Τακτικοί καλούνται αυτοί που διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

(τριμηνιαίοι, εξαμηνιαίοι, ετήσιοι).  

 Έκτακτοι καλούνται όσοι πραγματοποιούνται σε τυχαία χρονική στιγμή.  

 Προληπτικοί και κατασταλτικοί σύμφωνα με τον σκοπό που επιτελούν. 

 Προληπτικοί, οι οποίοι διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη λαθών κατά την 

τήρηση των λογαριασμών και διαδικασιών.  

 Κατασταλτικοί, οι οποίοι διενεργούνται μετά από την εκτέλεση μιας πράξης 

και αποβλέπουν στον εντοπισμό και την καταστολή ηθελημένων ή μη 

σφαλμάτων.  

 Διαχωρίζονται σε υποχρεωτικούς και προαιρετικούς ανάλογα με το 

νομοθετικό πλαίσιο που τους επιβάλλει.  

 Υποχρεωτικοί καλούνται εκείνοι που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο, τις νομοθετικές διατάξεις, δικαστικές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.  

 Προαιρετικοί καλούνται οι έλεγχοι που επιβάλλονται από την διοίκηση ή 

τους μετόχους για δικιά τους χρήση.  

 Διακρίνονται ανάλογα με τον τομέα που διερευνούν σε διαχειριστικούς, 

διοικητικούς και φορολογικούς.  
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 Διαχειριστικοί χαρακτηρίζονται όσοι έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση 

των οικονομικών της εταιρίας.  

 Διοικητικοί είναι όσοι ασχολούνται με τη διαπίστωση της ορθής και πιστής 

εφαρμογής των ακολουθούμενων διαδικασιών.  

 Φορολογικοί καλούνται οι έλεγχοι που αποβλέπουν στην ορθή και κατά 

γράμμα τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και των φορολογικών 

υποχρεώσεων.  

Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να αποτελούνται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

της αξιοπιστίας και της σχετικότητας ώστε να καθίστανται χρήσιμες κατά την διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων. Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων αναζητούν μέσα από τον 

έλεγχο των ανεξάρτητων ορκωτών  ελεγκτών λογιστών την απαραίτητη για αυτούς 

διασφάλιση ότι τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ενυπάρχουν στις οικονομικές καταστάσεις. Η 

αναγκαιότητα του ελέγχου κρίνεται σημαντική καθώς πρώτον ο έλεγχος των οικονομικών 

καταστάσεων μειώνει τον κίνδυνο αναξιόπιστης πληροφόρησης και την αβεβαιότητα για την 

ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, ότι οι πιθανοί πιστωτές μπορεί να προσφέρουν πιστώσεις με 

χαμηλότερο επιτόκιο και δεύτερον ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων βελτιώνει την 

πιστοληπτική ικανότητα της ελεγχόμενης οντότητας, στον βαθμό που παρουσιάζει την 

πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της επιχείρησης. Παράλληλα, 

ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων έχει θετικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα και 

την ακεραιότητα του προσωπικού της ελεγχόμενης οντότητας, ενώ περιορίζει τα σφάλματα, 

τα λάθη και την σπατάλη των πόρων. Ο ελεγκτής συνήθως στο πλαίσιο ελέγχου των 

οικονομικών καταστάσεων υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης των δικλείδων ασφαλείας με 

αποτέλεσμα την βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών της ελεγχόμενης οικονομικής 

οντότητας4.  

Η θεμελίωση και η αναγκαιότητα της ελεγκτικής και των ελέγχων μπορεί να 

υποστηριχθεί σε διάφορες βάσεις. Ο ορκωτός λογιστής Γρηγοράκος υποστηρίζει ότι η 

αναγκαιότητα του ελέγχου πηγάζει από τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης. Ο άνθρωπος είναι 

ένα ων με ατέλειες και αδυναμίες, με τις οποίες ζει καθ όλη την διάρκεια της ζωής του. 

Ωστόσο, η εξέλιξη της επιστήμης, του πολιτισμού και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

διαβίωσης επιδρούν είτε αρνητικά είτε θετικά σε αυτές τις ατέλειες, παρόλα αυτά δεν τις 

εξαλείφουν τελείως. Ο έγκαιρος εντοπισμός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων 

                                                        
4Καζαντζής Χ.«Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος», Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και  Προτύπων, 

Εκδόσεις Business Plus ,2006,σσ.45-50  
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(ηθελημένων και μη) αποτελούν τη βάση θεμελίωσης της Ελεγκτικής. Η πρόληψη των 

σφαλμάτων και των λαθών αποτρέπει την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων, οι 

οποίες τοιουτοτρόπως παρουσιάζονται από εύλογη άποψη. Επιπρόσθετα, οι οικονομικές 

αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε οργανωμένη κοινωνία, βασίζονται σε πληροφορίες που 

υπάρχουν κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η κάθε απόφαση. Για την λήψη ορθολογικών 

αποφάσεων είναι απαραίτητο οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται να είναι αξιόπιστες, 

ακριβείς, δικαία απεικονισμένες και ελεύθερες από προκαταλήψεις και σκοπιμότητες5.  

 

 

1.2 Εσωτερικός & Εξωτερικός Έλεγχος 

 
Στον σύγχρονο επιχειρηματικό-επιχειρησιακό κόσμο, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

το φαινόμενο του οξύτατου ανταγωνισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η 

διαρκής βελτίωση της ποιότητας, η μείωση του κόστους και η αποδοτική αξιοποίηση των 

πόρων αποτελούν ενθαρρυντικούς παράγοντες για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Ο 

Εσωτερικός Έλεγχος και η υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου συντελούν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στη βελτίωση των 

χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων, της χρηματοοικονομικής τους επίδοσης και θέσης. 

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων δεν είναι δυνατόν να έχουν προσωπική επίβλεψη του 

συνόλου των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μιας οντότητας όπως της επίβλεψης των 

εργαζομένων ή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ή της προστασίας των περιουσιακών 

στοιχείων. Για τον λόγο αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της θέσπισης μέτρων και 

διαδικασιών με τις οποίες να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία μιας 

οντότητας.  

Εσωτερικός Έλεγχος καλείται το σύνολο των μέτρων, των μηχανισμών και των 

διαδικασιών που αποβλέπουν στην επίβλεψη και προστασία των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μιας οντότητας. Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει άμεση επίδραση στη φύση και 

την έκταση του ελεγκτικού έργου ενώ η αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου επηρεάζει τον κίνδυνο εσωτερικού ελέγχου, που αποτελεί σημαντικό κομμάτι του 

ελεγκτικού κινδύνου6. 

                                                        
5Πρβλ σσ.45-50  
6Καζαντζής Χ. «Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος» Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και  Προτύπων,     
Εκδόσεις Business Plus, 2006,σελ .83 
7Πρβλ.σελ .87 
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Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκές, κατάλληλο, αξιόπιστο 

και αποδοτικό εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:  

 Επαρκής λογιστική οργάνωση 

 Κατάλληλο πρόγραμμα μηχανογραφικής υποστήριξης 

 Παραστατικά και δικαιολογητικά στοιχεία  

 Κατάλληλη οργάνωση προσωπικού  

 Κατανομή αρμοδιοτήτων  

 Ακεραιότητα και ικανότητα προσωπικού 

 Διαχωρισμός λειτουργικών διαδικασιών  

 Προστασία περιουσιακών στοιχείων7 

 

Εξωτερικός Έλεγχος7α καλείται ο διενεργούμενος έλεγχος από ειδικούς-

επαγγελματίες που φέρουν τις αρετές του ακέραιου χαρακτήρα, της εμπειρίας, της πείρας, του 

ήθους, της άρτιας επιστημονικής κατάρτισης και ειδίκευσης ενώ παράλληλα δεν έχουν καμία 

σχέση εξάρτησης με την ελεγχόμενη οικονομική μονάδα-οντότητα. Ο εξωτερικός ελεγκτής 

αφού αποδεχτεί το διορισμό του7ενδιαφέρεται για την λεπτομερή  πληροφόρηση σχετικά με8:  

 Τη νομική μορφή των ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

 Τη διοικητική διάρθρωση αυτών 

 Την οικονομική τους συγκρότηση και συνάφεια 

Ο Ελεγκτής πρέπει να επικεντρώνει ιδιαίτερα στη λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων9και 

ειδικότερα:  

 Να συμβουλεύεται και να εφαρμόζει το λογιστικό σχέδιο που τηρούν οι 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

 Να προβαίνει στην επισκόπηση τόσο των συγκεντρωτικών όσο και των 

αναλυτικών βιβλίων 

 Να πληροφορείται για το έργο και τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων 

 Να αντλεί την δέουσα πληροφόρηση σχετικά με την ταχύτητα και συχνότητα 

που φτάνουν οι πληροφορίες στο λογιστήριο. 

Ο εξωτερικός ελεγκτής προκειμένου να σχηματίσει μια γνώμη για τις οικονομικές 

καταστάσεις έχει ανάγκη από μία βασική εγγύηση ότι οι συναλλαγές των ναυτιλιακών 

                                                                                                                                                                             
 
 
7α Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ., Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλη, 2003,σελ.159 
8  Πρβλ. σελ.159 
9  Meigs W. B. – Larsen E. – Meigs R., Ελεγκτική, Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ, 1984 
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επιχειρήσεων καταχωρούνται ορθώς στα λογιστικά βιβλία χωρίς παραλείψεις10. Οι 

εσωτερικοί έλεγχοι μπορούν να συντελέσουν σε μια ανάλογη εγγύηση, η οποία διασφαλίζει 

την ορθή λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να έχει 

πειστεί ότι οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται στις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις είναι αποτελεσματικές ώστε να βασίσει το έργο του στον εσωτερικό έλεγχο.  

 

 

1.3 Σκοπός της Εργασίας 

 
Δύο είναι οι σκοποί της εργασίας. Ο πρώτος σχετίζεται με τον έλεγχο και 

συγκεκριμένα τον έλεγχο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων ενώ ο δεύτερος μελετά το Z-Score 

των εισηγμένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο Χ.Α.Α. Το Z-Score αποτελεί έναν δείκτη 

πρόγνωσης πτώχευσης μιας εταιρίας ενώ κύριος εκπρόσωπος της θεωρίας αυτής είναι ο 

Altman. 

Βάση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων υπολογίζεται ο δείκτης Z-Score για τις 

ΑΝΕΚ LINES, MINOA LINES, BLUE STAR FERRIES ναυτιλιακή, ATTICA, ΝΕΛ και 

Κυριακούλης ναυτιλιακή για την περίοδο 2005-2016. Η επιλογή της περιόδου δεν είναι 

καθόλου τυχαία καθώς από το 2005 και έπειτα εφαρμόζονται τα ΔΠΧΑ.  

Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης της ελεγκτικής γνώμης με το Z-Score 

του Altman και με την αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Η διερεύνηση του εάν μια 

επιχείρηση κινδυνεύει λόγω πτώχευσης αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα για τις 

επιχειρήσεις, πόσο μάλλον σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Με τη βοήθεια του μοντέλου του 

Altman εξετάζεται εάν ισχύουν τα ανωτέρω στον κλάδο της ναυτιλίας.  

                                                        
10International Auditing Practice Committee της I.F.A.C: Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο αριθ. 200 
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1.4 Η Δομή της Εργασίας 

 

Η διπλωματική εξετάζει τον έλεγχο και συγκεκριμένα τον έλεγχο των ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων. Αναπτύσσονται οι έννοιες του ελέγχου, εσωτερικού και εξωτερικού ενώ 

επιτυγχάνεται και η εννοιολογική προσέγγιση της ναυτιλίας και των ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων. Η εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, εκ των οποίων το έβδομο αποτελεί 

το ερευνητικό κομμάτι και το όγδοο αποτελεί τα συμπεράσματα.  

Το πρώτο κεφάλαιο μας εισάγει στην έννοια της ελεγκτικής και στο περιεχόμενο 

αυτής. Γίνεται αναφορά στις διακρίσεις ελέγχου και στην αναγκαιότητα αυτού.  

Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει μια εκτενή επισκόπηση βιβλιογραφίας της 

τελευταίας δεκαετίας που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι έννοιες του εσωτερικού και του εξωτερικού 

ελέγχου ενώ γίνεται και μία σχετική σύνδεση των δύο ειδών ελέγχου.  

Το τέταρτο κεφάλαιο μας εισάγει στη ναυτιλία αφού γίνεται μια εννοιολογική 

προσέγγιση των βασικών ορισμών της ναυτιλίας και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.  

Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στη σχέση εσωτερικού ελέγχου και ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων.  

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μία συσχέτιση του εξωτερικού ελέγχου με τις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις.  

Το έβδομο κεφάλαιο αποτελεί το ερευνητικό σκέλος της εργασίας, το οποίο αφορά 

τον προσδιορισμό της πρόβλεψης πτώχευσης των εισηγμένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

μέσω του υποδείγματος του Altman.  

Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί τα συμπεράσματα ενώ παρατίθενται και 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

2.1 Εισαγωγικά 
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση γύρω από ζητήματα 

ελέγχου και ναυτιλίας την τελευταία δεκαετία. Διευρευνόνται και εξετάζονται ο ρόλος και η 

συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην εξασφάλιση ενός ποιοτικότερου συστήματος 

δεικλίδων ασφαλείας. Η τήρηση του εσωτερικού κανονισμού της εταιρίας σημαίνει την 

εφαρμογή ενός ποιοτικού ΣΕΕ. Υψίστης σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των 

επιχειρήσεων αποτελεί και ο εξωτερικός έλεγχος, ο οποίος διενεργείται από ανεξάρτητους 

ΟΕΛ, των οποίων το έργο έγκειται στη συλλογή ελεγκτικής μαρτυρίας και τεκμηρίων ενώ 

ταυτόχρονα στηρίζεται στον εσωτερικό έλεγχο. Είναι εύλογη η σύνδεση μεταξύ εσωτερικού-

εξωτερικού ελέγχου. Πραγματοποιείται μια αναφορά στη ναυτιλία και τονίζεται η 

αναγκαιότητα της ναυτικής επιθεώρησης ασφάλειας ως εργαλείο για τον εντοπισμό πιθανών 

κινδύνων.  

 

 

2.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Ελέγχου και Ναυτιλίας 

 
Ο Josh Shilts, CPA/CFF, CGMA (2017) κάνει μία αναφορά στη δύναμη των 

δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων, κάτι που οδηγεί σε μείωση κόστους και 

δαπάνης για τις επιχειρήσεις. Οι βάσεις δεδομένων μπορούν να εντοπίσουν τα προς μελέτη 

διπλότυπα και τις ποσοτικά ακραίες τιμές μέσω της χρήσης σεναρίων. Οργανισμοί και 

επιχειρήσεις επενδύουν χρόνο και χρήμα σε συνεχείς ελέγχους προκειμένου να ελέγξουν 

διάφορες λογιστικές εργασίες. Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογίας 

βοηθάει στην πρόληψη της απάτης. Αυτό το άρθρο ασχολείται με τις κατάλληλες μεθόδους 

που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή συνεχών ελεγκτικών διαδικασιών. Οι 

επιχειρήσεις δεν χρειάζονται δαπανηρά προγράμματα για τις λογιστικές και μη εργασίες τους, 

ακόμα και με λιγότερο δαπανηρά εργαλεία όπως το  excel, μπορούν να επιτύχουν τις 

διάφορες εργασίες τους.  
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Ο Tysiac (2016) κάνει λόγο στην βελτίωση της ποιότητας στους ελέγχους, η οποία 

είναι προϊόν των προσπαθειών που καταβάλλουν οι ελεγκτές. Η Helen Munter (2016) στο 

συμβούλιο AICPA ανέφερε τρεις θετικές τάσεις στον έλεγχο που διευκολύνουν την 

διαδικασία επιθεώρησης και ελέγχου. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ύπαρξη ενός πλάνου ή 

σχεδίου μπορεί να βοηθήσει ή μπορεί να εξασφαλίσει ένα αποδοτικότερο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, το 2017 αναμένεται μια χρονιά αλλαγής όπου καινούριες 

πολιτικές θα εφαρμοστούν ενώ παράλληλα οι ελεγκτές για να έχουν μία επιτυχημένη πορεία 

θα πρέπει να ακολουθούν κάποιες αρχές. Η σωστή (ορθή) κρίση, η προσαρμοστικότητα, η 

ανταποκριτική ικανότητα και η τήρηση του κώδικα ηθικής Δεοντολογίας αποτελούν αρετές-

κλειδιά ενός επιτυχημένου ελεγκτή.  

Οι Ik-Soon Cho, In-Chul Kim και Yun-Sok Lee (2016) κάνουν μια εισαγωγή στη 

ναυτιλία και δίνουν την εισαγωγική έννοια της ναυτικής επιθεώρησης ασφάλειας ως εργαλείο 

για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι ο κίνδυνος πλοήγησης 

αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της αύξησης του όγκου των πλοίων και 

της γενικότερης ανάπτυξης της Ναυτιλίας. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Χωροταξίας, 

Μεταφορών και Ναυτιλιακών υποθέσεων ψήφισε ένα νέο νόμο που ονομάζεται MSA 

(Maritime Safety Audit) ως ένα σύστημα διαχείρισης της θαλάσσιας ασφάλειας της 

κυκλοφορίας που να εξασφαλίζει την βέλτιστη ασφάλεια ή την βελτίωση της ασφάλειας. 

Εξετάζονται οι πιθανοί κίνδυνοι της θαλάσσιας ασφάλειας κυκλοφορίας ή οι πιθανοί κίνδυνοι 

που απειλούν την θαλάσσια μεταφορά για την ανάπτυξη των λιμένων ενώ παράλληλα 

διασφαλίζονται τα μέτρα προστασίας κατά των κινδύνων. Ο πρωταρχικός στόχος του MSA 

είναι να αναγνωρίσει τα πιθανά στοιχεία κινδύνων που επηρεάζουν την ασφαλή πλοήγηση. 

Το παρόν άρθρο στοχεύει στο να εισάγει τα φόντα, την αναγκαιότητα και την 

αποτελεσματικότητα των MSA και επίσης περιγράφει ορισμένα τεχνικά πρότυπα και 

διαγνωστικές διαδικασίες.  

Το AICPA (2016) κάνει μια αναφορά στη χρήση του έργου των εσωτερικών 

ελεγκτών. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται  ή καλύτερα απευθύνεται στις ευθύνες και 

υποχρεώσεις των εξωτερικών ελεγκτών εφόσον κάνουν χρήση του έργου των εσωτερικών 

ελεγκτών. Η χρήση του έργου των εσωτερικών ελεγκτών γίνεται με απώτερο σκοπό την 

συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων και αποδείξεων. Στη συνέχεια, γίνεται μνεία στη χρήση 

του έργου των άλλων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές πιθανόν να χρησιμοποιούν το έργο των 

εσωτερικών ελεγκτών για να αποκτήσουν ελεγκτική μαρτυρία με έναν εποικοδομητικό και 

συμπληρωματικό τρόπο, ο οποίος εξαρτάται από:  
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 Το επίπεδο επάρκειας της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου ή της 

επάρκειας και καταλληλότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Σ.Ε). 

 Εάν το Σύστημα εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Σ.Ε) και οι σχετικές πολιτικές και 

διαδικασίες εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα του ελεγκτή.  

 Το επίπεδο ποιότητας και ελέγχου ποιότητας. 

Ο εξωτερικός ελεγκτής φέρει την ευθύνη για την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων και η ευθύνη του δεν περιορίζεται από το έργο που έχει ασκήσει-εκτελέσει ο 

εσωτερικός ελεγκτής.  

Οι Ron Triepels, Ad. Feelders και Hennie Daniels (2015) μιλάνε για την 

αποκάλυψη απάτης και εγγράφων απάτης στον τομέα των θαλάσσιων εμπορευματικών 

μεταφορών ενώ ταυτόχρονα βασίζονται σε ένα μοντέλο πιθανοτικής κατανομής ταξινόμησης. 

Η ανεπαρκής ορατότητα στις παγκόσμιες διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού δημιουργεί 

αισθητούς κινδύνους για τις τελωνειακές χρηματιστηριακές πολιτικές των ναυλομεσιτών. 

Ένας από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μεταφορείς εμπορευμάτων σχετίζεται με τη 

μεταφορά φορτίων, τα οποία συνοδεύονται από έγγραφα που εμπεριέχουν απάτη ή αναληθή 

στοιχεία. Γίνεται λόγος στους παραδοσιακούς ελέγχους κινδύνου, οι οποίοι κρίνονται 

αναποτελεσματικοί από τις απαρχές της ναυτιλίας. Η ανίχνευση πλαστογραφημένων-

αναληθών εγγράφων γίνεται με δύο μεθόδους, α) με την παραδοσιακή και β) με την εξόρυξη 

δεδομένων από τις αλυσίδες εφοδιασμού. Οι μεταφορείς φορτίων μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για την ανίχνευση πλαστογραφημένων εγγράφων, δεδομένα που 

συλλέγονται από βάσεις δεδομένων της αλυσίδας εφοδιασμού. Συνεπώς, γίνεται λόγος για 

τους κινδύνους και τα φαινόμενα απάτης στον τομέα της ναυτιλίας.  

Σε παρόμοιο κλίμα κινoύνται και η Maria, L. Murphy, CPA και Ken Tysiac (2015) 

όπου επισημαίνουν ότι η χρήση πληροφοριακών συστημάτων βοηθά τους ελεγκτές να 

αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση σχετικά με τις επιχειρήσεις των πελατών τους. Ο James 

Comito, ο εθνικός διευθυντής του ομίλου «Professional Standards Group at Mayor Hoffman 

Mc Cann Pc» δήλωσε ότι το ελεγκτικό επάγγελμα κάνει πολύ καλύτερη χρήση των 

τεχνολογικών εξελίξεων που έχουμε δει τα τελευταία 20-30 χρόνια. Η χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη στον εξωτερικό έλεγχο όσο στον 

εσωτερικό έλεγχο, όπου οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τα Π.Σ για να εντοπίσουν κινδύνους 

και ανωμαλίες.  

Η Ένωση Αμερικάνων Λογιστών το 2014 κάνει λόγο για τον προσδιορισμό και την 

εκτίμηση του κινδύνου απάτης. Σύμφωνα με το SAS (Statement on auditing Standards) 99 

απαιτούνται συνεδρίες για κάθε έλεγχο προκειμένου να ανιχνευτεί η απάτη. Η ανίχνευση της 
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απάτης καθίσταται μια σημαντική προτεραιότητα του ελεγκτικού επαγγέλματος. 

Υποστηρίζεται ότι η ζήτηση στο μέλλον για ελεγκτές θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

ικανότητα τους να ελέγχουν τον κίνδυνο και δη αυτόν της απάτης. Η αδυναμία εντοπισμού 

της απάτης αποτελεί υψηλό κόστος για μία επιχείρηση. Από την μία πλευρά, ο καταιγισμός 

ιδεών βοηθά τους ελεγκτές να ανιχνεύουν την απάτη. Από την άλλη, υποστηρίζεται ότι ενώ ο 

συνολικός αριθμός ιδεών μειώνεται, οι ομάδες ελέγχου δημιουργούν περισσότερες ιδέες 

απάτης από ότι οι ανεξάρτητοι ελεγκτές.  

Η Ένωση Λογιστών Αμερικής (2014) σε μία έρευνα της χρησιμοποιεί ένα 

θεωρητικό πλαίσιο για να αναλύσει τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις 

προσλαμβάνουν εξωτερικούς ελεγκτές. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις 

προσλαμβάνουν εξωτερικούς ελεγκτές και στηρίζονται στο έργο τους αφορά στον έλεγχο των 

συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μετόχων και των ομολογιούχων, τα 

οποία πολλές φορές συγκρούονται. Συνεπώς, ο ρόλος τους καταστέλλει τις συγκρούσεις 

συμφερόντων μεταξύ διαφόρων ομάδων. Υπάρχουν παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην 

πρόσληψη εξωτερικών ελεγκτών. Η μόχλευση, το μέγεθος μιας επιχείρησης και ο αριθμός 

των συμφωνιών αυξάνουν την πιθανότητα ότι μία οντότητα θα προσλάβει εξωτερικούς 

ελεγκτές. Το χρέος και το μέγεθος μιας επιχείρησης αποτελούν δείκτες ή ενδείξεις ότι μια 

επιχείρηση αναθέτει τον έλεγχο της σε εξωτερικούς συνεργάτες-ελεγκτές.  

Στην Ευρωπαϊκή Λογιστική Αναθεώρηση (2014) κάνουν μνεία στον υποχρεωτικό 

χαρακτήρα του ελέγχου των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις. Τελευταία, οι εθελοντικοί έλεγχοι είναι 

προτιμότεροι και αυτό εξαιτίας του υψηλού κόστους των ελεγκτικών διαδικασιών. Συνεπώς, 

ο έλεγχος είναι δαπανηρός και σε βάθος χρόνου παρατηρείται μία απόκλιση από αυτήν την 

λογική. Συμπερασματικά, οι εταιρίες επιλέγουν να ελεγχθούν μόνο εάν τα αποτελέσματα 

ευνοούν αυτές και ωραιοποιούν την χρηματοοικονομική τους επίδοση.  

Ο εξωτερικός έλεγχος, έλεγχος των δημοσίων επιχειρήσεων έχει υποχρεωτικό 

χαρακτήρα και οι πληροφορίες παρέχονται στους χρήστες ώστε να αποφευχθεί η κοινωνική 

ζημία και να επιτευχθεί το κοινωνικό όφελος (Lennox and Littman 2011).  

Επιπρόσθετα, η περίπτωση υποχρεωτικού ελέγχου στις ιδιωτικές εταιρίες είναι 

λιγότερο σαφής-εμφανής, καθώς οι συγκεκριμένες εταιρίες αναπτύσσονται σε διαφορετικό 

περιβάλλον, όπου οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων έχουν την τάση να είναι πιο 

κοντά στην εταιρία με αποτέλεσμα να μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες απευθείας. 

Συμπεραίνουμε, ότι οι έλεγχοι για τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο είναι λιγότερο 

υποχρεωτικοί. «Alle and Yohn 2009), E.Dedmanetal. 
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Σύμφωνα με τους Hans B.Christensen, Edwand Lee, Martin Walker και Cheng 

Zeng (2014) η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ και η εφαρμογή τους από τις επιχειρήσεις στους 

ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων βοηθάει στην εξασφάλιση ενός ποιοτικότερου 

συστήματος ελέγχου. Συνεπώς, συμπεραίνουμε ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν IFRS 

ακολουθούν τον ποιοτικό έλεγχο. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ΔΠΧΑ, των Λογιστικών 

Προτύπων και της λογιστικής ποιότητας.  

Η Τσιπουρίδου και ο Σπαθής (2013) κάνουν μία αναφορά στην ελεγκτική γνώμη και 

στη διαχείριση των κερδών. Η έρευνα τους εξετάζει τη σχέση μεταξύ ελεγκτικής γνώμης και 

διαχείρισης κερδών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ελεγκτική γνώμη δεν σχετίζεται με την 

διαχείριση κερδών. Υπάρχουν κάποια χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά, όπως η 

κερδοφορία και το μέγεθος που αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της γνωμοδότησης των 

ελεγκτικών αρχών. Υπάρχει άμεση σύνδεση της γνώμης του προηγούμενου έτους με τη 

γνώμη που εκδίδεται στο τρέχον έτος. Επίσης, αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα της 

λειτουργίας του εξωτερικού ελέγχου. Αυτές οι συνθήκες επηρεάζουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών του ελέγχου καθώς οι ελεγκτές ενδέχεται να μπουν στον πειρασμό να 

συμπεριφέρονται ευκαιριακά. Γίνεται λόγος για την μετάβαση από τα Ε.Λ.Π στα Δ.Λ.Π και 

Δ.Π.Χ.Α, όπου από το 2005 και έπειτα παρατηρείται βελτίωση της ποιότητας ελέγχου και 

των παρεχόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε υπάρχουν πέντε είδη 

ελεγκτικής γνώμης, η σύμφωνη γνώμη, η σύμφωνη γνώμη με έμφαση, η αδυναμία έκφρασης 

γνώμης, η αρνητική γνώμη και η γνώμη με εξαίρεση-επιφύλαξη. Η έννοια της συνέχισης 

δραστηριότητας εμφανίζεται σε όλους τους τύπους γνώμης και είναι ένα θέμα προς εξέταση. 

Η ελεγκτική γνώμη είναι ένα μέσον πρόβλεψης της χρεοκοπίας ή όχι μιας επιχείρησης. Οι 

εκθέσεις ελέγχου αποσκοπούν στην αύξηση του βαθμού εμπιστοσύνης των χρηστών στις 

οικονομικές καταστάσεις ωστόσο οι ελεγκτές φέρουν την ευθύνη μόνο για τα γνώμη που 

συνοδεύει την έκθεση.  

Το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών (2013) σε μία σχετική δημοσίευση για 

την επιτροπή ελέγχου κάνει μια γενική επισκόπηση του εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζοντας 

μια σειρά από βελτιωμένες πρακτικές και υψηλά πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα, με την πάροδο 

του χρόνου οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των ΔΣ και συγκεκριμένα της επιτροπής ελέγχου 

έχουν γίνει πιο απαιτητικά. Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει ένα επίπεδο 

χρηματοοικονομικών γνώσεων, ανεξαρτησίας και γνώσης σχετικά με την διαχείριση 

κινδύνου και τον εσωτερικό έλεγχο. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου πρέπει να έχουν 

δεσμευτεί βαθιά, οφείλουν να έχουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας ενώ 

παράλληλα πρέπει να είναι πλήρως ειδικευμένα ώστε να φέρουν εις πέρας με τρόπο 
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αποτελεσματικό τις υποχρεώσεις τους. Ένας από τους κυριότερους ρόλους της επιτροπής 

ελέγχου είναι να παρέχει την επισκόπηση του εσωτερικού ελέγχου. Τονίζεται ότι η επιτροπή 

έλεγχου πρέπει να αναπτύσσει μια σχέση με τους εσωτερικούς ελεγκτές ώστε να 

ενδυναμώνει-ενισχύει την δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου.  

Οι R.J.Anderson και J.C.Srare (2013) κάνουν μία αναφορά στην επιτροπή ελέγχου 

και στις αρμοδιότητες της. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων αυτών περιλαμβάνεται και η επίβλεψη 

του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε). Ακολουθώντας δέκα (10) βήματα η επιτροπή 

ελέγχου μπορεί να διευκολύνει το έργο της περί εποπτείας του Σ.Ε.Ε. Οκτώ από αυτά 

αναφέρονται παρακάτω:  

 Η επιτροπή ελέγχου εμπλέκεται με έναν ανοιχτού τύπου, ξεκάθαρο ή διάφανο 

τρόπο με τον διευθύνοντα σύμβουλο ελέγχου.  

 Η επιτροπή ελέγχου επισκοπεί και εγκρίνει το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου σε 

ετήσια βάση.  

 Η επιτροπή ελέγχου έχει μία ξεκάθαρη εικόνα των αδυναμιών και των 

πλεονεκτημάτων του Σ.Ε.Ε 

 Η επιτροπή ελέγχου απευθύνεται στον διευθύνοντα σύμβουλο του ελέγχου 

σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο και την 

εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας του ελέγχου.  

 Η επιτροπή ελέγχου επικοινωνεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο σχετικά με την 

απόδοση και την βελτίωση του Σ.Ε.Ε 

 Καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι ελεγκτές χρησιμοποιούν νέα τεχνολογία, 

νέα εργαλεία και νέες μεθόδους για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

και της αποδοτικότητας του εσωτερικού ελέγχου.  

 Έμφαση στις σχέσεις του εσωτερικού ελέγχου και της ελεγκτικής επιτροπής 

και βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας.  

 Διαβεβαίωση ότι η εφαρμογή του Σ.Ε.Ε, οι αποκλίσεις, τα λάθη και τα 

σφάλματα συμμορφώνονται με τα πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών.  

Η Ένωση Λογιστών Αμερικής (2013) κάνει λόγο στον συνεχή έλεγχο και στον ρόλο 

που αυτός διαδραματίζει στα ελεγκτικά δρώμενα. Η χρήση του συνεχούς ελέγχου μετριάζει 

τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου με τον εξωτερικό αλλά και την σχέση εσωτερικών-

εξωτερικών ελεγκτών. Οι εξωτερικοί ελεγκτές βασίζουν το έργο τους στο έργο των 

εσωτερικών ελεγκτών στην περίπτωση που η λειτουργία έχει ανατεθεί σε εξωτερικούς 

συνεργάτες. Γίνεται μία σύγκριση μεταξύ του συνεχούς και του περιοδικού ελέγχου. Τα 
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αποτελέσματα δείχνουν ότι όταν το ΣΕΕ χρησιμοποιεί τον περιοδικό έλεγχο, οι εξωτερικοί 

ελεγκτές στηρίζονται περισσότερο σε μία εξωτερική ανάθεση και σε ελεγκτικά τεκμήρια μη 

προερχόμενα από την προς μελέτη οντότητα. Αντιθέτως, όταν το ΣΕΕ χρησιμοποιεί τον 

συνεχή έλεγχο, οι εξωτερικοί ελεγκτές στηρίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που προέρχονται 

είτε από την προς εξέταση επιχείρηση είτε όχι. Μία εξωτερική ανάθεση μπορεί να οδηγήσει 

σε υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης εξωτερικού ελέγχου ενώ μπορεί να μειώσει το κόστος 

του εξωτερικού ελέγχου.  

Οι David B.Citron και Richard J.Taffler (2012) σε ένα άρθρο τους αναφέρονται 

στην έκθεση ελέγχου ή στις εκθέσεις ελέγχου κάτω από το πρίσμα της «αβεβαιότητας» της 

«Συνέχισης Δραστηριότητας». Εξετάζονται δύο σημαντικά ερωτήματα. Ποια είναι η αξία της 

έκθεσης ελέγχου; Ποιες οι αρμοδιότητες ενός ανεξάρτητου ελεγκτή; Ορισμένοι παράγοντες, 

όπως η πιθανότητα αποτυχίας μιας εταιρίας, η πτωχευτική της ικανότητα και το μέγεθος της 

αποτελούν μεταβλητές που πιθανώς επηρεάζουν την αξία της έκθεσης ελέγχου όταν 

υπάρχουν αναφορές στην αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Εξετάζεται ένα μεγάλο δείγμα 

των εισηγμένων εταιριών στην Αγγλία την δεκαετία 1977-1986 σχετικά με το εάν υπάρχουν 

ενδείξεις «Συνέχισης Δραστηριότητας». Διαπιστώνεται μία συσχέτιση μεταξύ της αλλαγής 

του ελεγκτή και της συνέχισης της δραστηριότητας ενώ παράλληλα διαπιστώνεται ότι οι 

μικρές ελεγκτικές εταιρίες στην Αγγλία δεν διαφέρουν σε ποσοστά με τις μεγάλες ως προς 

αυτό το χαρακτηριστικό. Το άρθρο εξετάζει την αξία της έκθεσης ελέγχου και της ελεγκτικής 

γνώμης σε καταστάσεις αβεβαιότητας της «Συνέχειας Δραστηριότητας». Η αξία της έκθεσης 

ελέγχου είναι συνάρτηση της επάρκειας-ικανότητας του ελεγκτή και της ανεξαρτησίας του. 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μειώνουν την ανεξαρτησία του ελεγκτή 

όπως το εάν έχει να αντλήσει οικονομικά συμφέροντα από τον πελάτη. Ανακεφαλαιώνοντας, 

αυτό το άρθρο αξιολογεί την αξία της έκθεσης ελέγχου και της γνώμης του ελεγκτή σε 

καταστάσεις αβεβαιότητας συνέχισης της δραστηριότητας μιας εταιρίας ενώ το 

χαρακτηριστικό της αξίας προσδιορίζεται από τους παράγοντες της ανεξαρτησίας του 

ελεγκτή και το εάν αυτός διαθέτει το κατάλληλο λογιστικό-ελεγκτικό υπόβαθρο γνώσεων. 

Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα, ικανότητα 

και ανεξαρτησία των ελεγκτών. Τέλος, επισημαίνεται η θετική ή ανάλογη σχέση μεταξύ της 

πτωχευτικής ικανότητας μιας εταιρίας και της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

Ο Jere R.Francis (2011) παρουσιάζει ένα γενικό πλαίσιο όπου εξετάζει τους 

παράγοντες που σχετίζονται με την ποιότητα ελέγχου και με τον ποιοτικό έλεγχο. Σκοπός του 

πλαισίου αυτού είναι να οξύνει τον τρόπο σκέψης μας και να διεξάγει μια έρευνα για την 

ποιότητα του ελέγχου, κάτι που θα βοηθήσει τους λογιστές να κατακτήσουν το ρόλο του 
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ποιοτικού ελέγχου. Η ελεγκτική έρευνα βασίζεται στη συλλογή στοιχείων από αρχεία. Η 

ποιότητα του ελέγχου επηρεάζεται από τις ελεγκτικές διαδικασίες, από τις επιχειρήσεις 

λογιστικής και το επίπεδο ή την ποιότητα των υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν.  

Οι NeilL .Fargher και  Liwei Jiang (2008) κάνουν λόγο στις αλλαγές που έλαβαν 

χώρο στο ελεγκτικό περιβάλλον και στην ροπή των ελεγκτών να εκδίδουν «Γνώμες», στις 

οποίες περιλαμβάνονται αναφορές επί της «Συνεχιζόμενης Δραστηριότητας». Η οικονομική 

κρίση και η δυσμενής οικονομική κατάσταση των εταιριών την περίοδο 2000-2002 είχε σαν 

συνέπεια την αύξηση των δικαστικών διαφορών κατά των ελεγκτών, το υψηλότερο κόστος 

ασφάλισης και τις αναθεωρήσεις του ελεγκτικού επαγγέλματος. Χρησιμοποιώντας σαν 

περίοδο αναφοράς το εν λόγω διάστημα διαπιστώνουμε ότι οι ελεγκτές εκφράζουν γνώμες 

λιγότερο συντηρητικές πρωτύτερα ενώ από το 2003 και έπειτα οι γνώμες στις εκθέσεις 

ελέγχου εξάγονται με τρόπο περισσότερο συντηρητικό. Μετά την κρίση, οι ελεγκτές κάνουν 

μνεία στην αρχή της συνέχισης δραστηριότητας πιο εύκολα σε εταιρίες που αντιμετωπίζουν 

διάφορα οικονομικά προβλήματα όπως έλλειψη ρευστότητας. Η αύξηση κινδύνου, στην 

οποία εκτίθενται οι επιχειρήσεις μπορεί να αντισταθμιστεί με την έκφραση 

διαφοροποιημένης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων από πλευράς ελεγκτών, κάτι 

που αποτυπώνεται στην αλλαγή γνωμοδότησης. Οι ελεγκτές πρέπει να καταβάλλουν 

εντατικότερες προσπάθειες και να ασκούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα με 

επαγγελματικό σκεπτικισμό. Συντηρητισμός καλείται η τάση των ελεγκτών να εκφράζουν 

«Γνώμη» με έμφαση στην αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Συνοψίζοντας, η έρευνα 

εξετάζει τις αλλαγές που διαδραματίστηκαν στο ελεγκτικό επάγγελμα και στο περιβάλλον 

του ελέγχου ενώ παράλληλα εξετάζεται και η αλλαγή στάσης των ελεγκτών, οι οποίοι μετά 

την κρίση της περιόδου 2000-2002 εκφράζουν γνώμη με έμφαση στην αρχή της 

δραστηριότητας.  

Ο Peter J. Carey (2008) σε ένα άρθρο του προβαίνει στη συσχέτιση του κόστους με 

την αρχή της «Συνέχισης Δραστηριότητας» και την τροποποιημένη ή διαφοροποιημένη 

«Γνώμη Ελέγχου». Συγκεκριμένα εξετάζει την περίπτωση της αγοράς της Αυστραλίας και 

πως συμπεριφέρεται και αντιδρά η αγορά ελέγχου. Εξετάζει το πιθανό κόστος ή τους 

πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτές της Αυστραλίας και οι πελάτες από την 

έκδοση «Διαφοροποιημένης Γνώμης Ελέγχου». Εξετάζεται ο πληθυσμός των εταιριών της 

Αυστραλίας που εκδίδουν για πρώτη φορά διαφοροποιημένη γνώμη σχετικά με την 

«Συνέχιση Δραστηριότητας» και ένα δείγμα επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν 

χρηματοοικονομικά προβλήματα λαμβάνοντας μια ξεκάθαρη γνώμη. Τα ευρήματα δείχνουν 

ότι μια πιθανή αλλαγή του ελεγκτή επιδρά θετικά στη λήψη μιας διαφοροποιημένης γνώμης. 
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Η αλλαγή ελεγκτή επιδρά θετικά στην διατύπωση «Γνώμης Ελέγχου» και στην αρχή της 

συνέχισης δραστηριότητας καθώς αυξάνεται η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα του 

ελεγκτικού έργου. Έχει εξεταστεί ο ρόλος που παίζει η αλλαγή ελεγκτή για τις εταιρίες και η 

χρήση της έκθεσης ελέγχου σαν επεξηγηματικής μεταβλητής. Ποιος είναι όμως ο αντίκτυπος 

στον ελεγκτή όταν αυτός εκδίδει για πρώτη φορά «Διαφοροποιημένη Γνώμη»; Υπάρχει 

θετική συσχέτιση της αλλαγής του ελεγκτή με την διαφοροποιημένη για πρώτη φορά 

γνωμοδότηση ενώ υπάρχει συσχέτιση της έκθεσης ελέγχου με την αρχή «Συνέχισης 

Δραστηριότητας».  

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Michigan, Chris. E. Hogan και ο δικηγόρος 

Michael. S. Wilking (2008) διερωτώνται εάν η ελεγκτική αμοιβή αυξάνεται σε ενδεχόμενες 

ελλείψεις του Σ.Ε.Ε. Έτσι συνδέουν άμεσα την ελεγκτική αμοιβή με τον έλεγχο και το Σ.Ε.Ε. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εσωτερικοί έλεγχοι που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχουν τη λογική διαβεβαίωση σχετικά με την αξιοπιστία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέσω της θέσπισης πολιτικών και διαδικασιών που 

σχετίζονται με την διατήρηση των λογιστικών βιβλίων, των αδειών και της προστασίας των 

Π.Σ. Προκειμένου οι έλεγχοι να κριθούν αποτελεσματικοί, θα πρέπει να εξασφαλίσουν όσο 

είναι εφικτό ότι οι ανακριβείς δηλώσεις των οικονομικών καταστάσεων δεν μπορούν να 

συμβαίνουν σε μία δεδομένη λειτουργική περιοχή ή σε κάποιον λειτουργικό τομέα ή εφόσον 

συμβούν, πρέπει να διορθωθούν από την διοίκηση πριν την έκδοση των οικονομικών 

εκθέσεων. Οι οικονομικές εκθέσεις αποτελούν ένα κοινό προϊόν του ανεξάρτητου ελέγχου 

και της Διοίκησης. Το μοντέλο ελεγκτικού κινδύνου, το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο για την 

αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ συνολικού ελεγκτικού κινδύνου, του εγγενούς κινδύνου, του 

κινδύνου ελέγχου και του κινδύνου ανίχνευσης προτείνει ότι ακόμη και εάν εντοπίζονται 

ελλείψεις στο Σ.Ε.Ε, οι ελεγκτές μπορούν να παρέχουν μη εξουσιοδοτημένη γνώμη εφόσον 

αυξήσουν τις ουσιαστικές δοκιμές ή διαδικασίες τους.  

Ο Balkaran (2008) διακρίνει τον έλεγχο σε εξωτερικό και εσωτερικό επισημαίνοντας 

πως παρ όλες τις ομοιότητες τους υπάρχουν και διαφορές ενώ παράλληλα κάθε είδος παίζει 

έναν ζωτικό ρόλο στα ελεγκτικά δρώμενα. Τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί 

ελεγκτές παίζουν σημαντικό ρόλο στην διακυβέρνηση ενός οργανισμού. Οι δύο ομάδες έχουν 

κοινά συμφέροντα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών δημοσιονομικών 

ελέγχων, τηρούν τους ηθικούς κώδικες Δεοντολογίας ενώ παράλληλα τηρούν και τα 

επαγγελματικά πρότυπα που καθορίζονται από την αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση. 

Όσον αφορά τα δύο είδη ελεγκτών λειτουργούν ανεξάρτητα από τις διαδικασίες που ελέγχουν 

ενώ ταυτόχρονα προσδοκάται ότι έχουν εκτενή γνώση σχετικά με τις επιχειρήσεις και την 
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βιομηχανία. Γίνεται αναφορά στον υποχρεωτικό και στον μη υποχρεωτικό χαρακτήρα του 

ελέγχου. Γενικά, οι λειτουργίες του Εσωτερικού Ελέγχου δεν είναι υποχρεωτικές για τους 

οργανισμούς, ωστόσο, όμως η πρόσφατη νομοθεσία έχει κάνει τον Εσωτερικό Έλεγχο 

υποχρεωτικό σε ορισμένες περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, ο εξωτερικός έλεγχος 

απαιτείται νόμιμα για αρκετές εταιρίες, ειδικότερα για εκείνες που συμπεριλαμβάνονται σε 

δημόσια ανταλλαγή. Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά-προσόντα για έναν εσωτερικό ελεγκτή 

στηρίζονται αποκλειστικά στην κρίση του εργοδότη. Παρά το γεγονός ότι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές χαρακτηρίζονται ως λογιστές μερικοί μπορεί να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, 

προσωπικό πωλήσεων και διευθυντικά στελέχη που έχουν μετακινηθεί εσωτερικά, μέσα στον 

οργανισμό με μια καλή γνώση των δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντος της επιχείρησης. 

Υπερέχουν επίσης σε εμπειρία κάτι που τους καθιστά ικανούς να εκτελέσουν τον εσωτερικό 

έλεγχο. Όλο και περισσότεροι εσωτερικοί ελεγκτές κατέχουν τον πιστοποιημένο τίτλο των 

εσωτερικών ελεγκτών κάτι που αποδεικνύει την επάρκεια και τον επαγγελματισμό στον 

τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου.  

Η Ευρωπαική Συνομοσπονδόια Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου σε μία 

δημοσίευση της κάνει λόγο στον εσωτερικό και στον εξωτερικό έλεγχο αλλά και στην μεταξύ 

τους σχέση. Τονίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των δύο ειδών ελέγχου ενώ 

παράλληλα επισημαίνεται ότι η σχέση εσωτερικού-εξωτερικού ελέγχου είναι 

συμπληρωματική και όχι διαφοροποιημένη. Ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί πολλές φορές 

ενισχυτικά στον εξωτερικό έλεγχο καθώς ο δεύτερος βασίζεται στον πρώτο. Στο άρθρο 

γίνεται λόγος για την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εσωτερικού-εξωτερικού ελέγχου. Ο 

εσωτερικός έλεγχος βοηθάει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου ενώ ένας 

ελεγκτής πρέπει να φέρει το κατάλληλο επίπεδο γνώσης και εμπειρίας ώστε να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο ή καλύτερα να τον ανιχνεύσει. Οι εξωτερικοί ελεγκτές 

χρησιμοποιούν το έργο των εσωτερικών ελεγκτών ώστε να εκφράσουν γνώμη για τις 

οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και εάν αυτές είναι απαλλαγμένες ή όχι από 

ουσιώδη σφάλματα ή ανακρίβεια. Η ευθύνη των εξωτερικών ελεγκτών δεν περιορίζεται 

παρόλο που στηρίζουν το έργο τους στο έργο των εσωτερικών ελεγκτών. Πρέπει να φέρουν 

το κατάλληλο υπόβαθρο, την δέουσα εκπαίδευση και εμπειρία ώστε να γνωμοδοτήσουν 

σωστά. 

Ο Jerry W. Lin (2006) μιλάει για την επίδραση της επιτροπής ελέγχου στις επιδόσεις 

όσον αφορά την ποιότητα των κερδών. Καθοριστικός είναι ο ρόλος των επιτροπών ελέγχου, ο 

οποίος επικεντρώνει στη διασφάλιση της ποιότητας των εταιρικών οικονομικών εκθέσεων 

που δέχθηκαν συνεχείς ελέγχους μετά το πρόσφατο σκάνδαλο της Enron. Σκοπός του άρθρου 
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είναι η ανάλυση της σχέσης μεταξύ των χαρακτηριστικών των επιτροπών ελέγχου. Η 

εξονυχιστική έρευνα ως προς το μέγεθος, την οικονομική ανεξαρτησία, την οικονομική 

εξειδίκευση και την δραστηριότητα και η επαναδιατύπωση των κερδών αποτελούν άμεσο 

τρόπο διαχείρισης των κερδών. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης ο 

Lin καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μοναδική μεταβλητή που επηρεάζει τα κέρδη είναι το 

μέγεθος των επιτροπών. Υπάρχει μια αρνητική σχέση μεταξύ του μεγέθους των επιτροπών 

ελέγχου και των αποδοχών.  

Ο Antonio Durendez Gomez Guilamon μιλάει για την χρησιμότητα της έκθεσης 

ελέγχου και της γνώμης που διατυπώνει ο ελεγκτής. Κάποιες φορές η χρησιμότητα της 

έκθεσης ελέγχου τίθεται υπό αμφισβήτηση ενώ και η εγκυρότητα των πληροφοριών που 

περιέρχονται στην έκθεση ελέγχου μπορεί να αμφισβητηθεί. Η παρούσα έρευνα απευθύνεται 

σε αντιπροσώπους, σε μεσιτικές εταιρίες και σε τράπεζες που προσπαθούν να διαπιστώσουν 

πόσο σημαντική είναι η έκθεση ελέγχου για τους επενδυτές ώστε να προβούν στις 

αντίστοιχες επενδύσεις. Ποια είναι η επίδραση της γνώμης που διατυπώνει ο ελεγκτής στις 

επενδύσεις; Επηρεάζει η έκθεση ελέγχου τις επενδύσεις και την χρηματοδότηση των 

εταιριών; Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι χρήστες των εκθέσεων θεωρούν ότι οι 

πληροφορίες που περιέρχονται στις εκθέσεις ελέγχου είναι χρήσιμες και σημαντικές στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων αλλά και για ζητήματα επένδυσης και χρηματοδότησης 

των εταιριών.  

Ανακεφαλαιώνοντας, ένα μεγάλο κομμάτι ερευνών αναφέρεται στη χρήση του 

εσωτερικού ελέγχου από πλευράς των εξωτερικών ελεγκτών, που χρησιμοποιούν το έργο του 

πρώτου. Συμπεραίνουμε ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί τη βάση του εξωτερικού ελέγχου, 

ή απλώς ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος ενισχύει τον εξωτερικό έλεγχο και τονίζεται η 

ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των δύο ειδών ελέγχου.  Ένα άλλο κομμάτι ερευνών 

αναφέρεται στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών, εσωτερικών και εξωτερικών. 

Επισημαίνεται η χρήση του έργου των εσωτερικών ελεγκτών από πλευράς των εξωτερικών 

ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται ελεγκτικά τεκμήρια. Μία άλλη ομάδα ερευνητών κάνει 

λόγο στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και της πληροφορικής που ενισχύουν το 

ρόλο του ελέγχου και εξασφαλίζουν ένα ποιοτικότερο ΣΕΕ. Η χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων συνεπάγεται μείωση του κόστους για την εταιρία, προλαμβάνει την απάτη και 

βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Άλλοι ισχυρισμοί 

τονίζουν ότι η εφαρμογή των ΔΠΧΑ οδήγησε στην εξασφάλιση ενός ποιοτικότερου ΣΕΕ.  

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας καταλαβαίνουμε τον ύψιστο ρόλο της 

Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εφόσον διαθέτει την κατάλληλη γνώση διαχειρίζεται κατάλληλα 
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τους κινδύνους και εξασφαλίζει ένα ποιοτικότερο σύστημα ελέγχου. Από όσα ελέχθησαν 

παραπάνω μπορεί να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα του ελέγχου και η τήρηση ενός 

ποιοτικού συστήματος ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
3.1 Εισαγωγικά 

 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναπτύσσονται εννοιολογικά οι έννοιες του εσωτερικού 

και εξωτερικού ελέγχου ενώ τονίζεται και η αναγκαιότητα τους με σκοπό την επίτευξη της 

εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Γίνεται μία εννοιολογική πορσέγγιση της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και αναπτύσσονται οι αρμοδιότητες που αυτή φέρει. 

Ακολουθεί μία ανάπτυξη των Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου και του Κώδικα Δεοντολογίας 

αυτού. Η εφαρμογή του ΣΕΕ οδηγεί σε ορισμένα οφέλη για τις επιχειρήσεις ενώ η ορθή 

τήρηση του βοηθάει στον εντοπισμό οικονομικών ατασθαλιών, στον έλεγχο απάτης και στην 

πρόληψη κινδύνου που απειλεί τις επιχειρήσεις. Τονίζεται ότι εσωτερικός και εξωτερικός 

έλεγχος έχουν μία σχέση συμπληρωματική και όχι αμοιβαάι αποκλειόμενη έτσι ακολουθεί 

μία ανάλυση σχετική με τη λειτουργία και το θεσμικό πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου. Ο 

εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από ανεξάρτητους επαγγελματίες, τους ελεγκτές, οι οποίοι 

πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική ανεξαρτησία από τις ελεγχόμενες οντότητες και να 

πληρούν την αρχή των επαγγελματικών ασυμβιβάστων. Τέλος, προσεγγίζεται το θέμα της 

ελεγκτικής θητείας και αμοιβής για τον ελεγκτή.  

 
3.2 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου - Έννοια, Σκοποί και Στόχοι 
 

Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων αποτελούν δύο σημαντικούς 

παράγοντες, οι οποίοι καθιστούν δύσκολη την επίβλεψη και παρακολούθηση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αυτές αναπτύσσουν. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία 

η θέσπιση μέτρων και διαδικασιών μέσω των οποίων διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία, η 

αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Το Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου (Σ.Ε.Ε) είναι το εργαλείο ελέγχου και ανάλυσης δεδομένων που αφορά τις 

λειτουργίες και δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών11 

δίνει τον ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος πραγματεύεται τους σκοπούς, τη φύση 
                                                        
11Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2012 ,σελ 77 
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αλλά και το πεδίο δράσης του Εσωτερικού Ελέγχου.Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

καλείται μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη και 

οργανωμένη, ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού.  

Η παροχή εξειδικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών προς τη 

διοίκηση της επιχείρησης για την ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της 

αποτελεί αντικειμενικό σκοπό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Το Ινστιτούτο των 

Εσωτερικών Ελεγκτών12 αναφέρει ότι ο αντικειμενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου είναι «η βοήθεια προς τα μέλη του οργανισμού στην αποτελεσματική άσκηση των 

καθηκόντων τους». Ένας από τους βασικότερους στόχους της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου είναι η κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών, λογιστικών, μηχανογραφικών και 

λοιπών υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Επιπλέον, πρέπει να στοχεύει στην ορθή κατανομή των 

αρμοδιοτήτων, των ευθυνών του προσωπικού της και να επικεντρώνει στην προστασία των 

περιουσιακών της στοιχείων και στην αποτελεσματική λειτουργία της με απώτερο σκοπό την 

εξασφάλιση της μακροβιότητας της. Εργαζόμενοι και εξωτερικοί συνεργάτες πρέπει να 

συμπεριφέρονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές δεοντολογίας. Τα αποτελέσματα 

και οι προτάσεις ελέγχου πρέπει να γνωστοποιούνται στο κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης 

της επιχείρησης, η οποία (διοίκηση) τα αξιολογεί και εκδίδει αποφάσεις σχετικές με τη 

συμμόρφωση. Τέλος, για τις εισηγμένες μετοχές σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά η 

ύπαρξη ξεχωριστού τμήματος εσωτερικού ελέγχου κρίνεται υποχρεωτική και αναγκαία13. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου φέρει τις εξής αρμοδιότητες14: 

 Ενημερώνει τη διοίκηση της εταιρίας για τα αποτελέσματα του ελέγχου, 

υποβάλλοντας προτάσεις και συστάσεις για την εφαρμογή των μέτρων που θα 

αποφασίσει η διοίκηση.  

 Ελέγχει την αξιοπιστία, την πληρότητα και την ακρίβεια των οικονομικών 

καταστάσεων, των λογιστικών εγγραφών και των βιβλίων μιας επιχείρησης.  

 Αξιολογεί, κρίνει και χαρακτηρίζει τις σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας 

των εργαζομένων τόσο εντός τμημάτων όσο και μεταξύ διαφορετικών 

τμημάτων της επιχείρησης.  

 Ελέγχει την πολιτική προσλήψεων και προαγωγών του προσωπικού.  

                                                        
12Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών,2012, σελ 78 
13Απόφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/00 
14Νεγκάκης Χ.- Ταχυνάκης Π. «Σύγχρονα Θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία, 2013   
σσ.102-104  
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 Αξιολογεί την απόδοση των επενδύσεων βάσει των αρχικά σχεδιασθέντων 

προϋπολογισμών.  

 Αναζητά τις αιτίες που προκαλούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο και προτείνει 

μέτρα αντιμετώπισης του ώστε να προβεί σε ορθούς χειρισμούς για την 

ελάττωση ή εξάλειψη του.  

 Έπειτα από ειδικές εντολές της διοίκησης αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων 

ειδικού σκοπού.  

 Συνεργάζεται με το κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης και με τους εξωτερικούς 

ελεγκτές σχετικά με την διεξαγωγή των τακτικών και έκτακτων εξωτερικών 

ελέγχων.  

 Ελέγχει την νομιμότητα των αμοιβών και των παροχών των μελών του ΔΣ.  

 Ελέγχει τις σχέσεις της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.  

Ένα σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου χαρακτηρίζεται «επαρκές» εφόσον πληροί τα κατωτέρω 

κριτήρια15:  

 Της επαρκούς λογιστικής οργάνωσης και της κατάλληλης μηχανογραφικής 

υποστήριξης.  

 Ευκρινούς διαχωρισμού των τριών βασικών λειτουργιών της οικονομικής 

μονάδας. Η συναλλακτική, η διαχειριστική και η λογιστική λειτουργία πρέπει 

να είναι ανεξάρτητες και να ασκούνται από πρόσωπα τα οποία δεν συνδέονται 

με προσωπικό-συγγενικό δεσμό.  

 Κατανομής και διαχωρισμού των ευθυνών και αρμοδιοτήτων του προσωπικού 

της επιχείρησης. Το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, 

την δέουσα ικανότητα, επιμέλεια και ακεραιότητα χαρακτήρα ενώ θα πρέπει 

να υπηρετεί πιστά τους στόχους που θέτει η διοίκηση. Τέλος, ο ταμίας 

απαγορεύεται να είναι λογιστής και αντίστροφα, κάτι που σημαίνει πως ένας 

υπάλληλος φέρει μία και μόνο ιδιότητα ώστε να πληρείται η αρχή των 

επαγγελματικών ασυμβίβαστων.  

 Καθιέρωσης μέτρων φυσικής προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και 

μέτρων για την προστασία των λογιστικών βιβλίων και αρχείων της οντότητας.  

 Διενέργειας σε τακτά χρονικά διαστήματα φυσικών επαληθεύσεων των 

περιουσιακών στοιχείων της μονάδας και των λογαριασμών που αυτή τηρεί. Οι 

επαληθεύσεις πρέπει να ασκούνται από πρόσωπο ανεξάρτητο από εκείνο που 

                                                        
15Picket S. (2005), σελ 208-211 / Νεγκάκης Χ. - Ταχυνάκης Π. «Σύγχρονα Θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου» 
Εκδόσεις Διπλογραφία, 2013 σσ.103-104 
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φέρει την ευθύνη για τη λογιστική παρακολούθηση και συμφωνία των 

λογαριασμών που τηρούνται.  

 

3.3 Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού 

Ελέγχου 

 
Σε αυτό το σημείο παραθέτουμε τα πέντε πρότυπα διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου, τα οποία 

αναφέρονται στο ρόλο και την προσωπικότητα του εσωτερικού ελεγκτή16: 
Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελεγκτή από τις δραστηριότητες 

της επιχείρησης. Σύμφωνα με το Επαγγελματικό πρότυπο 100, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει 

να είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες που ελέγχει έτσι ώστε να πραγματοποιήσει έναν 

έλεγχο που να βασίζεται σε αμερόληπτες απόψεις. Η ακεραιότητα του ελεγκτή επιτυγχάνεται 

μέσω της οργανωτικής διάρθρωσης του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και της 

αντικειμενικότητας, η οποία εξασφαλίζεται από το επαγγελματικό πρότυπο 120. Η 

πραγματική αντικειμενικότητα είναι δύσκολο να κατοχυρωθεί καθώς ο εσωτερικός ελεγκτής 

αποτελεί στέλεχος της επιχείρησης.  

Άρτια επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευση του εσωτερικού ελεγκτή. Σύμφωνα με 

το Επαγγελματικό Πρότυπο 200, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του με την δέουσα επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια. Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να στελεχώνεται από άτομα  που έχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας. Το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο πρέπει να χαρακτηρίζεται 

υψηλό. Η εποπτεία αποτελεί μια συνεχή διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται η επιτήρηση της 

εργασίας των προσώπων που συντελούν στο έργο του εσωτερικού ελεγκτή. Με τη βοήθεια 

της εποπτείας εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Επιπλέον, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να εφαρμόζει και να ακολουθεί τον Κώδικα 

Δεοντολογίας, ο οποίος έχει θεσπιστεί με σκοπό την συμμόρφωση του ελεγκτή από 

αποκλίνουσες συμπεριφορές όπως έλλειψη εντιμότητας, υποκειμενισμού και μη επιμέλειας. 

Τέλος, ένας ελεγκτής πρέπει να φέρει τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες, οφείλει να 

επιμορφώνεται συνεχώς ενώ παράλληλα πρέπει να δρα με επαγγελματισμό και συνέπεια.  

Πλαίσιο λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην 

αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που 

                                                        
16Πρβλ σσ.106-110 
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ακολουθούνται για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων και επιδιώξεων της οικονομικής 

μονάδας. Σε αυτό το σημείο τίθενται κάποια βασικά ερωτήματα.  

 Είναι η παρεχόμενη πληροφόρηση αξιόπιστη και ειλικρινής;  

 Οι διαδικασίες της εταιρίας συμμορφώνονται με τις οδηγίες, τους 

κανονισμούς, τους νόμους και τα σχέδια δράσης; 

 Διασφαλίζονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης;  

 Οι πόροι της εταιρίας  αναλώνονται με τρόπο οικονομικό και αποτελεσματικό; 

 Εκπληρώθηκαν οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της επιχείρησης; 

 Ποιότητα των ελεγκτικών διαδικασιών που ακολουθεί ο εσωτερικός ελεγκτής.  

 Τρόπος διοίκησης του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.  

Κώδικας Δεοντολογίας: H εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών από μέρους του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου αποτελεί βασικό σκοπό του Κώδικα Δεοντολογίας 

Εσωτερικού Ελέγχου. Με την εφαρμογή του Κ.Δ.Ε.Ε ο ελεγκτής είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί με τρόπο αποτελεσματικό και 

αποδοτικό. Όσον αφορά το πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Δ.Ε.Ε αφορά τον υπεύθυνο του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου και τα άτομα που πιθανώς εποπτεύονται από αυτόν. Οι 

εργαζόμενοι με αυτοπειθαρχία και κατάλληλη προσωπική κρίση πρέπει να τηρούν τον 

Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου στο βαθμό που αυτοί θεωρούν ικανοποιητικό. Ο 

Κ.Δ.Ε.Ε έχει εκδοθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και βάση αυτού οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές της ακεραιότητας, εχεμύθειας, επάρκειας και 

αντικειμενικότητας17. 

 Ακεραιότητα: O εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι ειλικρινής, έντιμος, 

υπεύθυνος και να διαθέτει το κατάλληλο υπόβαθρο γνώσης και εμπειρίας ώστε 

να εκτελέσει με τρόπο ορθό το ελεγκτικό του έργο. Πρέπει να είναι 

προσηλωμένος στην εκτέλεση των καθηκόντων του και να μην εμπλέκεται σε 

παράνομες ή αντιδεοντολογικές δραστηριότητες.  

 Εχεμύθεια: Ο εσωτερικός ελεγκτής απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τις 

εμπιστευτικές πληροφορίες για προσωπικό του όφελος ή με τρόπο που να 

αντίκειται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τα συμφέροντα της εταιρίας 

του. Χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή στον τρόπο που χρησιμοποιεί 

την διαθέσιμη πληροφόρηση.  

                                                        
17Νεγκάκης Χ. - Ταχυνάκης Π. (2013) «Σύγχρονα Θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία, 2013 
σσ.110-112 
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 Επάρκεια: Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να είναι επιμελής κατά την άσκηση 

των επαγγελματικών του καθηκόντων. Πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο 

υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσει πιθανές οικονομικές ατασθαλίες, 

λάθη, σφάλματα, παραλείψεις, αναποτελεσματικές δραστηριότητες και 

περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων. Πρέπει να εξετάζει το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου για να εντοπίζει πιθανές ατέλειες και αδυναμίες και στην 

συνέχεια να προτείνει μέτρα καταπολέμησης των εν λόγω ατελειών. Έχει 

υποχρέωση να εκπαιδεύεται συνεχώς, να ενισχύει το επιστημονικό του 

υπόβαθρο και να βελτιώνει την ποιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών που 

παρέχει. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει μέσα από τις διάφορες ελεγκτικές 

διαδικασίες που ακολουθεί να συγκεντρώσει το κατάλληλο επίπεδο ελεγκτικής 

μαρτυρίας ώστε να εκφράσει  τη γνώμη του ορθώς. Τέλος, στην έκθεση 

ελέγχου που διατυπώνει πρέπει να αποκαλύπτει όλα τα σημαντικά γεγονότα 

που περιήλθαν στη γνώση του, τα οποία αν συγκαλυφθούν, μπορεί να 

στρεβλώσουν το πόρισμα του, να στρεβλώσουν τις οικονομικές καταστάσεις, 

τα αποτελέσματα της επιχείρησης και να παραπληροφορήσουν τους 

αναγνώστες.  

 Αντικειμενικότητα: Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε 

αμοιβή πέραν από αυτήν που ορίζεται από τα πρότυπα, δεν πρέπει να 

χρηματίζεται ή να δέχεται δώρα από υπαλλήλους, προμηθευτές και πελάτες. 

Οφείλει να μένει ανεπηρέαστος κατά την διαμόρφωση της επαγγελματικής του 

κρίσης ενώ παράλληλα αναλαμβάνει να εκτελέσει μόνο εκείνες τις υπηρεσίες 

για τις οποίες είναι αρμόδιος, απέχοντας από ενέργειες που αντίκεινται στα 

συμφέροντα της εταιρίας.  

 

3.4 Ελεγκτικές Διαδικασίες και Αναμενόμενα Οφέλη από τον Εσωτερικό 
Έλεγχο 

 

Ένα επαρκές Σ.Ε.Ε αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων που προκύπτουν από την 

μη ορθή τήρηση των διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας και 

επιτυγχάνεται με την αποτελεσματική εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών από τα κατάλληλα 

πρόσωπα, την κατάλληλη στιγμή. Σε πρώτο στάδιο, εκ των προτέρων, καθορίζονται οι στόχοι 

και το αντικείμενο του ελέγχου, ώστε να δοθεί η έγκριση από την διοίκηση της εταιρίας. Σε 
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δεύτερο στάδιο, γίνεται ο σχεδιασμός του ελεγκτικού προγράμματος ώστε να διασφαλιστούν 

οι στόχοι του ελέγχου. Για τον σχεδιασμό του ελέγχου αναλύονται οι κίνδυνοι και 

λαμβάνεται υπόψη η σχέση κόστους/οφέλους, η οποία εάν δεν υφίσταται κατά το στάδιο του 

σχεδιασμού προσδιορίζεται στο προκαταρκτικό στάδιο ελέγχου. Η συντηρητικότητα και η 

οικονομία αποτελούν βασικές αρχές για τον σχεδιασμό του ελεγκτικού προγράμματος. Ο 

ελεγκτής πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο ανάπτυξης των διαδικασιών από μέρους της διοίκησης 

ώστε να γίνει ο έλεγχος.  

Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών κατά τρόπο 

ανεπηρέαστο και ανεξάρτητο. Τα ευρήματα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων ελεγκτικών 

διαδικασιών χρησιμοποιούνται στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων του εσωτερικού 

ελεγκτή.  

Η εφαρμογή και η λειτουργία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου έχει ορισμένα 

οφέλη, μερικά εκ των οποίων αναγράφονται παρακάτω18: 

 Περιορισμός της άσκοπης γραφειοκρατικής εργασίας.  

 Είσπραξη των διαφυγόντων εσόδων. 

 Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων, πριν γίνουν αντιληπτά από τρίτους.  

 Κατάργηση δαπανηρών, χρονοβόρων και μη αποτελεσματικών διαδικασιών.  

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών, χτίσιμο εμπιστοσύνης σε νέες τεχνολογίες και 

καινοτομίες, που αποδεικνύονται ωφέλιμες.  

 Αποφυγή αλόγιστων δαπανών.  

 Έλεγχος οικονομικών-διοικητικών προβλημάτων των εταιριών, τα οποία 

αντιμετωπίζονται με τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο.  

 Εξασφάλιση ή προάσπιση συμφερόντων των επενδυτών ή των μετόχων.  

 Ενίσχυση της διαφάνειας και της ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής 

αγοράς.  

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων μειώνει τον κίνδυνο της αναξιόπιστης 

πληροφόρησης και την αβεβαιότητα για την οικονομική οντότητα με αποτέλεσμα οι πιθανοί 

πιστωτές να μπορούν να προσφέρουν πιστώσεις με χαμηλότερο επιτόκιο. Επιπρόσθετα, ο 

έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων βελτιώνει την πιστοληπτική ικανότητα της 

ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας ενώ παράλληλα έχει θετικές επιπτώσεις στην 

αποδοτικότητα19και την ακεραιότητα20του προσωπικού της21. Ο έσωτερικός έλεγχος πρέπει 

                                                        
18Νεγκάκης Χ.- Ταχυνάκης Π. «Σύγχρονα Θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου»,Εκδόσεις Διπλογραφία,2013 σσ.115-116 & Meigs W. 
B. – Larsen E. – Meigs R., Ελεγκτική, Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ,1984 σσ 179-183 
19Καζαντζής Χ. «Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος» Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και  Προτύπων, Εκδόσεις Business 
Plus, 2006, σελ.148 
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να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μιας επιχείρησης ώστε να αποφεύγονται 

λάθη, σφάλματα και παραλείψεις. Η υιοθέτηση και η εφαρμογή ενός αυστηρού και καλά 

οργανωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να περιορίσει φαινόμενα απάτης, 

διαστρέβλωσης των οικονομικών καταστάσεων, λαθών και παραλείψεων. Ένα ισχυρό Σ.Ε.Ε 

μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό οικονομικών ατασθαλιών και να αντιμετωπίσει τέτοια 

φαινόμενα.  

 

3.5 Οικονομικές Ατασθαλίες και Εντοπισμός Οικονομικών Ατασθαλιών 
 

Οικονομικές ατασθαλίες καλούνται οι εκούσιες παραβάσεις των κανονισμών προς 

όφελος ή σε βάρος της εταιρίας είτε από την διοίκηση είτε από το προσωπικό της είτε από 

τρίτους. Οι οικονομικές ατασθαλίες προς όφελος της εταιρίας παράγουν κέρδος από την 

εξαπάτηση τρίτων ενώ οι σε βάρος της εταιρίας αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση 

συμφερόντων εργαζομένων, τρίτων ή άλλων εταιριών. Ο σχεδιασμός των ελεγκτικών 

διαδικασιών αποβλέπει στην εξέταση του χώρου εργασίας και της πιθανότητας να συμβούν 

οικονομικές ατασθαλίες, ενώ παράλληλα η εφαρμογή τους έχει σαν σκοπό την εξάλειψη ή 

τον περιορισμό τους.  

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε μερικά παραδείγματα οικονομικών ατασθαλιών  και 

των αντίστοιχων ελεγκτικών διαδικασιών που εφαρμόζονται από πλευράς των εσωτερικών 

ελεγκτών22: 

 Αγοραπωλησία που αφορά εικονικά ή λανθασμένα περιουσιακά στοιχεία. Η 

επαλήθευση των λογιστικών εγγραφών, η αποτίμηση των αγορών, οι 

μεταβιβάσεις και οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων αποτελούν αντίστοιχες 

ελεγκτικές διαδικασίες.  

 Σκόπιμη, αναληθής παρουσίαση ή αποτίμηση συναλλαγών, περιουσιακών 

στοιχείων, εσόδων ή εξόδων. Ο έλεγχος εσόδων-εξόδων περιλαμβάνει 

διαδικασίες αποτίμησης και αναγνώρισης.  

 Υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση. Παραποιώντας τις διαδικασίες της 

τιμολόγησης, η διοίκηση μιας οντότητας μπορεί να βελτιώσει τα 

αποτελέσματα εκμετάλλευσης σε βάρος άλλης εταιρίας. 

                                                                                                                                                                             
20Καζαντζής Χ. «Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος» Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και  Προτύπων, 
Εκδόσεις Business Plus, 2006,σελ.148 
21Πρβλ.σελ.148 
22Νεγκάκης Χ.- Ταχυνάκης Π. «Σύγχρονα Θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία ,2013 σσ.133-
138 & Meigs W. B. - Larsen E. - Meigs R., Ελεγκτική, Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ, 1984, σσ 179-183 
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 Φορολογικά θέματα. Η ορθή και έγκαιρη υποβολή των φορολογικών 

δηλώσεων δεν αποτελεί προτεραιότητα του τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

ωστόσο οι λογιστικές διαδικασίες που παρουσιάζουν παραπλανητικά στοιχεία 

στη ΔΟΥ εξετάζονται στο ευρύτερο πλαίσιο του ελέγχου.  

 Συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις από τις οποίες προκύπτει 

υπερβολικό όφελος. Οι ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στα Σ.Ε.Ε 

μιας επιχείρησης μπορεί να εξετάζουν και τους κινδύνους που προκύπτουν από 

τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  

Η μελέτη του Σ.Ε.Ε που αφορά στους βασικούς επιχειρηματικούς κύκλους (έσοδα, 

έξοδα, αποθέματα, μισθοδοσία) συντελεί στην αξιολόγηση του περιβάλλοντος ελέγχου και 

στο ενδεχόμενο ύπαρξης οικονομικών ατασθαλιών. Η πρόληψη αποτελεί μία σειρά από 

μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό των συνεπειών των οικονομικών ατασθαλιών ή 

την αποφυγή τους. Ο έλεγχος αποτελεί το βασικό εργαλείο καταπολέμησης τους ενώ η 

διοίκηση φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή αποτελεσματικών εσωτερικών ελεγκτικών 

διαδικασιών. Από την άλλη, οι ελεγκτές φέρουν την ευθύνη για την αξιολόγηση των 

ελεγκτικών διαδικασιών εσωτερικώς στο τμήμα που ελέγχουν.  

Εξετάζοντας την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Σ.Ε.Ε ο εσωτερικός 

ελεγκτής μπορεί να εμποδίσει τις οικονομικές ατασθαλίες να συμβούν. Έτσι, ο εσωτερικός 

ελεγκτής καθορίζει τα κατωτέρω23:  

 Αν η δομή και η οργάνωση του τμήματος διευκολύνει τον εσωτερικό έλεγχο. 

 Αν οι οργανωτικοί στόχοι είναι ρεαλιστικοί. 

 Την ύπαρξη γραπτών κανονισμών στην εταιρία.  

 Την ύπαρξη συγκεκριμένων πολιτικών, διαδικασιών, μεθόδων σύνταξης 

εκθέσεων για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας και την 

προστασία των περιουσιακών στοιχείων, ειδικότερα των τομέων που φέρουν 

υψηλό κίνδυνο.  

Η αναγνώριση κάποιων στοιχείων βοηθάει στον εντοπισμό των οικονομικών 

ατασθαλιών ώστε να τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία της έρευνας. Μέσα από τις διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου που έχει ορίσει η διοίκηση ή από τους ελέγχους που διενεργούν οι 

εξωτερικοί ελεγκτές μπορούν να προκύψουν αυτά τα ενδεικτικά στοιχεία.  

                                                        
23Νεγκάκης Χ. και Ταχυνάκης Π. «Σύγχρονα Θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία ,2013 
σσ.133-138 & Meigs W. B. - Larsen E. - Meigs R., Ελεγκτική, Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ, 1984,σσ 179-183 
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 Να διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και τις κατάλληλες 

γνώσεις προκειμένου να αναγνωρίζουν ύποπτες ενδείξεις.  

 Να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις συνθήκες που δημιουργούν 

ευνοϊκές προϋποθέσεις όπως ένα αδύναμο Σ.Ε.Ε.  

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις και 

αποβλέπει στην προστασία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας οντότητας. Η φύση 

και η έκταση του ελεγκτικού έργου εξαρτώνται σημαντικά από τον Εσωτερικό Έλεγχο, ο 

οποίος πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιχείρησης ώστε να εξασφαλίζεται η 

εύρωστη λειτουργία της. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι σημαντικός καθώς αποτελεί 

τη βάση για τον εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος στηρίζεται ως επί των πλείστων σε αυτόν. Ο 

εξωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται από ανεξάρτητους επαγγελματίες, τους λεγόμενους 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και αποσκοπεί στην επίβλεψη του εσωτερικού ελέγχου και του 

Σ.Ε.Ε. 

 

3.6 Λειτουργία και Θεσμικό Πλαίσιο Εξωτερικού Ελέγχου 

 
Ο εξωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας 

ενώ η ανάγκη διενέργειας ελέγχου από πρόσωπα εκτός της εταιρίας δεν είναι θέμα που αφορά 

αποκλειστικά την Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε). Οι διοικήσεις των οικονομικών μονάδων 

αποφασίζουν για τη διαχείριση σημαντικών ποσών κεφαλαίου που προέρχονται από εισροές. 

Αν δεν ήταν θεσμοθετημένη η διαδικασία του ελέγχου, ο κίνδυνος λήψης λανθασμένων 

αποφάσεων από εκείνους που έχουν επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά στην εταιρία θα ήταν 

μεγάλος. Η προσδοκία τους για κέρδη και οφέλη θα αποτελούσε κακό σύμβουλο που θα τους 

οδηγούσε στις εν λόγω επενδύσεις.  

Με την ίδρυση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)24 

απελευθερώνεται το ελεγκτικό επάγγελμα που μέχρι τότε ασκούνταν αποκλειστικά και μόνο 

από το ΣΟΛ, το οποίο καταργήθηκε. Τον έλεγχο μπορούν πλέον να ασκήσουν ή να 

διενεργήσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις να γίνουν μέλη του 

ΣΟΕΛ. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και 

επιχειρήσεων αποτελεί αντικείμενο των εργασιών των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών 

εταιριών.  

                                                        
24Η χρήση των όρων ΣΟΕΛ και ΣΟΕ είναι ταυτόσημοι εννοιολογικά 
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Οι ελεγκτές25 μπορούν να ιδρύσουν26 ελεγκτικές εταιρίες ή γραφεία27 εφόσον 

συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις28: 

 Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν τους ελέγχους για λογαριασμό των 

ελεγκτικών εταιριών φέρουν την ιδιότητα του ελεγκτή. 

 Η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της ελεγκτικής εταιρίας κατέχεται από 

νομικά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν επαγγελματική άδεια.  

 Η πλειοψηφία του οργάνου διοίκησης της ελεγκτικής εταιρίας ανήκει σε 

νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

 Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαθέτουν επαγγελματική εντιμότητα.  

Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης29 (Ε.Π.Ε) και η Ανώνυμη Εταιρία30 (Α.Ε) 

αποτελούν νομικούς τύπους εταιρίας που προστατεύουν την ανεξαρτησία του ορκωτού 

ελεγκτή διότι αφενός θα ήταν υποχρεωμένες σε δημοσίευση των χρηματοοικονομικών τους 

καταστάσεων και αφετέρου θα υπόκειντο σε τακτικό έλεγχο των οικονομικών τους 

στοιχείων. Συμπεραίνουμε, ότι είναι πιο ευέλικτο για τις ελεγκτικές εταιρίες να φέρουν τους 

συγκεκριμένους εταιρικούς τύπους εταιρίας.  

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 200 ο σκοπός του ελέγχου των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων είναι η αύξηση του βαθμού εμπιστοσύνης των χρηστών στις πληροφορίες που 

αυτοί λαμβάνουν. Κατά τον έλεγχο οι στόχοι του ελεγκτή είναι i) η απόκτηση εύλογης 

διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια και σφάλματα ii) εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς iii) να υποβάλει έκθεση 

ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων και να προβεί σε κοινοποιήσεις όπου απαιτείται.  

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 700 η έκθεση ελέγχου πρέπει να είναι έγγραφη, να έχει τον τίτλο 

ότι αφορά έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή και να απευθύνεται εκεί όπου απαιτείται από τις 

περιστάσεις της ανάθεσης.  

Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από ανεξάρτητους επαγγελματίες, τους Ο.Ε.Λ, οι 

οποίοι δεν συνδέονται με την προς έλεγχο επιχείρηση. Οι εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

διαθέτουν τα εχέγγυα της εντιμότητας, της αντικειμενικότητας, της ακεραιότητας, της 

                                                        
25Άρθρο 2 ν.3693/08 
26Άρθρο 3 ν.3693/08 
27Άρθρο 2 παρ.3, ν 3693/08 
28Νεγκάκης Χ.- Ταχυνάκης Π. «Σύγχρονα Θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία ,2013 σελ.85 
& Meigs W. B. – Larsen E.  – Meigs R., Ελεγκτική, Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ, 1984 σσ 179-183 
29Άρθρο 8 παρ. 3 εδάφ. Δ-ε, ν. 2076/92 
30Άρθρο 8 παρ.6 ν 2231/94 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του ν. 3919/11 
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αξιοπιστίας ενώ παράλληλα πρέπει να είναι άτομα υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, να 

διαθέτουν τη δέουσα γνώση, πείρα και εμπειρία.  

 

3.7 Επαγγελματική Ανεξαρτησία-Ελεγκτική Αμοιβή-Ελεγκτική Θητεία  
 

Ο έλεγχος διενεργείται από πρόσωπα με αυξημένα επιστημονικά-επαγγελματικά 

προσόντα, που εκτελούν το έργο τους υπεύθυνα και με διαφάνεια έτσι ώστε να παρέχονται 

έγκυρα και αξιόπιστα πορίσματα ελέγχου. Οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρίες πρέπει να 

ασκούν το έργο τους ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα από τη διοίκηση των ελεγχόμενων 

οντοτήτων, να δρουν αυτόνομα και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμενικού και 

ανεπηρέαστου ελέγχου ώστε το έργο τους να αποκτά αξιοπιστία. Η ελεγκτική εταιρία πρέπει 

να καθιερώσει κατάλληλα σχεδιασμένες αρχές και διαδικασίες ώστε η διοίκηση να 

ενημερώνεται εγκαίρως για τις αθετήσεις απαιτήσεων ανεξαρτησίας. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την επαγγελματική ανεξαρτησία του ελεγκτή αφορά τον 

ανταγωνισμό μεταξύ των ελεγκτικών εταιριών, ο οποίος συνδέεται με τη δυνατότητα των 

ελεγκτών-λογιστών να διαπραγματεύονται το ύψος της ελεγκτικής αμοιβής και τον όγκο των 

ελεγκτικών εργασιών που επιτρέπεται να αναλάβει ένας ορκωτός ελεγκτής-λογιστής.  

Η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή συνδέεται με τον προσδιορισμό του 

ελάχιστου ύψους ελεγκτικής αμοιβής και με τις ώρες πραγματοποίησης κάθε υποχρεωτικού 

ελέγχου. Οι ελάχιστες αναγκαίες ώρες για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου και το 

ανώτατο όριο ετήσιας απασχόλησης των ελεγκτών και του βοηθητικού προσωπικού που 

απασχολείται στους τακτικούς ελέγχους καθορίζονται με τις αποφάσεις του ΔΣ της ΕΛΤΕ. Η 

ελεγκτική αμοιβή καθορίζεται31 έπειτα από ελεύθερη συμφωνία των μερών, βάσει των 

προϋπολογιζόμενων ωρών διενέργειας του ελέγχου από τον νόμιμο ελεγκτή ή την ελεγκτική 

εταιρία. Οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρίες έχουν την υποχρέωση32 να υποβάλλουν προς 

την Ε.Λ.Τ.Ε και να δημοσιεύουν στον διαδικτυακό τους τόπο την ετήσια έκθεση διαφάνειας, 

όπου θα πρέπει να παραθέτουν πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό της αμοιβής33 των 

ελεγκτών34. 

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο η ανάθεση ελέγχου των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ 

δε μπορεί να υπερβεί για τον ίδιο ελεγκτή τις δύο τριετίες. Ωστόσο, ο ανώτατος χρόνος 

παραμονής του ορκωτού ελεγκτή στην ελεγχόμενη οντότητα επαναπροσδιορίστηκε σε πέντε 

                                                        
31Άρθρο 8 παρ.4 ν.3919/11 
32Άρθρο 36 παρ.1 εδάφ. (ι), ν.3693/08 
33Άρθρο 36 κ.ν 2190/20(όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 45 του Ν.3604/07) 
34Άρθρο 18 παρ.7 π.δ 226/92  
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έτη. Οι τακτικοί έλεγχοι που διενεργούνται από ορκωτό ελεγκτή δεν μπορούν να υπερβούν τα 

πέντε συνεχόμενα έτη ενώ ο ελεγκτής μπορεί να επανέλθει στα ελεγκτικά του καθήκοντα 

στην ίδια ελεγχόμενη εταιρία εφόσον παρέλθουν δύο συναπτά έτη από τον τελευταίο έλεγχο. 

Επιπρόσθετα, τόσο ο ελεγκτής όσο και ο κύριος μέτοχος της ελεγκτικής εταιρίας δεν 

μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε διοικητική θέση στην ελεγχόμενη οντότητα, εάν δεν 

περάσουν δύο έτη από την ημερομηνία διεκπεραίωσης του τελευταίου ελέγχου. Σύμφωνα με 

το ΔΠΔΠ1 αναγνωρίζεται ότι η απειλή λόγω εξοικείωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον 

αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων εταιριών. Η σχετική 

νομοθεσία προσπαθεί να αυξήσει και να διατηρήσει ακέραια την ανεξαρτησία των ορκωτών 

ελεγκτών-λογιστών, οι οποίοι ενδέχεται να δημιουργήσουν σχέσεις με τα μέλη της 

ελεγχόμενης οντότητας.  

 

3.8 Επαγγελματικά Ασυμβίβαστα και Σχέσεις Ελεγκτή-Ελεγχόμενου 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.3148/03 απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία 

της επαγγελματικής ανεξαρτησίας και τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας του ελεγκτή 

αποτελεί η καθιέρωση των «επαγγελματικών ασυμβιβάστων». Ο ελεγκτής ασκεί έργο που 

απαιτεί την αποκλειστική και απερίσπαστη ενασχόληση του με αυτό συνεπώς πρέπει να φέρει 

μία και μόνο ιδιότητα, αυτήν του ελεγκτή. Πρέπει να είναι απαλλαγμένος από άλλες 

ιδιότητες, ευθύνες και αρμοδιότητες ώστε να διατηρεί την ανεξαρτησία του και την 

ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Τα ασυμβίβαστα δεν ισχύουν όταν ο ελεγκτής διακόψει 

προσωρινά την άσκηση του επαγγέλματος του. Ο ορκωτός ελεγκτής μπορεί να έχει 

οικονομικά συμφέροντα, τα οποία πηγάζουν από την ανάμειξη του με την ελεγχόμενη 

οντότητα, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στην επαγγελματική του ανεξαρτησία και 

ακεραιότητα. Η ύπαρξη οικονομικών σχέσεων μπορεί να πάρει τις κάτωθι μορφές35: 

 Άμεσο ή έμμεσο αντάλλαγμα που εξαρτάται από την πορεία των εργασιών της 

ελεγχόμενης οντότητας. 

 Αποδοχή από τον ελεγχόμενο δώρων, που ξεπερνούν τις έννοιες της 

φιλοφρόνησης και φιλοξενίας. 

 Επιπρόσθετη αμοιβή , προμήθεια ή μεσιτεία από τον ελεγχόμενο πέραν της 

νόμιμης.  

                                                        
35Νεγκάκης Χ.- Ταχυνάκης Π. «Σύγχρονα Θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία ,2013 σελ.92 
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Σε περίπτωση που ο ελεγκτής δείχνει οικονομικό ενδιαφέρον για την πορεία των 

εργασιών της εταιρίας, αλλά και όταν κάποιο μέλος της οικογένειας του, συγγενής εξ αίματος 

ή εξ αγχιστείας, έχει δεσμούς με την ελεγχόμενη οντότητα τότε μπορεί να προβεί στην 

διακοπή σχέσης με την ελεγχόμενη οντότητα ώστε να προστατέψει την ανεξαρτησία του. Η 

ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου διασφαλίζεται εφόσον ο ελεγκτής ενημερώσει το Εποπτικό 

Συμβούλιο του Σώματος ή την Επιτροπή Ελέγχου της ΕΛΤΕ στο τέλος του έτους για την 

ύπαρξη σχέσεων με την προς έλεγχο οντότητα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό 

πλαίσιο ο ελεγκτής μπορεί να διακόψει το ελεγκτικό του έργο και τις ελεγκτικές διαδικασίες 

που ασκεί εφόσον του ασκηθεί εκφοβισμός. Η ανάπτυξη αρχών και κανόνων έχουν ως σκοπό 

την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας και της υπευθυνότητας του 

ελεγκτή. 

Όπως ελέχθη παραπάνω η Ελεγκτική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

κλάδους της λογιστικής επιστήμης και ασχολείται με την διατύπωση αρχών και κανόνων που 

αφορούν την ομαλή διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων. Βασικό αντικείμενο του ελέγχου είναι 

ο ελεγκτής να δηλώσει ότι οι οικονομικές καταστάσεις των εταιριών παρουσιάζουν εύλογα 

από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση και την χρηματοοικονομική επίδοση μιας 

εταιρίας. Είναι αληθινή και δίκαιη η εικόνα που παρουσιάζει μια επιχείρηση; Ο έλεγχος 

(εσωτερικός και εξωτερικός) κρίνεται απαραίτητος ώστε να αντικατοπτρίσει την αληθινή 

εικόνα μιας επιχείρησης. Οι οικονομικοί έλεγχοι κρίνονται απαραίτητοι για την ορθή και 

εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας ενώ διενεργούνται με σκοπό την σωστή πληροφόρηση 

των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 

Η Ναυτιλία αποτελεί βασικό κομμάτι της Ελληνικής Οικονομίας κάτι που μας ωθεί 

στην ανάγκη να κατανοήσουμε τι εστί Ναυτιλία. Τίθεται το ερώτημα τι συμβαίνει με τον 

έλεγχο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τι ισχύει με αυτόν και ποιες ελεγκτικές διαδικασίες 

εφαρμόζονται στην περίπτωση της Ναυτιλίας. 

Συμπερασματικά, το παρόν κεφάλαιο προσεγγίζει εννοιολογικά τον εσωτερικό και 

εξωτερικό έλεγχο. Αναπτύσσεται η έννοια της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και 

περιγράφονται οι αρμοδιότητες που αυτή φέρει. Παρατίθενται τα πρότυπα εσωτερικού 

ελέγχου και ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου. Η εφαρμογή ενός 

αποτελεσματικού, αποδοτικού και αξιόπιστου ΣΕΕ ενισχύει τις δικλείδες ασφαλείας για μία 

επιχείρηση και συνεπάγεται ορισμένα οφέλη που ενισχύουν την εύρυθμη λειτουργία της. 

Γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου και πως η ορθή και κατά γράμμα 

τήρηση του συντελεί στην ενίσχυση της διαφάνειας μιας επιχείρησης ή στην πρόληψη των 

σχετικών κινδύνων αλλά και στον εντοπισμό και την καταπολέμηση της απάτης. Ο 
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εσωτερικός έλεγχος πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας οντότητας ενώ ο 

εσωτερικός κανονισμός των επιχειρήσεων πρέπει να ακολουθείται πιστά ώστε να 

εξασφαλίζεται ένα ποιοτικό Σ.Ε.Ε που να προάγει τη φήμη μιας επιχείρησης. Ο εσωτερικός 

έλεγχος αποτελεί τη βάση του εξωτερικού ελέγχου κάτι που συνεπάγεται ότι ο εξωτερικός 

έλεγχος βασίζεται σε αυτόν. Οι εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι των 

ελεγχόμενων οντοτήτων και να εποπτεύουν εάν τηρείται σωστά ο εσωτερικός κανονισμός 

λειτουργίας αυτών. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να οριοθετείται από τη διοίκηση και να 

καθορίζεται εσωτερικά ωστόσο ο εξωτερικός έλεγχος πρέπει να είναι ανεξάρτητος, 

αντικειμενικός και αμερόληπτος κάτι που σημαίνει ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι 

ανεπηρέστοι της διοικήσεως. Ένας ανεξάρτητος ελεγκτής ορθώς πρέπει να φέρει την έννοια 

των επαγγελματικών ασυμβιβάστων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 
4.1 Εισαγωγικά 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στη ναυτιλία και γίνεται μια προσπάθεια 

εννοιολογικής προσέγγισης αυτής. Η εμπορική ναυτιλία στην Ελλάδα πηγάζει από 

αρχαιοτάτων χρόνων ενώ ο ρόλος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός και ζωτικός για την 

Ελληνική οικονομία. Σημαντικός είναι ο ρόλος τόσο των διεθνών όσο και των εσωτερικών 

θαλάσσιων μεταφορών στην ανάπτυξη της οικονομίας. Δίνεται ο ορισμός του πλοίου, το 

οποίο αποτελεί περιουσιακό στοιχεία μιας ναυτιλιακής οντότητας και αναπτύσσονται τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει ώστε να υπάρχει. Τέλος, γίνεται μία αναφορά στις 

μορφές ναυτιλιακών επιχειρήσεων που μπορούν να συσταθούν σύμφωνα με την Ελληνική 

νομοθεσία.  

 

4.2 Ο Ζωτικός Ρόλος της Εμπορικής Ναυτιλίας και η Εμπορική Ναυτιλία 

στην Ελλάδα 
 

Ευθύς εξ αρχής κρίνεται σκόπιμο να δώσουμε τον ορισμό της ναυτιλίας. Από τεχνικής 

άποψης, ναυτιλία είναι η μέθοδος του ασφαλούς πλου δηλαδή η επιστήμη και η τέχνη της 

διακυβέρνησης του πλοίου για την εκτέλεση ναυσιπλοΐας δηλαδή ο ασφαλής προσδιορισμός 

του στίγματος, της πορείας και της απόστασης. Η Ναυτιλία ως Ναυσιπλοΐα διακρίνεται σε: 

i) Ναυτιλία αναμετρήσεως: Τα αναζητούμενα στοιχεία (στίγματος, πορείας και 

απόστασης) βρίσκονται εξ αναμετρήσεως από προηγούμενο γνωστό στίγμα, με 

γνωστά όμως την πορεία, ταχύτητα και το μεσολαβήσαντα χρόνο. 

ii) Ακτοπλοΐας ή ακτοπλοϊκή ναυτιλία: ο αρχαιότερος τρόπος ναυσιπλοΐας, "εν όψει 

ακτών". Όταν αυτή γίνεται σε περιορισμένους χώρους πχ στενά, πορθμούς, διώρυγες, 

λιμάνια καλείται πλοηγία.  

iii) Αστρονομική ναυτιλία: αυτή γίνεται μακρυά των ακτών, ωκεανοπλοΐα και 

ανεύρεση των αναζητουμένων στοιχείων με τη βοήθεια αστρονομικών μετρήσεων. 

iv) Ραδιοναυτιλία ή Ηλεκτρονική Ναυτιλία: είναι το πλέον διαδεδομένο σήμερα είδος 

ναυσιπλοΐας όπου γίνεται χρήση πληθώρας ηλεκτρονικών συσκευών, ραντάρ, 

ραδιογωνιόμετρα, πομποδέκτες στίγματος πορείας και ταχύτητας κλπ. 
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v) Πολική ναυτιλία: ναυσιπλοΐα σε πολικές περιοχές και χρήση ειδικών χαρτών, και 

τέλος 

vi) Ναυτιλία σωστικών λέμβων: όπου ακολουθούνται ειδικοί τρόποι - μέθοδοι τόσο 

πλεύσης όσο και γρήγορου εντοπισμού. 

Με την οικονομική έννοια ναυτιλία είναι η ναυτιλιακή οικονομία, που περιλαμβάνει 

τις θαλάσσιες μεταφορές και τη γενικότερη ναυτιλιακή οικονομική δραστηριότητα. Με την 

γενική έννοια του Εμπορικού Ναυτικού, ναυτιλία ή εμπορική είναι το σύνολο των εμπορικών 

πλοίων που φέρουν τη σημαία ενός κράτους ή ενός συνασπισμού κρατών. 

Οι μεταφορές36 αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης 

ενώ παράλληλα είναι ένας ζωτικής σημασίας κλάδος για την οικονομία. Ανάλογα με το μέσο 

μεταφοράς, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, στις χερσαίες, τις αεροπορικές και τις 

θαλάσσιες μεταφορές. Παρόλη την ταχεία ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών, οι 

θαλάσσιες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων μεταφορών. Οι μεταφορές και 

ειδικότερα οι θαλάσσιες μεταφορές εξαρτώνται από την παραγωγή, η οποία με την σειρά της 

συνδέεται με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Ο ρυθμός αυξήσεως του ΑΕΠ αποτελεί 

μια εικόνα του όγκου των θαλάσσιων μεταφορών. Συμπεραίνουμε, ότι η παραγωγή αποτελεί 

έναν από τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες των μεταφορών στη ναυτιλία. Η 

σχέση εμπορικής ναυτιλίας και παραγωγής χαρακτηρίζεται «ανάλογη» και όχι «αντιστρόφως 

ανάλογη». Άλλες αιτίες που επηρεάζουν την εμπορική ναυτιλία αποτελούν οι διακρίσεις 

σημαιών, ο κρατικός προστατευτισμός-παρεμβατισμός και η οργάνωση των φορτωτών.  

Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές37καλούνται οι μεταφορές προς τη χώρα ή από τη χώρα 

αυτή δια θαλάσσης, με διαφορετικά λόγια οι εισαγωγές και οι εξαγωγές της χώρας αυτής 

αποτελούν τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές 

λαμβάνουν χώρα χωρίς περιορισμούς, ελεύθερα με πλοία ελληνικής και ξένης σημαίας.  

Εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές38 είναι αυτές που πραγματοποιούνται εντός 

συνόρων μιας χώρας, στα πλαίσια της επικράτειας μιας χώρας. Λόγω του εκτεταμένου 

θαλάσσιου χώρου της Ελλάδος, οι εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ιδιαίτερη 

περίπτωση προς μελέτη. Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτός ο ρόλος της ναυτιλίας στις 

παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές αλλά και της Ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στις διεθνείς 

και εγχώριες μεταφορές.  

                                                        
36Ι.Γκιώνης – Ν.Πρωτοψάλτης: Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, σελ. 46 
37Δελούκας Νικόλαος, «Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδοτικός Οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα,1979,σελ.56 
38Ι.Γκιώνης – Ν.Πρωτοψάλτης: Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα,σελ.50 & Πρβλ.σελ.56 
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Αποκλειστικό δικαίωμα39 στις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές διατηρούν τα πλοία 

με Ελληνική σημαία. Ενώ παράλληλα η ιδιαίτερη γεωπολιτική διαμόρφωση της χώρας μας, 

με τον μεγάλο αριθμό νήσων απαγορεύει40 την άρση της επιφυλάξεως υπέρ της Ελληνικής 

σημαίας, για τις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε 

ότι επιφυλάξεις υπέρ της εθνικής σημαίας εντοπίζονται και στη νομοθεσία άλλων χωρών, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης41. 

Η ιστορία της Ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας πηγάζει από τα παλιά χρόνια καθώς οι 

Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι και δάσκαλοι των άλλων λαών42στην επιστήμη της 

ναυσιπλοΐας. Ο Ελληνικός λαός ήταν από την αρχαιότητα άρρηκτα συνδεδεμένος με τη  

θάλασσα και την εκμετάλλευση της. Η εμπορική ναυτιλία είναι η αυτοφυής βιομηχανία των 

θαλάσσιων μεταφορών και καλείται αυτοφυής γιατί αναπτύχθηκε μακριά από κρατικές 

χρηματοδοτήσεις και υποστηρίξεις43. Το εμπορικό πλοίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 

εμπορικής ναυτιλίας και συνδέεται με τη ναυτική εργασία. Η Ελληνική μεταπολεμική 

εμπορική ναυτιλία κατοχυρώθηκε νομοθετικά με το συνταγματικώς ΝΔ 2687/1953 και με το 

άρθρο 107 του συντάγματος του 1975. Μερικές από τις αρχές που καθιερώνει το ΝΔ 

2687/1953 είναι η ελεύθερη πώληση και υποθήκευση του πλοίου, η ελεύθερη διαχείριση των 

εσόδων του, η σταθερότητα του φόρου και των τελών μεταβιβάσεως.  

 

 

4.3 Εννοιολογική προσέγγιση πλοίου-Κατηγορίες ή είδη πλοίου και τα 

χαρακτηριστικά τους 
 

Σχετικά με τον ορισμό του πλοίου πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις, η 

επιστημονική ή τεχνική προσέγγιση και η νομική έννοια του πλοίου. Κατά την επιστημονική 

ή τεχνική έννοια πλοίο καλείται κάθε σκάφος που έχει πλοϊμότητα και τη δυνατότητα να 

εκπληρώσει κάποιο ναυτιλιακό προορισμό κινούμενο στη θάλασσα αυτοδυνάμως ή όχι44. 

                                                        
39Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΝΔ 187/1973) άρθρα 165 και 166 
40Ι.Γκιώνης – Ν.Πρωτοψάλτης: Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, σελ.51-52 & 
Ν.Πρωτοψάλτης-Σ.Σαρακοστίδης, «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Σταμούλη, 2003,σελ.57 
41Πρβλ., σελ.51-52 
42Α. Brunetti: Marittimo Privato Italiano, τόμος I, σελ.12 
43Σπηλιόπουλος  Κυριάκος Β., «Ελληνικόν Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδόσεις Σάκκουλα,1948,σελ. 11 
44Δελούκας Νικόλαος, «Ναυτικόν Δίκαιον»,Εκδοτικός Οίκος Αφοί Π.Σάκκουλα,Τεύχος Ά,1979 σελ. 52.  
Περαιτέρω παραπομπή Κ.Ρόκας , Ναυτικόν Δίκαιον, Αθήναι, 1968 & Σπηλιόπουλος  Κυριάκος Β., «Ελληνικόν Ναυτικόν 
Δίκαιον», Εκδόσεις Σάκκουλα, 1948, σελ.98 κ.ε  
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Όσον αφορά τις σύγχρονες ναυτικές νομοθεσίες μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις 

ομάδες45.  

 Η Γαλλική ναυτική νομοθεσία που προέρχεται από το Ναπολεόντειο εμπορικό 

κώδικα του 1807 

 Η Γερμανική ναυτική νομοθεσία που προέρχεται από τον εμπορικό κώδικα του 

1861 

 Η Μικτή ναυτική νομοθεσία που έχει στοιχεία των δύο προηγούμενων 

(Γαλλικής και Γερμανικής)  

 Η Αγγλοαμερικανική ομάδα που παρουσιάζει μια πληθώρα άγραφων εθιμικών 

κανόνων και πλούσια νομολογία.  

Η Ελληνική ναυτική νομοθεσία αποτελεί ένα κράμα Γαλλικής και Γερμανικής 

νομοθεσίας, ακολουθώντας την δική της σύνθεση-δομή. Το ίδιο ισχύει και για την Ιταλική 

ναυτική νομοθεσία46. Ωστόσο, όλες οι ναυτικές νομοθεσίες είναι βαθύτατα επηρεασμένες 

από τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.  

Ο Ν. 3816/1958 καλείται Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου47 (Κ.Ι.Ν.Δ) και αποτελεί το 

Ελληνικό νομοθέτημα στον τομέα της Ναυτιλίας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν 3816/1958 και με τον Κ.Ι.Ν.Δ πλοίο από νομική άποψη 

καλείται κάθε σκάφος καθαρής χωρητικότητας 10 κόρων, που είναι προορισμένο να κινείται 

με δική του δύναμη στη θάλασσα. Οι έννοιες i) του σκάφους, ii) της καθαρής χωρητικότητας, 

iii) της αυτοδύναμης κίνησης και iv) του προορισμού του, που είναι η θαλασσοπλοΐα  

αποτελούν την έννοια του πλοίου.  

 Σκάφος καλείται ένα κοίλο σώμα από καθαρά τεχνική άποψη.  

 Καθαρή χωρητικότητα: αποτελεί υποσύνολο της ολικής χωρητικότητας. Ολική 

χωρητικότητα καλείται το σύνολο των μονίμως σκεπαστών και κλειστών 

χώρων του πλοίου, κάτω από το ανώτατο κατάστρωμα και επάνω σε αυτό.  

 Αυτοδύναμη κίνηση: Δεν έχει σημασία εάν κινείται δια μηχανής ή δια φυσικό 

τρόπο. 

Σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πλοίο κάθε σκάφος που κινείται με 

δική του δύναμη σε ποταμούς, λίμνες ή διώρυγες.  

Το πλοίο ως σκάφος εμφανίζει ορισμένα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες στο χώρο 

του ναυτικού δικαίου. Ειδικότερα48: 

                                                        
45Δελούκας Νικόλαος, «Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδοτικός Οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα,1979, Τεύχος Ά,σελ. 52. 
46Codicedella Navigazione 
47Δελούκας Νικόλαος, «Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδοτικός Οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα,1979 Τεύχος Ά, σελ 58 
48 Πρωτοψάλτης Ν.,Σαρακοστίδης Σ, «Ελεγκτική Ναυτιλιακών επιχειρήσεων», Εκδόσεις Σταμούλη.2003 σσ.60-61 
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i) Το πλοίο αποτελεί σύνθετο πράγμα κατά την έννοια του Αστικού Δικαίου, 

αποτελούμενο από συστατικά μέρη, τα οποία δεν δύνανται να αποχωριστούν του 

πλοίου άνευ βλάβης αυτών ή του σκάφους ή άνευ αλλοιώσεως της ουσίας ή του 

προορισμού τους. Κατά την ισχύουσα νομοθεσία χαρακτηρίζονται ως 

παρακολουθήματα του πλοίου οι κινητήριες μηχανές, τα ανταλλακτικά μηχανήματα, 

οι λέμβοι ακόμη και οι προμηθευτές.  

ii) Το πλοίο είναι άνευ νομικής προσωπικότητας και αποτελεί αντικείμενο και όχι 

υποκείμενο δικαίου. Είναι αδύνατο να καταστεί υποκείμενο δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων.  

iii) Το πλοίο είναι πράγμα κινητό, αλλά κατά πλάσμα νόμου, αποκτά έννοια Sui 

Generis, διότι κάποιες φορές ο νόμος το προσομοιάζει με ακίνητο. 

iv) Το πλοίο αποτελεί αντικείμενο οικονομικής εκμεταλλεύσεως και 

χρησιμοποιήσεως.  

v) Το πλοίο έχει βίο, ζωή, γεννάται μέσα από της ναυπήγηση, ζει (εφόσον είναι σε 

υπηρεσία ή παροπλισμό) και αποθνήσκει (δια της διαλύσεως, εγκαταλείψεως ή 

απώλειας του).  

Κάθε πλοίο διαθέτει τη δική του ταυτότητα, η οποία προσδιορίζεται από το όνομα, το 

διεθνές σήμα, τον λιμένα νηολογήσεως και τη σημαία. 

 Η εκλογή του ονόματος49του πλοίου είναι ελεύθερη και γίνεται από τον 

πλοιοκτήτη. Καταχωρείται υποχρεωτικά στο νηολόγιο και αναγράφεται50 με το 

λιμένα νηολογήσεως στην πρύμνη του πλοίου στη γλώσσα της σημαίας που 

αυτό φέρει. Δεξιά και αριστερά της πλώρης αναγράφεται με λατινικούς 

χαρακτήρες το όνομα του πλοίου.  

 Κάθε πλοίο έχει το δικό του διεθνές αλφαριθμητικό σήμα που αποτελείται από 

συνδυασμό γραμμάτων στη λατινική και αριθμούς. Το διεθνές αυτό σήμα 

χορηγείται κατά την πρώτη νηολόγηση του πλοίου υπό Ελληνική σημαία από 

το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έτσι παίρνει αριθμό μητρώου σημάτων.  

 Ο λιμένας νηολογήσεως51 αποτελεί τη μόνιμη κατοικία του πλοίου, επιλέγεται 

ελεύθερα από τον πλοιοκτήτη, έχει σχέση με την εθνικότητα του πλοίου και 

έχει ιδιαίτερη σημασία για το νομικό και φορολογικό καθεστώς που διέπει ένα 

                                                        
49Δελούκας Νικόλαος, «Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδοτικός Οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα,1979, Τεύχος Ά,σελ.59 / Σπηλιόπουλος  
Κυριάκος Β., «Ελληνικόν Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδόσεις Σάκκουλα,1948,σελ..150 
50Ν.Πρωτοψάλτης: Στοιχεία ελέγχου Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. σελ. 16 
51Δελούκας Νικόλαος, «Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδοτικός Οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα,1979, Τεύχος Ά,σελ. 63 / Σπηλιόπουλος  
Κυριάκος Β., «Ελληνικόν Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδόσεις Σάκκουλα,1948,σελ.158 
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πλοίο. Ο λιμένας εφοπλισμού, διευθύνσεως και διαχείρισης πλοίου μπορεί να 

διαφέρει από τον λιμένα νηολογήσεως. Νηολόγηση52ενός πλοίου είναι η 

πράξη εγγραφής53αυτού στο οικείο νηολόγιο και περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά ενός πλοίου (υλικό και έτος ναυπηγήσεως, μήκος, πλάτος, 

χωρητικότητα, είδος μηχανών) καθώς επίσης και το όνομα, το διεθνές σήμα, 

τους τίτλους κτήσεως κυριότητας την ταυτότητα και εθνικότητα του 

πλοιοκτήτη. Υπεύθυνα για την νηολόγηση είναι τα κατά τόπους λιμεναρχεία.  

 Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου το πλοίο θωρείται ως 

ένα πλωτό τμήμα της πολιτείας της οποίας φέρει το σήμα. Το πλοίο έχει μία 

και μόνο μία εθνικότητα. Αποδεικτικό της εθνικότητας αποτελεί το έγγραφο 

εθνικότητας ενώ η σημαία αποτελεί απόδειξη της εθνικότητας που αυτό φέρει.  

Ένα πλοίο φέρει το δικαίωμα να έχει Ελληνική σημαία  εάν κατά ποσοστό 50% και 

πάνω ανήκει σε Έλληνες υπηκόους ή Ελληνικά νομικά πρόσωπα ενώ παράλληλα πρέπει να 

έχει εγγραφεί σε Ελληνικό νηολόγιο. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών εξετάζει την ιθαγένεια 

των πλοιοκτητών, φυσικών και νομικών προσώπων. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ένα πλοίο 

αποκτά Ελληνική Εθνικότητα.  

Επιπρόσθετα, κάθε Ελληνικό εμπορικό πλοίο πρέπει να φέρει τα κάτωθι ναυτιλιακά 

έγγραφα54ώστε να αποδεικνύεται η ταυτότητα του55: 

 Έγγραφο εθνικότητας. 

 Πρωτόκολλο καταμέτρησης χωρητικότητας.  

 Πρωτόκολλο Επιθεώρησης 

 Βιβλίο επισκέψεων των λιμενικών αρχών.  

 Πιστοποιητικό γραμμής φορτώσεως.  

 Ναυτολόγιο όπου δεικνύει την κατάρτιση των μελών του πληρώματος.  

 Ποινολόγιο όπου καταχωρούνται οι ποινές που αφορούν το πλήρωμα και 

επιβάλλονται από τον Πλοίαρχο.  

 Ημερολόγιο πλοίου όπου καταχωρούνται όλες οι παρατηρήσεις του πλοιάρχου 

και τα γεγονότα που αφορούν τους επιβάτες, το πλήρωμα και το φορτίο.  

                                                        
52Δελούκας Νικόλαος, «Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδοτικός Οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα,1979, Τεύχος Ά,σελ. 84 / Σπηλιόπουλος  
Κυριάκος Β., «Ελληνικόν Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδόσεις Σάκκουλα,1948,σελ.115 
Σπηλιόπουλος Κυριάκος Β., «Ελληνικόν Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδόσεις Σάκκουλα,1948,σελ.116 / Codice Marittimo Italiano: 
άρθρο 4 / Δελούκας Νικόλαος, «Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδοτικός Οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα,1979, Τεύχος Ά,σελ σελ. 84 
54Δελούκας Νικόλαος, «Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδοτικός Οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα,1979, Τεύχος Ά,σελ 84 κ.ε / Σπηλιόπουλος 
Κυριάκος Β., «Ελληνικόν Ναυτικόν Δίκαιον», Εκδόσεις Σάκκουλα,1948,σελ. 117 / Άρθρο 46 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού 
δικαίου (Ν.Δ 187/1973) 
55 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ.«Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», 2003, Εκδόσεις Σταμούλη,σελ.64 
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Σύμφωνα με το άρθρο 226 του Εμπορικού νόμου πλοίο καλείται κάθε σκάφος 

καθαρής χωρητικότητας τουλάχιστον δέκα κόρων, που προορίζεται για τη μεταφορά 

προσώπων ή πραγμάτων, την αλιεία, τη ρυμούλκηση και κάθε άλλη ναυτιλιακή εργασία με 

σκοπό το κέρδος. Τα επιστημονικά ή τα σκάφη αναψυχής δεν είναι πλοία με την ανωτέρω 

έννοια του κέρδους. Συμπερασματικά, το κέρδος δεν αποτελεί στοιχείο της έννοιας του 

πλοίου.  

Τα πλοία διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες α) στα εμπορικά και β) στα μη εμπορικά 

πλοία. Τα μη εμπορικά πλοία αποτελούν κρατικά πλοία, τα οποία με τη σειρά τους 

διακρίνονται σε α) πολεμικά β) αστυνομικά γ) προς εξυπηρέτηση των δημοσίων 

υπηρεσιών. Φυσικά, πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν και τα κρατικά πλοία προς 

ναυτιλιακή εκμετάλλευση, τα οποία κατατάσσονται μεταξύ των εμπορικών πλοίων.  

Ωστόσο, η κατάταξη των εμπορικών πλοίων σε κατηγορίες μπορεί να γίνει με βάση ορισμένα 

κριτήρια όπως56:  

 Της χωρητικότητας ή του μεγέθους χωρητικότητα (διακρίνονται σε μικρά και 

μεγάλα).  

 Τη θαλάσσια περιοχή κινήσεως τους (διακρίνονται σε πλοία αγχιπλοϊας, 

μεγάλης αγχιπλοϊας, μεσογειακά και ποντοπόρα ή ωκεανοπόρα).  

 Το είδος μεταφοράς (διακρίνονται σε επιβατηγά-φορτηγά).  

 Το είδος του φορτίου (διακρίνονται σε ξηρού, αερίου ή υγρού φορτίου).  

 Τον τρόπο εκμεταλλεύσεως τους (Πλοία γραμμής-Liners,ελεύθερης 

ναυλώσεως Tramps).  

Στα θαλασσοπλοούντα εμπορικά πλοία μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες, α) 

τα φορτηγά και β) τα επιβατηγά. Πιο ειδικά:  

Τα Φορτηγά πλοία διακρίνονται σε φορτηγά και δεξαμενόπλοια, τα Επιβατηγά πλοία και 

τα λοιπά πλοία σε αλιευτικά και λοιπά.  

 

 

4.4 Νομική Μορφή και Σύσταση Ναυτιλιακής Επιχείρησης 
 

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία οι Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι οποίες 

εκμεταλλεύονται είτε δικά τους είτε ξένα εμπορικά πλοία μπορούν να πάρουν μία από τις 

κάτωθι νομικές μορφές:  

                                                        
56Πρωτοψάλτης Ν, Σαρακοστίδης Σ, «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», 2003, Εκδόσεις Σταμούλη,σελ.66 
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i) Ατομική Επιχείρηση 

ii) Προσωπική Εταιρία 

iii) Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε) 

iv) Ετερόρρυθμη Εταιρία (απλή ή κατά μετοχές) (Ε.Ε) 

v) Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

vi) Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε) 

vii) Ειδική Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία (Ε.Α.Ν.Ε) 

viii) Συμπλοιοκτησία  

ix) Ναυτική Εταιρία (Ν.Ε) 

x) Εταιρία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία 

Ατομική Επιχείρηση: Είναι σπάνια μορφή ναυτιλιακής επιχείρησης λόγω των 

υψηλών επιχειρηματικών κινδύνων, οι οποίοι όταν επέλθουν συνεπάγονται τεράστιες 

οικονομικές ευθύνες ανεξάρτητα της ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης.  

Προσωπική Εταιρία: Σπάνια χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη νομική μορφή 

ναυτιλιακής επιχείρησης καθώς ενέχει τον κίνδυνο της απεριόριστης οικονομικής ευθύνης 

τουλάχιστον των ομόρρυθμων εταίρων.  

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης: Μία από τις συνήθεις μορφές ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων που ασχολείται με τη διαχείριση, τη ναύλωση, την πρακτόρευση και γενικότερα 

με την εκμετάλλευση ξένων πλοίων. Σύμφωνα με τον νόμο 3190/1955 για τη σύσταση της 

απαιτείται κεφάλαιο 18 χιλιάδων ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο κατά την κατάρτιση της 

συμβάσεως. Το ½ του ποσού αυτού (9 χιλιάδων ευρώ) καταβάλλεται σε μετρητά. Η Ε.Π.Ε 

αποκτά νομική προσωπικότητα αφού συντελεστούν ορισμένες διατυπώσεις δημοσιότητας 

όπως ορίζει ο νόμος. Στο τέλος της χρήσης οι διαχειριστές της εταιρίας  έχουν υποχρέωση να 

συντάξουν απογραφή και με βάση αυτήν την απογραφή πρέπει να προβούν στην κατάρτιση 

των οικονομικών καταστάσεων. 

Ανώνυμη Εταιρία: H A.E καλύπτει μεγάλο φάσμα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

και σύμφωνα με τον νόμο περί Α.Ε 2190/1920 το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου 

κατά τη σύσταση της ανέρχεται στις 60 χιλιάδες ευρώ ενώ μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά 

ή σε είδος. Εάν η κάλυψη του Μ.Κ γίνει με δημόσια εγγραφή, τότε το κατώτατο όριο ορίζεται 

σε 300 χιλιάδες ευρώ. Το Υπουργείο Εμπορίου εγκρίνει το καταστατικό της Α.Ε, το οποίο 

καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη. Η Α.Ε αποκτά νομική προσωπικότητα εφόσον 

τηρηθούν ορισμένες διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ορίζει ο νόμος. Η Γενική Συνέλευση 

(Γ.Σ) των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Α.Ε και συγκαλείται τουλάχιστον μία 

φορά το χρόνο ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε 
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πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας. Παράλληλα, το Δ.Σ είναι αρμόδιο για την 

απογραφή στο τέλος της χρήσης και για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.  

Ειδική Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία (Ε.Α.Ν.Ε): Αυτή η νομική μορφή αφορά τη 

ναυτιλιακή επιχείρηση που νηολόγησε για πρώτη φορά πλοίο ολικής χωρητικότητας 1500 

κόρων και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ 2687/1953. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά5758του συγκεκριμένου τύπου εταιρίας αναγράφονται κατωτέρω59:  

 Υποχρεωτική αναγραφή στην επωνυμία «Ειδική Ανώνυμη Ναυτιλιακή 

Εταιρία».  

 Η άσκηση εργασιών πέραν της εκμεταλλεύσεως του πλοίου, δεν ορίζεται. 

Σκοπός του παρόντος εταιρικού τύπου είναι η εκμετάλλευση του πλοίου με 

Ελληνική σημαία.  

 Το κεφάλαιο της εταιρίας μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε 

ξένο νόμισμα, να καταβληθεί στην αλλοδαπή ή να εξάγεται ελεύθερα στην 

αλλοδαπή.  

 Οι μετοχές είναι αποκλειστικά ανώνυμες, με δυνατότητα εξαγωγής στο 

εξωτερικό ενώ απαγορεύεται η εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο.  

 Απαλλάσσεται από φόρους, τέλη των συστατικών εγγράφων και της 

τροποποίησης αυτών.  

 Τα κέρδη της εταιρίας διανέμονται ελεύθερα στους μετόχους έπειτα από 

ομόφωνη απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων, χωρίς να 

σχηματίζεται αποθεματικό.  

Συμπλοιοκτησία: Αποτελεί μορφή59 συνεκμετάλλευσης και συγκυριότητας ενός 

πλοίου όπου ο διαχειριστής της συμπλοιοκτησίας υποχρεούται να τηρεί ίδια βιβλία για τη 

διαχείριση αυτής και να φυλάσσει τα δικαιολογητικά έγγραφα διαχειρίσεως. Ο 

συγκεκριμένος εταιρικός τύπος εφαρμόζεται για μικρές πλοιοκτησίες και πλοιοκτησίες 

οικογενειακής φύσεως. Ελληνικά συμφέροντα σε πλοία με ξένη σημαία κάλυπταν και 

καλύπτουν αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Έτσι η πολιτεία επέτρεψε την εγκατάσταση 

αυτών των εταιριών στην Ελληνική επικράτεια με τον Α.Ν 89/1967 και το Ν.Δ 378/1968. 

Συνεπώς, πολλές Κυπριακές, Παναμαϊκές, Λιβεριανές εταιρίες εγκαταστάθηκαν στην 

                                                        
57 Ρουσσάκης Γ.,«Η Ανώνυμος Εταιρία και η Ειδική Ανώνυμος Ναυτιλιακή Εταιρεία»,Αθήνα,1965,σσ 303-314 / Ι. Γκιώνης-
Ν.Πρωτοψάλτης: Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, σελ.126 / Πρωτοψάλτης Ν., 
Σαρακοστίδης Σ., Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλη, 2003, σελ.74 
58 Πρβλ.σελ.74 
59Δελούκας Νικόλαος,«Ναυτικόν Δίκαιον»,Εκδοτικός Οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα,1979, Τεύχος Ά, σσ 127-162 / Η. Τσάγγαρι: 
Κ.Ι.Ν.Δ ερμηνεία κατά άρθρο σελ. 87 
 

 



56 
 

Ελλάδα. Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο προνόμιο των αλλοδαπών εταιριών που 

ιδρύονται στην Ελλάδα είναι η φορολογική απαλλαγή των εσόδων των εργασιών τους στο 

εξωτερικό. Οι εταιρίες αυτές δεν μπορούν να αναπτύξουν οποιαδήποτε επιχειρηματική 

δραστηριότητα εντός Ελλάδος έτσι η υποχρέωση τους περιορίζεται στην κάλυψη των εξόδων 

και πληρωμών που πραγματοποιούν στην Ελλάδα.  

Ναυτική Εταιρία: Η εταιρική σύμβαση για τη Ναυτική Εταιρία καταρτίζεται 

γραπτώς και καταχωρείται στον Μητρώο Ναυτικών Εταιριών ενώ το περιεχόμενο αυτής 

ορίζεται στο νόμο 959/1979. Σκοπός της ναυτικής εταιρίας είναι η κυριότητα και η κατοχή 

των Ελληνικών εμπορικών πλοίων καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων ναυτικών 

εταιριών. Το ελάχιστο ποσό του εταιρικού κεφαλαίου  που πρέπει να καταβληθεί ανέρχεται 

στο ποσό των 5 χιλιάδων ευρώ και πρέπει να καταβληθεί τοις μετρητοίς μέσα σε δύο ημέρες 

από την καταχώρηση της εταιρίας στο Μητρώο. Την ευθύνη του ποσού αυτού φέρουν 

τουλάχιστον 2 εκ των ιδρυτών της. Η ναυτική εταιρία μπορεί να αποτελείται από μετοχές, οι 

οποίες είναι μόνον ονομαστικές ή ανώνυμες ενώ έμπροσθεν αναγράφεται αν είναι 

μεταβιβαστές ή όχι σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η Ν.Ε εκπροσωπείται και διοικείται από το Δ.Σ ενώ η Γ.Σ συνέρχεται-συγκαλείται 

μία φορά το χρόνο και αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Τα βιβλία της Ν.Ε 

τηρούνται στην Ελληνική ή εφόσον ορίζεται στο καταστατικό σε άλλη γλώσσα.  

Εταιρία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία: Αποτελεί Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε) 

και σκοπό της έχει να πραγματοποιεί επενδύσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία. Ποντοπόρα πλοία 

καλούνται εκείνα τα φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των τριών χιλιάδων κόρων, 

τα οποία είτε είναι εγγεγραμμένα σε Ελληνικά νηολόγια ή σε νηολόγια άλλων κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής ένωσης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εισφέρεται ολοσχερώς κατά τη 

σύσταση της και αποτελείται από επενδύσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 

2843/2000. Η Ε.Ε.Π.Ν έχει την υποχρέωση να υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στο 

χρηματιστήριο εντός δύο ετών από την σύσταση της ή μετατροπή της διαφορετικά τίθεται σε 

εκκαθάριση και ανακαλείται η άδεια σύστασης της. Η εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας 

στο χρηματιστήριο πραγματοποιείται εφόσον αυτή έχει επενδύσει το 60% του συνολικού 

Ενεργητικού της, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως της. Τέλος, εισοδήματα 

προερχόμενα από τον εν λόγω εταιρικό τύπο εταιρίας καθώς και τα εισοδήματα που 

αποκτούν οι μέτοχοι της είτε υπό την μορφή μερισμάτων είτε με τη μορφή υπεραξίας 

απαλλάσσονται από κάθε έμμεσο ή άμεσο φόρο.  
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Αντικείμενο Εργασιών 

 

Οποιοσδήποτε συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής, ο οποίος χρησιμοποιείται 

για την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών καλείται οικονομικός οργανισμός ή οικονομική 

μονάδα60. Απώτερος σκοπός κάθε οικονομικής μονάδας είναι η εφαρμογή της αρχής της 

αποτελεσματικότητας. Επιχείρηση είναι η ανάληψη συστηματικής προσπάθειας παραγωγής 

υλικών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την επίτευξη κέρδους, που 

προέρχεται από την πώληση αγαθών ή την διάθεση των υπηρεσιών. Ναυτιλιακή61καλείται η 

επιχείρηση που έχει αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές, 

η οποία συνδέεται άρρηκτα με το εμπορικό πλοίο, με το οποίο εξάλλου πραγματοποιούνται οι 

θαλάσσιες μεταφορές.  

Ναυτιλιακή επιχείρηση είναι η οικονομική οντότητα που έχει αντικείμενο εργασιών 

της το πλοίο, ως πλοιοκτήτης ή και ως εφοπλιστής και γενικά αυτή που εκμεταλλεύεται ή και 

διαχειρίζεται δικά της ή ξένα πλοία. Η απόκτηση πλοίων απαιτεί σημαντικά κεφάλαια τα 

οποία ρευστοποιούνται άμεσα. Έτσι, η ναυτιλιακή επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

μια επιχείρηση εντάσεως κεφαλαίου κάτι που συνεπάγεται62: 

 Υψηλή αναλογία σταθερών εξόδων (Αποσβέσεις-Τόκοι).  

 Εντατική ή άμεση εκμετάλλευση του πλοίου με σκοπό την επίτευξη 

μεγαλύτερων κερδών.  

 Ανελαστικό κόστος εκμετάλλευσης, προερχόμενο από την υψηλή αναλογία 

των σταθερών εξόδων.  

Πρέπει να τονιστεί ότι λόγω της έκτασης της ναυτιλίας και των ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι είναι αυξημένοι και ελέγχονται δύσκολα. 

Υπάρχουν δύο είδη επιχειρηματικών κινδύνων, α) οι φυσικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι 

όπως οι καιρικές συνθήκες, οι πόλεμοι και η ρύπανση του περιβάλλοντος και β) οι 

οικονομικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι όπως η μη πραγματοποίηση πρόβλεψης για αύξηση της 

ζήτησης των υπηρεσιών πλοίων ή η ανάληψη μεταφορών σε επικίνδυνες περιοχές λόγω 

υψηλών ναύλων. Πρέπει να τονιστεί ο διαχωρισμός της πλοιοκτησίας από την εκμετάλλευση 

ή τη διαχείριση του πλοίου. Οι φορείς της ιδιοκτησίας των πλοίων, φυσικά ή νομικά 

                                                        
60 Τσιμάρας Μάριος Ν., «Γενικαί Αρχαί Λογιστικής:θεωρία και τεχνική» ,1941 σελ. 6 / Καφούσης Γεώργιος  Ν., 
«Οικονομικός Λογισμός: αρχαί γενικής λογιστικής», Τόμος Ά,Αθήνα,1981 σελ. 15 
61Α.Ε.Branch:Καφούσης ΓεώργιοςΝ., «Οικονομικός Λογισμός: αρχαί γενικής λογιστικής»,ΤόμοςΆ, Αθήνα, 1981,σελ. 266 / 
Χολέβας Ι., «Ναυτιλιακή Οικονομική & Ναυτιλιακή Πολιτική», Πειραιάς, Εκδότης Καραμπερόπουλος Σταύρος, 1972, 
 σελ 588 όπου ορίζεται ότι Ναυτιλιακή Επιχείρηση είναι ο συνδυασμός των συντελεστών του κεφαλαίου και της εργασίας 
για την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών. 
62 Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ. «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», 2003, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ.81 
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πρόσωπα, δεν συμμετέχουν στην εκμετάλλευση ή και την διαχείριση των πλοίων τους για 

διάφορους λόγους, και τις αναθέτουν σε άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τα οποία μπορεί να 

έχουν κάποιον βαθμό συγγένειας με την πλοιοκτησία. Τέλος, ως προς τον τόπο εγκατάστασης 

των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, η επιλογή αυτού γίνεται βάσει ορθολογικών και μη 

ορθολογικών παραγόντων. Ορθολογικούς παράγοντες αποτελούν ο τόπος πρώτων υλών, ο 

τόπος εξευρέσεως εξειδικευμένου προσωπικού και ο συγκοινωνιακός παράγοντας. Μη 

ορθολογικός παράγοντας είναι εκείνος της κατοικίας του επιχειρηματία. Υπάρχουν σαφώς 

και άλλοι παράγοντες, κοινωνικοί, δημογραφικοί, νομοθετικοί όμως αρκούμαστε στην 

ανάπτυξη των οικονομικών παραγόντων. Πέραν των προαναφερθέντων ζητημάτων, όπως 

αυτού της επιλογής του τόπου εγκατάστασης, των επιχειρηματικών κινδύνων (φυσικών ή 

οικονομικών) υπάρχουν και άλλα προβλήματα, εκείνα της λογιστικής φύσεως, τα οποία 

αναλύονται κατωτέρω. 

Μετά από μία σύντομη γνωριμία με τη ναυτιλία και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

εξετάζονται οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις ως προς τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο. 

Διερευνάται ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου σε μία ναυτιλιακή επιχείρηση και εάν 

τηρούνται οι δικλείδες ασφαλίας εσωτερικώς.  

 Σε αυτό το σημείο τίθεται το ερώτημα του ρόλου του ελέγχου στις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις. Τι καλείται έλεγχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων; Ποιος ο ρόλος της ελεγκτικής 

στη ναυτιλία; Τι ισχύει με τον έλεγχο στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις; Όλα αυτά αποτελούν 

ερωτήματα που θα αναλυθούν στις επόμενες δύο ενότητες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

5.1 Εισαγωγικά 
Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται ο εσωτερικός έλεγχος σε συνάρτηση με τις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Γίνεται μια εννοιολογική προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου στις 

ναυτιλιακές οντότητες ενώ παράλληλα τονίζονται ο σκοπός και η αναγκαιότητα του. 

Επισημαίνονται οι βασικές αρχές του εσωτερικού ελέγχου και γίνεται μία σύντομη αναφορά 

στη λογιστική οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου και την οργάνωση προσωπικού. Ο 

διαχωρισμός των διαδικασιών λειτουργίας αποτελεί βασική αρχή μιας καλά οργανωμένης 

ναυτιλιακής επιχείρησης έτσι είναι κάτι που επιδιώκεται σε αρχικό στάδιο. Αναπτύσσεται το 

ζήτημα των βασικών επιδιώξεων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και γίνεται μια 

αναφορά στον έλεγχο στοιχείων του ισολογισμού που αποβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία 

μιας ναυτιλιακής επιχείρησης και στην ομαλή λειτουργία της. Σε τελικό στάδιο, 

αναπτύσσεται το μοντέλο COSO, το οποίο αποτελεί έναν οργανισμό, ο οποίος συστάθηκε 

έπειτα από πρωτοβουλία των πέντε δημοφιλέστερων οικονομοελεγκτικών οργανισμών και 

ινστιτούτων της Αμερικής. Το μοντέλο πραγματεύεται τη διαχείρηση επιχειρηματικών 

κινδύνων, ελέγχου και την πρόληψη της απάτης. 

 

5.2 Έννοια, Σκοπός, Περιεχόμενο και Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Λόγω της πολυπλοκότητας και του μεγάλου μεγέθους των ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

είναι δύσκολο για τους διοικούντες και τους διευθύνοντες να επιβλέπουν τους διάφορους 

λειτουργικούς τομείς των εν λόγω εταιριών έτσι λαμβάνονται κάποια μέτρα, η εφαρμογή των 

οποίων εξασφαλίζει την καλή τους λειτουργία. Επιπλέον, η εφαρμογή αυτών των μέτρων 

προστατεύει την περιουσία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου63 καλείται η εφαρμογή μέτρων επίβλεψης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και 

προστασίας της περιουσίας τους. Τα μέτρα αυτά ποικίλουν ανάλογα του μεγέθους και της 

συγκρότησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Taylor, ο έλεγχος αποτελεί 

μία από τις βασικές λειτουργίες της Διοικήσεως.  

                                                        
63Κ. Αισιόπουλος: Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στο διαχειριστικό και λογιστικό τομέα των επιχειρήσεων, Αθήνα 
Παπαζήσης 1990, σελ. 12 
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Σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών 

(Δ.Ε.Π 400) σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι η οργανωτική δομή και όλες οι άλλες 

μέθοδοι και διαδικασίες, που εφαρμόζονται από τη διοίκηση μιας οικονομικής οντότητας, ως 

μέσο επίτευξης του στόχου της, ο οποίος είναι η εύρυθμη και αποδοτική της λειτουργία. 

Μεταξύ των στόχων αυτών περιλαμβάνονται64: 

 Η προσήλωση στους στόχους που θέτει η διοίκηση.  

 Η διαφύλαξη και προστασία της περιουσίας της επιχείρησης.  

 Ο εντοπισμός και η αποτροπή ανωμαλιών και λαθών εντός της διαχειριστικής             

χρήσης.  

 Η ακρίβεια, η πληρότητα και η ορθή τήρηση βιβλίων και στοιχείων.  

 Η έγκαιρη κατάρτιση αξιόπιστης οικονομικής πληροφόρησης.  

Ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει όλο το φάσμα της επιχείρησης και αφορά όλες τις 

δραστηριότητες της, πέραν από εκείνες της λογιστικής και της οικονομικής λειτουργίας. Ο 

εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα που αποβλέπουν στη 

μείωση της προσωπικής επίβλεψης, στην εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της επιχείρησης 

και στην προστασία της περιουσίας και των συμφερόντων της επιχείρησης. Οι διαδικασίες 

και τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο οργάνωσης μιας επιχείρησης αποτελούν το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου της. Βασικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η 

προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας μιας οργάνωσης. Ένα σύστημα ελέγχου 

χαρακτηρίζεται αποτελεσματικό και αξιόπιστο εφόσον εφαρμόζει μέτρα, διαδικασίες και 

πολιτικές που65: 

 Προωθούν την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρηματικών 

δεδομένων.  

 Προστατεύουν την περιουσία της επιχείρησης έναντι λαθών σφαλμάτων, 

απάτης, κατάχρησης.  

 Μελετούν εάν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των υπηρεσιών της 

επιχείρησης έχουν συμμορφωθεί με τις πολιτικές της διοίκησης ή της εταιρίας.  

 Εξετάζουν πόσο αποτελεσματικές είναι οι επιχειρηματικές λειτουργίες.  

Σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών 

(Δ.Ε.Π 400) γίνεται αναφορά στο σκοπό των εσωτερικών ελέγχων, που όμως έχουν 

άμεση σχέση με το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης. Ειδικότερα66: 

                                                        
64Πρωτοψάλτης Ν.,Σαρακοστίδης Σ. «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», 2003, Εκδόσεις Σταμούλη, σσ.130-131  
65Πρβλ. σσ.130-131 
66Πρβλ .σελ.66 
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 Ελέγχεται εάν οι συναλλαγές εκτελούνται με βάση τη γενική ή την ειδική 

εξουσιοδότηση της Διοίκησης.  

 Όλες οι συναλλαγές πρέπει να καταχωρούνται αμέσως, χωρίς καθυστέρηση, με 

το σωστό ποσό αναγραφής, στο σωστό λογαριασμό και στη σωστή χρήση που 

αφορούν ώστε να καταρτίζονται οι λογιστικές πληροφορίες άμεσα και να 

διατίθενται.  

 Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης επιτρέπεται έπειτα 

από έγκριση της διοίκησης.  

 Τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων να συγκρίνονται σε 

λογικά χρονικά διαστήματα με τα πραγματικά δεδομένα.  

 

Διακρίσεις Εσωτερικού Ελέγχου  
 

Ο έλεγχος διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό με κριτήριο τον φορέα 

πραγματοποίησης του. Αντικειμενικός σκοπός των ανεξάρτητων εξωτερικών ελέγχων είναι η 

έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, ενώ ο αντικειμενικός στόχος των 

εσωτερικών ελέγχων αφορά στη βοήθεια της διοίκησης για την αποτελεσματικότερη 

διοίκηση μιας οντότητας. Παρ όλες τις ομοιότητες ως προς τους μηχανισμούς και τις τεχνικές 

που ακολουθούνται τόσο από τους εσωτερικούς όσο και από τους εξωτερικούς ελεγκτές, 

υπάρχουν και διαφορές ως προς τους στόχους και τα τελικά αποτελέσματα. Το Ινστιτούτο 

των Αμερικανών Ορκωτών Λογιστών χωρίζει τους εσωτερικούς ελέγχους σε i) Διοικητικούς 

και ii) Λογιστικούς.  

Διοικητικοί Έλεγχοι καλούνται όσοι αποτελούνται από το σχέδιο οργάνωσης, τις 

μεθόδους και τις καταγραφές που ασχολούνται με τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, οι 

οποίες οδηγούν στην παροχή εξουσιοδότησης από την πλευρά της διοίκησης για την 

διενέργεια των συναλλαγών. Η εξουσιοδότηση αυτή χορηγείται από τη διοίκηση και 

σχετίζεται με την ευθύνη που αυτή φέρει για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων μιας 

οργάνωσης. Η εξουσιοδότηση αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την καθιέρωση του 

λογιστικού σχεδίου των συναλλαγών. Ένας διοικητικός έλεγχος σε μία ναυτιλιακή επιχείρηση 

μπορεί να συμπεριλάβει τα ακόλουθα67:  

 Υποβολή λογιστικών και στατιστικών πληροφοριών στη διοίκηση, για λόγους 

μελέτης και αξιολόγησης.  

                                                        
67Πρωτοψάλτης Ν.,Σαρακοστίδης Σ. «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», 2003, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ.134 
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 Καθιέρωση στόχων σε προϋπολογιστικό επίπεδο και σύγκριση με τους 

πραγματικούς ή πραγματοποιηθέντες.  

 Παρακολούθηση επιπέδου αποθεμάτων σε συνάρτηση με τις προβλεπόμενες 

πωλήσεις.  

 Έρευνα σχετικά με την φερεγγυότητα πελατών-πρακτορείων.  

 Διενέργεια προμηθειών βάση προσφορών.  

 Παρακολούθηση για τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των αποφάσεων 

της διοίκησης.  

Ένας διοικητικός έλεγχος μπορεί να χαρακτηριστεί καλός και αποτελεσματικός 

εφόσον υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, εφόσον υπάρχουν ηθικά και υλικά 

κίνητρα για το προσωπικό και εφόσον η διοίκηση δεν παραβλέπει τον ανθρώπινο παράγοντα. 

Πρέπει να χτίζεται ένα περιβάλλον αλληλοκατανόησης, εμπιστοσύνης και αφοσίωσης του 

προσωπικού στα καθήκοντα του και στο συμφέρον της ναυτιλιακής οντότητας.  

Λογιστικοί έλεγχοι68 καλούνται εκείνοι που περιλαμβάνουν το σχέδιο οργάνωσης, τις 

μεθόδους και τις καταγραφές, που πραγματεύονται τα της προστασίας των περιουσιακών 

στοιχείων και τα της αξιοπιστίας των οικονομικών καταγραφών. Οι λογιστικοί έλεγχοι 

παρέχουν τη λογική βεβαιότητα ότι69:  

 Οι συναλλαγές εκτελούνται έπειτα και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της 

Διοίκησης.  

 Οι συναλλαγές καταχωρούνται με τέτοιον τρόπο ώστε: i) να καταρτίζονται οι 

οικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές 

ii) να καταλογίζουν την ευθύνη χειρισμού των περιουσιακών στοιχείων.  

 Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της 

διοίκησης.  

 Οι λογιστικές εγγραφές για τα περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο 

σύστημα συγκρίνονται με τα υπάρχοντα (πραγματικά) περιουσιακά στοιχεία 

και στην περίπτωση αποκλίσεων γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές 

ενέργειες.  

Όσον αφορά το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε)70 αποτελείται από δύο 

βασικούς τομείς, τον διοικητικό τομέα και τον διαχειριστικολογιστικό. Ο 

διαχειριστικολογιστικός περιφρουρεί την περιουσία και τα συμφέροντα της επιχείρησης ενώ 

                                                        
68Πρωτοψάλτης Ν.,Σαρακοστίδης Σ. «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», 2003, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ.134 
69Πρβλ.σελ.135 
70Πρωτοψάλτης Ν & Σαρακοστίδης Σ, «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Σταμούλη, 2003, σσ.137-138 
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παράλληλα εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών 

πληροφοριών. Ο διοικητικός εσωτερικός έλεγχος πραγματεύεται την διαρκή προσήλωση 

όλων των οργάνων της επιχείρησης στις αρχές, στις εντολές και στους στόχους της διοίκησης 

με απώτερο σκοπό την καλύτερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της 

επιχείρησης. Άλλοι τύποι εσωτερικού ελέγχου αποτελούν ο διευθυντικός έλεγχος και ο 

προϋπολογιστικός έλεγχος. Ο μεν πρώτος, αφορά τον έλεγχο που διενεργεί ο διευθυντής της 

ναυτιλιακής επιχείρησης και αποτελεί έναν τύπο διοικητικού ελέγχου. Λόγου χάρη, μπορεί να 

αποκαλύψει ότι εξαιτίας των κατ επανάληψη καθυστερήσεων στις αφίξεις των πλοίων η 

επιχείρηση απώλεσε σημαντικό ύψος της επιβατικής κινήσεως. Ο δεύτερος διενεργείται μέσω 

του προϋπολογισμού και αποβλέπει στον εντοπισμό των αποκλίσεων μεταξύ προβλέψεων και 

πραγματοποιήσεων.  

 

5.3 Βασικές Αρχές Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ποικίλει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Σημαντικοί 

παράγοντες στη διαμόρφωση ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου αποτελούν το μέγεθος, το 

αντικείμενο των εργασιών και οι επιδιώξεις κάθε οργάνωσης-επιχείρησης. Όσον αφορά το 

διαχειριστικολογιστικό τομέα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να τονίσουμε ότι σε κάθε 

επιχείρηση υπάρχουν ορισμένες πιο ευαίσθητες λογιστικές λειτουργίες, στις οποίες πρέπει να 

δίνεται περισσότερη έμφαση και λεπτομέρεια. Για να χαρακτηριστεί ένας 

διαχειριστικολογιστικός έλεγχος αποτελεσματικός πρέπει να εφαρμόζεται ένα ικανοποιητικό 

σύστημα διοικητικού ελέγχου ή απλώς ελέγχου. Η επιτόπου μελέτη και η αντιμετώπιση 

προβλημάτων και καταστάσεων πραγματικής έκτασης αποτελούν πάγια τακτική για να 

χαρακτηριστεί ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου επαρκές. Ένα σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου (Σ.Ε.Ε) πρέπει να διαθέτει τα κατωτέρω ώστε να χαρακτηριστεί επαρκές71:  

 Κατάλληλη και επαρκή λογιστική οργάνωση.  

 Κατάλληλη και σύγχρονη μηχανογραφική υποστήριξη.  

 Παραστατικά και δικαιολογητικά έγγραφα.  

 Κατάλληλη οργάνωση προσωπικού, κάτι που συνεπάγεται την κατανομή των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ τους. Τα μέλη του προσωπικού πρέπει να διαθέτουν την 

δέουσα επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια.  

 Ικανότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.  

                                                        
71Πρβλ. σελ.138 
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 Διαχωρισμό λειτουργικών διαδικασιών.   

 Προστασία της περιουσίας και των περιουσιακών στοιχείων.  

 

Λογιστική Οργάνωση Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Η λογιστική αποτελεί θεμέλιο λίθο της ύπαρξης ενός Σ.Ε.Ε. Αντικείμενο της αποτελεί 

η ενημέρωση των λογαριασμών, η ομαδοποίηση και η παρουσίαση των λογιστικών 

πληροφοριών. Η έγκαιρη τακτοποίηση των λογαριασμών που απεικονίζουν τις συναλλαγές 

της ναυτιλιακής επιχείρησης, η επαρκής λογιστική οργάνωση και η κατάλληλη 

μηχανογραφική υποστήριξη χαρακτηρίζουν ένα επαρκές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό 

Σ.Ε.Ε. Η λογιστική πληροφόρηση πρέπει να είναι αξιόπιστη, να χαρακτηρίζεται από 

ταχύτητα και ακρίβεια κάτι που εξασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ. Η έγκαιρη 

έκδοση των τιμολογίων-δικαιολογητικών εγγράφων και η άμεση τακτοποίηση των 

λογαριασμών αποτελούν υποχρέωση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων ενώ παράλληλα 

λειτουργούν βοηθητικά στη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου.  

 

Οργάνωση Προσωπικού  

 

Η οργανωτική δομή και το μέγεθος μιας ναυτιλιακής επιχείρησης αποτελούν κριτήρια 

για το που πρέπει να υπάγεται ιεραρχικά ο εσωτερικός έλεγχος. Η διασπορά72 αρμοδιοτήτων 

που εντοπίζεται σε μία ναυτιλιακή οντότητα είναι μεγάλη και οι αρμοδιότητες 

μεταβιβάζονται από την κορυφή προς τις βάσεις της διοικητικής πυραμίδας. Σύμφωνα με το 

Αμερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι 

επαρκές εφόσον η σύνδεση των συστατικών μερών του υπόκειται σε μία ομαλά λειτουργούσα 

ενότητα. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η συνεργασία που πρέπει να αναπτύσσεται μεταξύ 

των διαφόρων τμημάτων μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, κάτι που εξαρτάται από τον 

παράγοντα «ανθρώπινες σχέσεις». Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες-

κατάλληλες ικανότητες, την εμπειρία, την δέουσα κατάρτιση και εκπαίδευση ώστε να 

ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του και τις υποχρεώσεις του. Πρέπει να δρα με ευσυνειδησία 

και να προάγει το συμφέρον της επιχείρησης, το κέρδος. Η ορθή επιλογή του προσωπικού, η 

απαιτούμενη εκπαίδευση και η τοποθέτηση του στις κατάλληλες θέσεις συμβάλουν στην 

                                                        
72 Πρωτοψάλτης Ν.,Σαρακοστίδης Σ. «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», 2003, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ.142 
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επιτυχή οργανωτική δομή της οντότητας. Τέλος, η προσήλωση του προσωπικού στους 

στόχους και τις αρχές της ναυτιλιακής επιχείρησης αποτελούν παράγοντες που εξασφαλίζουν 

την επάρκεια του Σ.Ε.Ε.  

 

Διαχωρισμός Διαδικασιών Λειτουργίας & Προστασία Περιουσιακών 

Στοιχείων 

 
Βασική αρχή μιας καλά οργανωμένης ναυτιλιακής επιχείρησης αποτελεί αυτή του 

πλήρους διαχωρισμού των λειτουργιών σε συναλλακτική, διαχείρισης και φυλάξεως της 

περιουσίας και σε λογιστική. Εάν δεν υπάρχει διαχωρισμός των προαναφερθεισών 

λειτουργιών τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος καλύψεως λαθών (εκούσιων ή ακούσιων), 

καταχρήσεων και διαφόρων διαχειριστικών ανωμαλιών. Πρέπει να τηρούνται οι έννοιες των 

επαγγελματικών ασυμβιβάστων, της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας. Ο εσωτερικός 

έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω της οργανωτικής ανεξαρτησίας των υπηρεσιών ενώ ο 

αλληλοέλεγχος προωθεί την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Η διενέργεια και η 

επιτυχής ολοκλήρωση μιας συναλλαγής πρέπει να πραγματοποιείται από δύο πρόσωπα ή 

όργανα της ναυτιλιακής  ώστε η εργασία τους να λειτουργεί συμπληρωματικά. Η ταμειακή 

διαχείριση αποτελεί ένα παράδειγμα διαχωρισμού των λειτουργιών. Το πρόσωπο που 

διενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία 

και στη διαδικασία έγκρισης των συναλλαγών. Δεν πρέπει να έχει δυνατότητα έκδοσης 

τιμολογίων ή να συντάσσει μισθοδοτικές καταστάσεις. Ανεξάρτητα της ταμειακής 

διαχείρισης πρέπει να γίνονται αιφνίδιες καταμετρήσεις ώστε να ελέγχεται ο λογαριασμός 

του ταμείου και των διαθεσίμων. Ανεξαρτήτως της επάρκειας ή όχι του Σ.Ε.Ε πρέπει να 

λαμβάνονται μέτρα προστασίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων των ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων. Οι ασφαλείς αποθηκευτικοί χώροι, τα χρηματοκιβώτια και η απαγόρευση 

αναρμόδιων προσώπων να εισέλθουν σε χώρους φύλαξης των Π.Σ αποτελούν μέτρα 

προστασίας. Η έγκριση των συναλλαγών από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και η τοποθέτηση 

υπεύθυνων διαχειριστών αποτελούν άλλα μέτρα προστασίας, πέραν των φυσικών.  
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5.4 Βασικές Επιδιώξεις του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε)  
 

Το Σ.Ε.Ε ασχολείται με την οργανωτική δομή των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και το 

πόσο καλά οργανωμένες είναι αυτές. Ένα καλό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό Σ.Ε.Ε έχει 

άμεση επίδραση στα αποτελέσματα και στην αποδοτικότητα μιας ναυτιλιακής επιχείρησης. 

Μεταξύ των επιδιώξεων μιας οντότητας είναι η προστασία της περιουσίας της, του πλοίου. 

Μια ναυτιλιακή επιχείρηση μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους της εφόσον ακολουθεί ένα 

αποτελεσματικό Σ.Ε.Ε και εφόσον διαθέτει73: 

 Επαρκή λογιστική οργάνωση και το κατάλληλο λογιστικό σχέδιο.  

 Κατάλληλη μηχανογραφική υποστήριξη.  

 Διαχωρισμό των λειτουργικών διαδικασιών και κατανομή αρμοδιοτήτων.  

 Ικανό και ακέραιο προσωπικό.  

 Παραστατικά στοιχεία ή δικαιολογητικά έγγραφα.  

 Μέτρα φύλαξης και προστασίας των περιουσιακών στοιχείων.  

 

 Έλεγχος Στοιχείων Ενεργητικού 
 

Ένα Σ.Ε.Ε χαρακτηρίζεται ικανοποιητικό για διάφορους λογαριασμούς του ενεργητικού, του 

παθητικού, των εσόδων και των εξόδων εφόσον οδηγείται σε κάποιες εξασφαλίσεις. 

Αναφέρουμε κάποιες εξασφαλίσεις κατωτέρω74: 

 

Χρηματικά Διαθέσιμα: Σημαντικός λογαριασμός των ναυτιλιακών επιχειρήσεων όπου 

πρέπει να προστατεύεται και να ελέγχεται. Οι επιδιώξεις ενός ικανοποιητικού Σ.Ε.Ε ως προς 

τα διαθέσιμα, πρέπει να αποβλέπουν σε μερικές εξασφαλίσεις.  

 Κάθε ταμίας πρέπει να διαχειρίζεται και να φυλάσσει αποκλειστικά το 

χρηματικό απόθεμα, για το οποίο φέρει την ευθύνη.  

 Τα χρήματα πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον (χρηματοκιβώτιο) 

ώστε να αποκλείεται η κλοπή ή η υπεξαίρεση.  

 Πρέπει να διενεργούνται ξαφνικές και αιφνίδιες καταμετρήσεις στο ταμείο, 

στους λογαριασμούς των διαθεσίμων και στην οικονομική υπηρεσία του 

πλοίου.  

                                                        
73Πρωτοψάλτης Ν.,Σαρακοστίδης Σ. «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», 2003, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ.146 
74Πρβλ.σελ. 147 
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 Πρέπει να επιθεωρούνται εντός της ημέρας τα παραστατικά των συναλλαγών 

ώστε να επαληθευτεί η εγκυρότητα και η νομιμότητα τους.  

 

Χρεόγραφα και Συμμετοχές: Λογαριασμοί ιδιαίτερα ευπαθείς σε περίπτωση απώλειας ή 

κλοπής ή υπεξαίρεσης. Οι επιδιώξεις ενός ικανοποιητικού Σ.Ε.Ε ως προς τα χρεόγραφα και 

τις συμμετοχές, πρέπει να αποβλέπουν σε μερικές εξασφαλίσεις. 

 Οι αγορές, οι πωλήσεις και οι ανταλλαγές χρεογράφων πρέπει να έχουν 

αποφασιστεί από το Δ.Σ ή από άλλο αρμόδιο όργανο ενώ οι αποφάσεις πρέπει 

να καταχωρούνται στα πρακτικά.  

 Τα χρεόγραφα πρέπει να φυλάσσονται σε θυρίδα και πρέπει να ελέγχονται 

τακτικά με σύγκριση προς τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας.  

 Τα χρεόγραφα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλους 

ελέγχους.  

 

Απαιτήσεις: Οι επιδιώξεις ενός ικανοποιητικού Σ.Ε.Ε ως προς τα διαθέσιμα, πρέπει να 

αποβλέπουν σε μερικές εξασφαλίσεις. 

 Οι συμφωνίες των λογαριασμών πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλο 

και υπεύθυνο πρόσωπο.  

 Πρέπει να διενεργείται επισκόπηση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων και 

να διενεργούνται σχετικές προβλέψεις σε περίπτωση τυχόν απώλειας.  

 Πρέπει να λαμβάνονται οικονομικές πληροφορίες  σχετικά με πελάτες και 

πρακτορεία όπου κρίνεται απαραίτητο.  

 

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (Άυλα και Ενσώματα): Περιουσιακά στοιχεία των 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων αποτελούν οι χώροι εκμεταλλεύσεως τους, οι οποίοι δεν είναι 

άλλοι παρά τα πλοία. 

 Τήρηση μητρώων ενσώματων παγίων και των ανάλογων αποσβέσεων τους.  

 Φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας.  

 Διενέργεια περιοδικών απογραφών και αντιπαραβολή με τα τηρούμενα 

μητρώα παγίων.  

 Παρακολούθηση ασφαλιστικής καλύψεως.  

 Έλεγχος της ορθότητας των μεθόδων αποτιμήσεως των παγίων.  

 Έλεγχος των εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών από πωλήσεις παγίων. 
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 Έλεγχος Στοιχείων Παθητικού 
 

Δάνεια-Προμηθευτές-Επιταγές Πληρωτέες και Γραμμάτια Πληρωτέα: Σημαντικοί 

λογαριασμοί της ναυτιλιακής επιχείρησης που πιθανώς να δείχνουν τις υποχρεώσεις της ή τα 

κεφάλαια που αυτή διαθέτει. Πρέπει να παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις των ναυτιλιακών 

για να μην υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό της ώστε να εξασφαλίζεται ρευστότητα. 

 Τακτική και κατά μήνα συμφωνία των άνω λογαριασμών.  

 Πίστωση των ανωτέρω λογαριασμών μόνο με νόμιμη ύπαρξη γνήσιου 

παραστατικού-δικαιολογητικού εγγράφου.  

 Επαλήθευση των υπολοίπων λογαριασμών με αλληλογραφία ή με 

επιβεβαιωτικές επιστολές.  

 Έλεγχος υπολογισμού τόκων και έντοκων υποχρεώσεων. Έλεγχος της 

λογιστικοποίησης τους και της φορολογικής τους αντιμετώπισης.  

 Ορθή και έγκαιρη λογιστική απεικόνιση των υποχρεώσεων προς το δημόσιο 

και τα ασφαλιστικά ταμεία.  

 Έγκαιρη απόδοση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο.  

 Τήρηση μητρώου απασχολούμενων και πληρωμάτων.  

 Εξασφάλιση συστήματος ότι το προσωπικό και το πλήρωμα απασχολούνται 

πλήρως και παραγωγικά.  

 Ορθή διαχείριση μισθοδοσίας.  

 Ορθή εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το πλήρωμα 

και το προσωπικό.  
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5.5 Το Coso Model και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η δομή του Coso Model 

 
Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης ενότητας αποσκοπεί στην παρουσιάση ενός μοντέλου, 

το οποίο διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους και αποσκοπεί στην αποτροπή της 

απάτης. Το συγκεκριμένο μοντέλο συνδέεται με τον έλεγχο ενός οργανισμού ή μιας 

οντότητας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο και στο πως και κατά πόσο 

αυτό συνδέεται με το Σ.Ε.Ε. 

Ο οργανισμός Coso75 (The Committee of Sponsoring organizations of the Treadway 

Commission) αποτελεί έναν ιδιωτικό οργανισμό, ο οποίος συστάθηκε έπειτα από κοινή 

πρωτοβουλία των πέντε δημοφιλέστερων οικονομικό-ελεγκτικών οργανισμών και 

ινστιτούτων της Αμερικής76. Σκοπός του μοντέλου είναι η ανάπτυξη πλαισίων και 

καθοδήγησης σχετικά με τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο 

και την αποτροπή της απάτης. Το μοντέλο εξετάζει τις αιτίες «των παραποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων ενώ παράλληλα αναπτύσσει τους μηχανισμούς περιορισμού και 

ελέγχου τους»77. Το μοντέλο αυτό αξιολογεί τους εσωτερικούς ελέγχους και υιοθετήθηκε σαν 

γενικά αποδεκτό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που μετρά την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο «σαν μια διαδικασία 

που πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο και το υπόλοιπο προσωπικό της 

οντότητας με σκοπό την εξασφάλιση εύλογης βεβαιότητας-διασφάλισης για την επίτευξη των 

στόχων στις εξής κατηγορίες78: 

 Της αποτελεσματικότητας των ενεργειών. 

 Της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.  

 Της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις και τους ισχύοντες νόμους ή 

κανονισμούς.  

Οι εσωτερικοί έλεγχοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες79: 

 Προληπτικούς: που αποτρέπουν τη δημιουργία λαθών, σφαλμάτων, 

αποκλίσεων και παράνομων πράξεων.  

                                                        
75http://www.coso.org/aboutus.htm 
76American Accounting Association (AAA) / AICPA (American Institute of CPAs /  Financial Executives International (FEI) 
/The Association of Accountants and financial Professionals in Business / The Institute of Internal Auditors (IIA)  
77 Mark-Beasley-NC State University 
78 http://www.coso.org/aboutus.htm  
79 Πρβλ. 
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 Ανιχνευτικούς: που ανιχνεύουν ή εντοπίζουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις που 

έχουν ήδη συμβεί.  

 Διορθωτικούς:  που διορθώνουν λάθη και παραλείψεις που έχουν ήδη 

εντοπιστεί.  

Η διοίκηση, η ηγεσία καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό της οντότητας φέρουν την 

ευθύνη για την διατήρηση ενός Σ.Ε.Ε. Οι ελεγκτές ασφαλώς βοηθούν στην τήρηση και 

απόδοση του ελέγχου, ωστόσο, όμως δεν είναι αρμόδιοι για την θέσπιση και την διατήρηση 

του.  

Το περιβάλλον ελέγχου, η αξιολόγηση κινδύνου, οι δραστηριότητες ελέγχου, η 

ενημέρωση και η επικοινωνία καθώς και ο έλεγχος αποτελούν τα πέντε στοιχεία-γνωρίσματα 

ώστε να χαρακτηριστεί ένα Σ.Ε.Ε αποτελεσματικό ενώ παράλληλα προάγει, υποστηρίζει και 

εκπληρώνει τους επιχειρηματικούς στόχους μιας οντότητας.  

Το περιβάλλον ελέγχου: Εξετάζει τις διαδικασίες, τις πολιτικές και τακτικές που 

εφαρμόζουν ή ακολουθούν η ανώτατη διοίκηση, οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες μιας 

οντότητας για τον εσωτερικό έλεγχο και την συμβολή του στην επιχείρηση. Η ακεραιότητα 

και οι ηθικές αξίες, η φιλοσοφία και ο τρόπος δράσης-λειτουργίας της διοίκησης καθώς και η 

οργανωτική δομή της επιχείρησης αποτελούν συστατικά στοιχεία του περιβάλλοντος 

ελέγχου.  

Η αξιολόγηση κινδύνου: Είναι μία διαδικασία που εφαρμόζεται στο περιβάλλον της 

επιχείρησης με σκοπό την καταπολέμηση γεγονότων που αποτρέπουν την επιχείρηση να 

εκπληρώσει τους στόχους της. Αφορά την πρόληψη της απάτης και τον εντοπισμό 

παραγόντων που είναι ικανοί να θέσουν σε κίνδυνο τη δομή του εσωτερικού ελέγχου της 

οντότητας. Οι οικονομικές αλλαγές, οι μεταβολές στην οικονομία, η πρόοδος της 

τεχνολογίας, οι πολιτικές αλλαγές όπως ένα ασταθές πολιτικό κλίμα, οι διαφοροποιήσεις στις 

προτιμήσεις των καταναλωτών αποτελούν παράγοντες εξωτερικούς, οι οποίοι μπορούν να 

πλήξουν το Σ.Ε.Ε.  

Δραστηριότητες ελέγχου: Καλούνται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που 

εφαρμόζονται ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Οι διαδικασίες ελέγχου 

πραγματοποιούνται ώστε να γίνει πρόληψη της απάτης, η οποία (πρόληψη) περιλαμβάνει την 

προληπτική εξέταση των διαδικασιών του ελέγχου. Επιπρόσθετα, εξετάζεται εάν οι 

ελεγκτικές διαδικασίες λειτουργούν πραγματικά μέσα στην επιχείρηση.  

Οι δραστηριότητες του ελέγχου διακρίνονται στις παρακάτω πέντε κατηγορίες80:  

                                                        
80 ArensElder,Beasley,Auditing and Assurance Services 
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 Ξεκάθαρος διαχωρισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.  

 Κατάλληλη έγκριση συναλλαγών και δραστηριοτήτων.  

 Φυσικός έλεγχος περιουσιακών στοιχείων όπως απογραφή, καταμέτρηση.  

 Κατάλληλα έγγραφα και αρχεία.  

 Ανεξάρτητοι έλεγχοι επίδοσης.  

Ο διαχωρισμός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μέσα σε μία οντότητα ή έναν 

οργανισμό αποτελεί μια πολύ σημαντική ενέργεια πρόληψης, η οποία περιορίζει τον κίνδυνο 

απάτης και λάθους. Παράλληλα, διαφορετικοί άνθρωποι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις 

διάφορες δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Τέλος, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των 

πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί μέτρο πρόληψης και προστασίας από το φαινόμενο 

της απάτης.  

Ενημέρωση και επικοινωνία: Όπου εξετάζεται η ποιότητα των πληροφοριών και η 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Διαμέσου της διοίκησης και των καναλιών-διαύλων 

επικοινωνίας οι πληροφορίες που σχετίζονται με την επίδοση πρέπει να διαχέονται προς τα 

επάνω. Από την άλλη μεριά, οι πληροφορίες πρέπει να ρέουν προς τα κάτω, από τα ανώτερα 

στελέχη προς τα κατώτερα ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα στην πληροφόρηση.  

Έλεγχος: Καίριος είναι ο ρόλος της διοίκησης, η οποία πρέπει να εξετάζει όλες τις 

ελεγκτικές διαδικασίες που εκτελούνται και εφαρμόζονται όπως σχεδιάστηκαν αφότου 

εγκρίθηκαν. Ο έλεγχος αποτελεί μία διαδικασία-ενέργεια εντοπισμού και πρόληψης της 

απάτης. Διαφορετικές αξιολογήσεις και αναφορές στις ελλείψεις-ανεπάρκειες μπορούν να 

ενισχύσουν τον έλεγχο.  

 

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό σε έναν οργανισμό ο καθένας ξεχωριστά φέρει την 

ευθύνη για τον εσωτερικό έλεγχο ως ένα βαθμό. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτου βαθμίδας 

και ιεραρχίας παράγουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από το Σ.Ε.Ε. Επιπλέον, όλο το 

προσωπικό και ο καθένας χωριστά είναι υπεύθυνοι για τη γνωστοποίηση προβλημάτων των 

επιχειρήσεων προς τα επάνω, προς το κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης και τα ανώτερα 

στελέχη. Τέτοια προβλήματα είναι η παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και οι 

παραβιάσεις της πολιτικής που ακολουθεί μία οντότητα. Η διοίκηση, το διοικητικό 

συμβούλιο, οι ελεγκτές και το προσωπικό αποτελούν ομάδες μιας οντότητας που καθεμιά 

παίζει τον δικό της ρόλο σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – COSO MODEL 

Πηγή: http://www.coso.org/abouts.htm 

 

 

Ο διευθύνον σύμβουλος ενός οργανισμού φέρει τη συνολική ευθύνη για τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού Σ.Ε.Ε. Ο διευθύνον 

σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την ακεραιότητα και την ηθική ώστε ένα Σ.Ε.Ε να 

χαρακτηρίζεται αξιόπιστο και αποτελεσματικό. Υπάρχει άμεση-άρρηκτη σχέση ή σύνδεση 

του διευθύνοντα συμβούλου με τα ανώτερα στελέχη μιας και ο διευθύνον σύμβουλος θέτει 

τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του ελέγχου σε μια οντότητα. Με τη 

σειρά τους τα ανώτερα στελέχη ενημερώνουν το λοιπό προσωπικό για τις πολιτικές και 

διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν εσωτερικώς.  

Ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου αφορά στην εποπτεία και την επιτήρηση ενός 

οργανισμού ή μιας οντότητας με σκοπό τη σωστή διακυβέρνηση. Τα μέλη του Δ.Σ πρέπει να 

διακρίνονται από αντικειμενικότητα, εμπειρία, γνώσεις, ικανότητα ενώ παράλληλα πρέπει να 

έχουν γνώση του περιβάλλοντος της επιχείρησης και των έργων της. Η διοίκηση λογοδοτεί 

στο Δ.Σ.  

Η εξέταση της αποτελεσματικότητας του Σ.Ε.Ε αποτελεί αντικείμενο εργασιών των 

ελεγκτών, εσωτερικών και εξωτερικών. Ενώπιο ενός αναποτελεσματικού Σ.Ε.Ε οι ελεγκτές 

προβαίνουν σε σχετικές εκτιμήσεις για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την λειτουργία του 

Σ.Ε.Ε και προτείνουν συστάσεις για την βελτίωση του. Οι εξωτερικοί ελεγκτές εποπτεύουν το 

Έλεγχος 
Περιβάλλοντος 

Αξιολόγηση 
Κινδύνου 

Δραστηριότητες 
Ελέγχου 

Πληροφορίες & 
Επικοινωνία 

Έλεγχος 
Δραστηριοτήτων 

1. Καταδεικνύει 
τη δέσμευση για 
την ακεραιότητα 
και τις ηθικές 
αξίες 
2. Ασκεί την 
ευθύνη επίβλεψης 
3. Θεσπίζει την 
αρχή, τη δομή και 
την υπευθυνότητα 
4. Καταδεικνύει 
δέσμευση στην 
επάρκεια 
5. Ενισχύει τη 
λογιστική άποψη 

6. Καθορίζει τους 
κατάλληλους 
στόχους 
7. Αναγνωρίζει 
και αναλύει τον 
κίνδυνο 
8. Αξιολογεί τον 
κίνδυνο απάτης 
9. Αναγνωρίζει 
και αναλύει 
σημαντικές 
αλλαγές 

10. Επιλέγει και 
αναπτύσσει τις 
δραστηριότητες 
ελέγχου 
11. Επιλέγει και 
αναπτύσσει 
γενικούς ελέγχους 
πάνω στην 
τεχνολογία 
12. Αναπτύσσεται 
μέσω πολιτικών 
και διαδικασιών 

13. Χρησιμοποιεί 
σχετικές 
πληροφορίες 
14. Επικοινωνεί 
εσωτερικώς 
15.Επικοινωνεί 
εξωτερικώς 

16. Διεξάγει 
συνεχείς ή 
ξεχωριστές 
αξιολογήσεις 
17. Επικοινωνεί 
και αξιολογεί 
ελλείψεις 
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έργο των εσωτερικών ελεγκτών και γνωμοδοτούν για τη δράση τους ώστε να εξασφαλιστεί ή 

αποτελεσματικότητα του Σ.Ε.Ε.  

Το προσωπικό είναι πολλές φορές υπεύθυνο για την περιφρούρηση της ακεραιότητας 

και της περιουσίας μιας επιχείρησης. Μετά από την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να 

αποκτήσει δύναμη συντελώντας στην πρόληψη της απάτης και την εξασφάλιση ενός 

αποτελεσματικού Σ.Ε.Ε.  

Ανακεφαλαιώνοντας, σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στον Εσωτερικό 

Έλεγχο και στον ρόλο που αυτός διαδραματίζει στα δρώμενα μιας ναυτιλιακής επιχείρησης. 

Εξετάζονται ο σκοπός, το περιεχόμενο και η αναγκαιότητα του ελέγχου, γίνεται αναφορά στις 

διακρίσεις αυτού και αναλύονται οι βασικές αρχές, στις οποίες αυτός στηρίζεται. Ποιες είναι 

οι βασικές επιδιώξεις ενός Σ.Ε.Ε; Όπως ελέχθη προτίστως, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί τη 

βάση για τον εξωτερικό έλεγχο. Η ίδια αρχή ισχύει και για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 

Πρέπει να εξασφαλίζεται και να επιδιώκεται η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και 

αποδοτικού Σ.Ε.Ε ώστε να διαφυλάσσονται τα συμφέροντα μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, να 

προστατεύεται η περιουσία της, η οποία καλείται πλοίο ή πλοία και να επιτυγχάνεται η 

εύρυθμη λειτουργία αυτής.  

Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτός ο σπουδαίος ρόλος του εσωτερικού ελέγχου και 

του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένοι με τον εξωτερικό έλεγχο. Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από 

επαγγελματίες ελεγκτές, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι με την ναυτιλιακή επιχείρηση και 

απώτερος σκοπός τους είναι η επίβλεψη του ορθού τρόπου λειτουργίας του Σ.Ε.Ε αυτής. Ο 

εσωτερικός έλεγχος αποτελεί τη βάση του εξωτερικού ελέγχου, ο οποίος αναλύεται στο 

επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

 

6.1 Εισαγωγικά 
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η μελέτη του εξωτερικού ελέγχου σε συνάρτηση με τις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς 

μελετάει τη νομική μορφή της ναυτιλιακής επιχείρησης, το οργανόγραμμα της και την 

οικονομική της συγκρότηση. Η επιτόπια επίσκεψη του εξωτερικού ελεγκτή στα πλοία 

αποτελεί σημαντική προκαταρκτική ελεγκτική διαδικασία. Σε πρώτο στάδιο αναπτύσσονται 

οι προκαταρκτικές ελεγκτικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζει ένας εξωτερικός ελεγκτής 

ενώ παράλληλα πρέπει να προβαίνει σε εκτίμηση του εσωτερικού ελέγχου και το εάν αυτός 

τηρείται ορθώς. Ελέγχεται εάν εφαρμόζεται ορθώς ο εσωτερικός κανονισμός της ναυτιλιακής 

επιχείρησης. Εργαλεία του ελεγκτή αποτελούν τα ερωτηματολόγια εκτιμήσεως εσωτερικού 

ελέγχου, τα οποία περιλαμβάνουν τα γενικά ερωτηματολόγια και τα ειδικά ερωτηματολόγια. 

Τονίζεται η αναγκαιότητα και σημαντικότητα του ελέγχου των στοιχείων του Ισολογισμού 

από πλευράς του ελεγκτή ενώ επισημαίνεται και η ύψιστη σημασία του σχεδιασμού και του 

προγράμματος ελέγχου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

6.2 Προκαταρκτικές Ελεγκτικές Διαδικασίες 

 
Το ενδιαφέρον του εξωτερικού ελεγκτή μετά τον διορισμό81 του και αφού τον αποδεχθεί 

στρέφεται στα εξής ζητήματα82: 

 Στη νομική μορφή της ναυτιλιακής επιχείρησης (καταστατικό, εταιρικές 

συμβάσεις). 

 Στη διοικητική της διάρθρωση (οργανόγραμμα).  

 Στην οικονομική της συγκρότηση (μελέτη οικονομικών καταστάσεων 

προηγούμενων ετών).  

Η επιτόπια επίσκεψη στους τόπους εκμεταλλεύσεως της ναυτιλιακής επιχείρησης, που 

δεν είναι άλλοι από τα πλοία, ανήκει μεταξύ των προπαρασκευαστικών ελεγκτικών 

διαδικασιών. Ύψιστης σημασίας για τον ελεγκτή αποτελεί η λογιστική οργάνωση της 

επιχείρησης, ειδικότερα πρέπει83:  

 Να συμβουλεύεται και να ακολουθεί το Λογιστικό Σχέδιο που ακολουθεί η 

ναυτιλιακή επιχείρηση.  

 Να προβαίνει στην επισκόπηση τόσο στα συγκεντρωτικά όσο και στα 

αναλυτικά βιβλία.  

 Να ενημερώνεται για τις αρμοδιότητες και το έργο κάθε υπαλλήλου.  

 Να αντλεί την δέουσα πληροφόρηση σχετικά με την ταχύτητα ροής της 

πληροφόρησης προς το λογιστήριο.  

Με τις τρέχουσες οικονομικές καταστάσεις και τα τρέχοντα δεδομένα κρίνεται 

αναγκαίο ο ελεγκτής να δίνει έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα που υιοθετούν οι 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις αλλά και στον τρόπο προγραμματισμού του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και στην επεξεργασία των δεδομένων. Επιπρόσθετα, είναι ιδιαίτερα εύστοχη η 

μελέτη της αναγκαιότητας84 της επισκόπησης εργασίας  και η έρευνα της βασικής λογιστικής 

πολιτικής που ακολουθεί η κάθε ναυτιλιακή επιχείρηση. Ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να 

ενδιαφέρεται για τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο γενικής φύσεως, που πραγματεύεται τη 

λογιστική οργάνωση των ναυτιλιακών οντοτήτων. Ειδικότερα:  

                                                        
81Περάκης Ε. «Ο Τακτικός Έλεγχος των Α.Ε», Εκδόσεις Σάκκουλα ,1984  
82Πρωτοψάλτης Ν.,Σαρακοστίδης Σ. «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων»,Εκδόσεις Σταμούλη.2003,σελ.159 
83Baude, J. «Ελεγκτική –Λογιστικοί Έλεγχοι και Πραγματογνωμοσύνη» B Τόμος Σειράς Εγκυκλοπαίδεια του Λογιστού, 
Αθήνα,1996,σελ. 32 
84Lenhart, N., Defliese P. «Montgomery's Auditing» 8th ed. NewYork: Ronald Press, 1957, σσ 35-43 
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 Είναι επαρκή τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία 

αλλά πρωτίστως είναι τα προβλεπόμενα από 

το νόμο; Ενημερώνονται εγκαίρως, 

εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα; Συντάσσονται τα 

σχετικά ισοζύγια; Γίνονται οι κατάλληλες 

λογιστικές συμφωνίες; Διορθώνονται οι 

διαφορές στους λογαριασμούς;  

 Το προσωπικό της οντότητας είναι επαρκές; 

Διαθέτει τη δέουσα κατάρτιση και γνώση; 

Λειτουργεί ανεξάρτητα από άλλες υπηρεσίες 

της ναυτιλιακής εταιρίας;  

 Τηρείται βιβλίο αδειών του προσωπικού; 

Λαμβάνει το προσωπικό τις δικαιούμενες 

από το νόμο άδειες;  

 Υπάρχει σαφής διαχωρισμός ευθυνών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ στελεχών και 

προσωπικού;  

 Υπάρχει συγγένεια μεταξύ υπαλλήλων, η 

οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα 

διαχειριστικής φύσεως;  

 Υπάρχει τμήμα εσωτερικού ελέγχου; 

Καλύπτει τις ανάγκες της ναυτιλιακής 

επιχείρησης; Λειτουργεί αποδοτικά;  

 Τα πορίσματα του εσωτερικού ελέγχου 

εκτίθενται γραπτώς προς τη Διοίκηση; 

Λαμβάνονται μέτρα; Γνωστοποιούνται στον 

εξωτερικό ελεγκτή;  

 

 

 

Η αναζήτηση ενός πίνακα που περιλαμβάνει όλα τα πλοία που διαχειρίζεται ή 

εκμεταλλεύεται η ναυτιλιακή οντότητα αποτελεί βασική προκαταρκτική ελεγκτική 

Καθορισμός των όρων της 

ανάθεσης ελέγχου  

 

Σχεδιασμός 

i) Απόκτηση γνώσης για την 

ελεγχόμενη οντότητα.  

ii )Ανάπτυξη γενικού ελεγκτικού 

σχεδίου.  

iii) Συντονισμός του προς 

εκτέλεση έργου.  

 

Προσδιορισμός της 

αξιοπιστίας του εσωτερικού 

ελέγχου 

i) Εντοπισμός, τεκμηρίωση και 

επαλήθευση ελεγκτικών 

διαδικασιών.  

ii) Συνεκτίμηση επιρροής 

περιβαλλοντολογικών 

παραγόντων.  

iii) Καθορισμός του είδους, του 

πεδίου εφαρμογής και την 

έκτασης των αναγκαίων 

ουσιαστικών διαδικασιών.  
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διαδικασία. Παρακάτω παρουσιάζεται μια σχηματική απεικόνιση85 των διαφόρων φάσεων 

ανάθεσης και εκτέλεσης ενός ελέγχου86:  

 

Καθορισμός των όρων της ανάθεσης του ελέγχου 

Σχεδιασμός 

 Απόκτηση γνώσεως για τον ελεγχόμενο 

 Ανάπτυξη γενικού ελεγκτικού σχεδίου 

 Συντονισμός του προς εκτέλεση έργου 

Προσδιορισμός του βαθμού αξιοπιστίας του εσωτερικού ελέγχου 

 Εντοπισμός, τεκμηρίωση και επαλήθευση ελεγκτικών διαδικασιών 

 Συνεκτίμηση επιρροής περιβαλλοντολογικών παραγόντων 

 Καθορισμός του είδους, του πεδίου εφαρμογής και της έκτασης των αναγκαίων 

ουσιαστικών διαδικασιών 

Εκτέλεση ουσιαστικών διαδικασιών 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 
Πηγή: Ν.Πρωτοψάλτης & Σ.Σαρακοστίδης, «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων»,Εκδόσεις Σταμούλη, 2003, σελ.161 

 

6.3 Εκτίμηση Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί τη βασική αρχή που διέπει τον εξωτερικό έλεγχο 

καθώς και τη βασική πηγή της ελεγκτικής μαρτυρίας που σχηματίζεται βάσει των 

αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώνονται. Για αυτόν τον λόγο γίνεται μνεία στην 

εκτίμηση87 του εσωτερικού ελέγχου από τον εξωτερικό ελεγκτή.  

Ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να εξασφαλίσει μια εγγύηση ότι οι συναλλαγές της 

ναυτιλιακής επιχείρησης καταχωρούνται ορθώς στα λογιστικά βιβλία και δεν υπάρχουν 

παραλείψεις ώστε να διαμορφώσει88 γνώμη για τις οικονομικές της καταστάσεις. Οι 

εσωτερικοί λογιστικοί έλεγχοι μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας τέτοιας 

εγγύησης ενώ ο ελεγκτής προσπαθεί να προσδιορίσει την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει σε 

αυτούς ώστε να προσδιορίσει τη φύση, το χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών 

ουσίας που ο ίδιος θα εφαρμόσει.  

                                                        
85IFAC: Διεθνής Ελεγκτική Οδηγία 1006. 
86Πρβλ. 
87Lenhart, N., Defliese P. «Montgomery's Auditing» 8th ed. NewYork: Ronald Press, 1957σελ. 639 όπου παρατίθεται 
ερωτηματολόγιο για την εκτίμηση του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και του ελέγχου των διαδικασιών.  
88International Auditing Practice Committee της IFAC: Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 200 Union Europeenne des Experts 
Comptables: Ελεγκτικό πρότυπο αριθμ.1 
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Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται σε μία ναυτιλιακή εταιρία 

πρέπει να είναι αποτελεσματικές ώστε ο εξωτερικός ελεγκτής να βασίσει το έργο του στον 

εσωτερικό έλεγχο. Η επισκόπηση του εσωτερικού ελέγχου αποτελείται ως επί των πλείστων 

από έρευνες με την μορφή ερωτήσεων89 στο προσωπικό των διαφόρων βαθμίδων οργάνωσης 

μέσα στη ναυτιλιακή επιχείρηση. Λόγου χάρη μπορεί να λειτουργήσει θετικά η ανίχνευση 

ορισμένων συναλλαγών μέσα στο λογιστικό σύστημα για την περαιτέρω κατανόηση του.  

Η επαλήθευση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο εκτιμήσεως του εσωτερικού ελέγχου 

μπορεί να γίνει είτε με απευθείας παρατήρηση από τον εξωτερικό ελεγκτή ή με άλλες 

διαδικασίες που ενέχουν το στοιχείο του δειγματοληπτικού ελέγχου επισκόπησης των 

δικαιολογητικών που στηρίζουν τις συναλλαγές. Υπάρχει πιθανότητα να εντοπισθούν 

αδυναμίες του Σ.Ε.Ε από τον ελεγκτή, η γνωστοποίηση των οποίων γίνεται συνήθως γραπτώς 

από τον εξωτερικό ελεγκτή προς τη διοίκηση της ναυτιλιακής επιχείρησης.  

 

 

Ερωτηματολόγια Εκτιμήσεως Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Τα ερωτηματολόγια εκτιμήσεως του Σ.Ε.Ε λειτουργούν ποικιλοτρόπως. Η παράθεση 

των ερωτημάτων κατά λειτουργικό τομέα δεν στοχεύει στη λήψη απαντήσεων ώστε να 

υπάρξει εφησυχασμός σχετικά με τον έλεγχο και τις ελεγκτικές διαδικασίες. Οι δοθείσες 

απαντήσεις πρέπει να ελέγχονται για λόγους ακριβείας καθώς αποτελούν μια πρώτη 

διαπίστωση για το υφιστάμενο επίπεδο του εσωτερικού ελέγχου και προσδιορίζουν το εάν 

λειτουργεί αποτελεσματικά και σωστά το Σ.Ε.Ε. Επιπρόσθετα, τα ερωτηματολόγια βοηθούν 

στην κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου. Η εξονυχιστική μελέτη των βασικών επιδιώξεων 

του Σ.Ε.Ε σε συνδυασμό με τα ερωτηματολόγια εκτιμήσεως αυτού αποτελούν τη βάση ενός 

προγράμματος ελέγχου έτσι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της λεπτομερούς μελέτης των 

επιδιώξεων και απαντήσεων των ερωτηματολογίων. Κατωτέρω, γίνεται μία ανάλυση και 

ανάπτυξη του θέματος σχετικά με τα ερωτηματολόγια, γενικά και ειδικά, το τι αυτά 

περιλαμβάνουν και τι εξετάζουν.  

 

 

                                                        
89 Meigs W. B. – Larsen E. – Meigs R., Ελεγκτική, Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ,1984,σελ. 104 κ.ε 
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Γενικό Ερωτηματολόγιο90 

 

Στο γενικό ερωτηματολόγιο παρακολουθούνται το λογιστικό σύστημα και η λογιστική 

οργάνωση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Πρέπει να ελέγχεται η ακρίβεια των απαντήσεων 

που λαμβάνονται.  

 

 Τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία είναι τα προβλεπόμενα από το νόμο; 

Ενημερώνονται εμπρόθεσμα όπως πρέπει; Είναι επαρκή και ικανοποιητικά για 

την επιχείρηση; Γίνεται συμφωνία των μηνιαίων λογαριασμών με τα ισοζύγια;  

 Το λογιστήριο της ναυτιλιακής εταιρίας είναι οργανωμένο και επαρκώς 

επανδρωμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό και το κατάλληλο προσωπικό;  

 Είναι ανεξάρτητο το προσωπικό του λογιστηρίου από α) την Υπηρεσία 

Εμπορικής Εκμεταλλεύσεως; β) την Υπηρεσία εφοδιασμού; γ) το Ταμείο; δ) 

την Υπηρεσία Διοικητικού; 

 Η ναυτιλιακή επιχείρηση τηρεί το βιβλίο αδειών; Δίδονται οι δικαιούμενες 

άδειες; Επαρκεί το προσωπικό για την κάλυψη των αδειούχων; 

 Η Διοίκηση έχει συντάξει κανονισμό λειτουργίας για την ναυτιλιακή οντότητα;  

 Καταρτίζονται λεπτομερή προγράμματα εσωτερικού ελέγχου; Εάν έχουν 

συνταχθεί, εφαρμόζονται;  

 Οι εκθέσεις υποβάλλονται απευθείας στη Διοίκηση; Οι ελεγκτές λαμβάνουν 

αντίγραφα αυτών των εκθέσεων;  

 Χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικός ο διενεργούμενος λογιστικός έλεγχος της 

ναυτιλιακής;  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
90 Πρωτοψάλτης Ν, Σαρακοστίδης Σ, «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Σταμούλη,2003 σσ.167-169 
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Ειδικό ερωτηματολόγιο σχετικό με τα πληροφοριακά συστήματα91 

 
Το ειδικό ερωτηματολόγιο εξετάζει την ποιότητα του Σ.Ε.Ε. Εξετάζει εάν η 

επιχείρηση διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και πληροφοριακά συστήματα ανώτερου βαθμού 

ώστε να οργανώνεται λογιστικά η ναυτιλιακή εταιρία.  

 

 
 Συμβουλεύεται η εταιρία τους εξωτερικούς της ελεγκτές ώστε να σχεδιάσει 

υπολογιστικές εφαρμογές στον H/Y, πριν ή αφότου αρχίσει ο 

προγραμματισμός;  

 Οι χειριστές των ηλεκτρονικών υπολογιστών διαθέτουν τις γνώσεις, την 

ικανότητα και την εμπειρία να επέμβουν στα Π.Σ και στα υπολογιστικά 

προγράμματα; 

 Διαθέτει η ναυτιλιακή τους κατάλληλα εκπαιδευμένους προγραμματιστές και 

χειριστές; 

 Υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των καθηκόντων επιβλέψεως, λειτουργίας, 

αναλύσεως και προγραμματισμού, ελέγχου και τηρήσεως των οικονομικών 

στοιχείων, τα οποία δεν παράγονται από τους H/Y, χειρισμού του H/Y και 

φυλάξεως των προγραμμάτων αυτού;  

 Τα πληροφοριακά συστήματα και οι εφαρμογές των υπολογιστών 

σχεδιάστηκαν από κοινού με το λογιστήριο; Διαθέτουν τις απαιτούμενες 

λεπτομέρειες;  

 Εντοπίζονται τυχόν σφάλματα που προέκυψαν κατά την επεξεργασία των 

δεδομένων; Εντοπίζονται οι αιτίες δημιουργίας των λαθών; Διορθώνονται τα 

σφάλματα και τα λάθη; Ενημερώνεται ο αρμόδιος προϊστάμενος; Εγκρίνει τις 

διορθώσεις;  

 

 

                                                        
91Πρωτοψάλτης Ν, Σαρακοστίδης Σ, «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων»,Εκδόσεις Σταμούλη,2003,σσ.167-169 
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 Έλεγχος Στοιχείων Ενεργητικού92 

 
Ένα Σ.Ε.Ε χαρακτηρίζεται ικανοποιητικό για διάφορους λογαριασμούς (Ενεργητικού, 

Παθητικού, Εσόδων, Εξόδων) εφόσον οδηγείται σε κάποιες εξασφαλίσεις. Αναφέρουμε 

κάποιες εξασφαλίσεις κατωτέρω:  

 

Χρηματικά Διαθέσιμα (Εισπράξεις-Πληρωμές-Καταθέσεις): Σημαντικός λογαριασμός 

των ναυτιλιακών επιχειρήσεων όπου πρέπει να προστατεύεται και να ελέγχεται. Οι επιδιώξεις 

ενός ικανοποιητικού Σ.Ε.Ε ως προς τα διαθέσιμα, πρέπει να αποβλέπουν σε μερικές 

εξασφαλίσεις.  

 

 Ελέγχεται η εισερχόμενη αλληλογραφία και οι καταχωρήσεις των εισπράξεων 

τοις μετρητοίς, με έμβασμα ή επιταγή;  

 Οι αποδείξεις και τα γραμμάτια εισπράξεως εκδίδονται από άλλον υπάλληλο 

πλην του ταμία;  

 Υπάρχουν εισπράκτορες για τις αντίστοιχες εισπράξεις; Αν όχι, υπάρχουν 

άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της εταιρίας που να εισπράττουν χρήματα 

από πελάτες ή προμηθευτές;  

 Οι μεταχρονολογημένες επιταγές καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο με τα 

ακριβή τους στοιχεία;  

 Τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο ένταλμα πληρωμής 

εγκρίνονται από τον εσωτερικό ελεγκτή πριν από την πληρωμή τους;  

 Ακυρώνονται κατά το χρόνο της πληρωμής τους ώστε να μην 

επαναχρησιμοποιηθούν στο μέλλον;  

 Τα στελέχη των επιταγών που χορηγεί μια τράπεζα καταχωρούνται σε ειδικό 

βιβλίο; Ελέγχεται το απόθεμα των αχρησιμοποίητων επιταγών; 

 Απαγορεύεται η έκδοση επιταγών στον κομιστή και η υπογραφή ή 

οπισθογράφηση λευκών επιταγών;  

 Οι συμφωνίες μεταξύ των τραπεζών ελέγχονται τακτικά από πρόσωπο διάφορο 

του ταμία ή του λογιστή;  

 Επιτρέπεται η χορήγηση μικρών προσωρινών δανείων στο προσωπικό;  

                                                        
92Πρβλ. σελ.170 
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 Γίνεται συμφωνία των λογαριασμών καταθέσεων με τα αντίστοιχα αντίγραφα 

κινήσεως λογαριασμών των τραπεζών;  

 Παρακολουθούνται και τακτοποιούνται οι τυχόν διαφορές μεταξύ της 

ανωτέρω συμφωνίας;  

 Διασταυρώνονται οι εγγραφές μεταξύ ταμείου, τραπεζών και επιταγών; 

 Ελέγχονται οι καθημερινές καταχωρήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς 

και στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, τουλάχιστον ανά 

δεκαήμερο με αντικαταβολή προς τις αντίστοιχες καταχωρήσεις των 

αντιγράφων των λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων;  

 Παρακολουθείται και ελέγχεται ο εκτοκισμός των καταθέσεων καθώς και τα 

έξοδα που χρεώνονται σε αυτούς τους λογαριασμούς;  

 

Χρεόγραφα και συμμετοχές σε εταιρίες  

 Εμφανίζονται στα διαθέσιμα αγορασθέντα χρεόγραφα χάριν βραχυπρόθεσμης 

επένδυσης;  

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχών, οι φυσικοί τίτλοι και τα στοιχεία των 

επενδύσεων φυλάσσονται σε ασφαλή θυρίδα; Αν φυλάσσονται στην εταιρία, 

υπόκεινται στον κατάλληλο έλεγχο;  

 Οι αποκτήσεις εξαρτημένων επιχειρήσεων, οι αγοραπωλησίες επενδύσεων και 

χρεογράφων είναι επικυρωμένες από το Δ.Σ ή από κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένο όργανο;  

 Υπάρχει διαχωρισμός καθηκόντων μεταξύ του προσωπικού ως προς την 

διαχείριση χρεογράφων, την είσπραξη του εισοδήματος και την λογιστική 

παρακολούθηση;  

 Τηρείται μητρώο χρεογράφων;  

 

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (Ενσώματα & άυλα) 

 Τηρούνται επαρκώς λεπτομερή μητρώα Π.Π.Σ και των αποσβέσεων τους; 

Είναι πλήρως ενημερωμένα; 

 Τηρούνται επαρκή στοιχεία για μακροπρόθεσμες συμβάσεις ναυλώσεων, 

συμβάσεων ενοικιάσεων;  

 Η εταιρία προβαίνει α) σε περιοδικές απογραφές του κινητού; β) σε περιοδικές 

εκτιμήσεις του πάγιου ενεργητικού προς το σκοπό προσδιορισμού του 
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ασφαλιστέου ποσού γ) σε συγκρίσεις των απογραφομένων προς τα 

αναγραφόμενα στα μητρώα;  

 Η μέθοδος υπολογισμού των αποσβέσεων καθορίζεται από τη Διοίκηση; 

Ακολουθείται παγίως ή αλλάζει;  

 Τυχόν βάρη και ζημίες επί των παγίων, σημειώνονται στα βιβλία και 

ειδικότερα στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων;  

 Το σύστημα διάκρισης των δαπανών σε δαπάνες βελτίωσης και συντήρησης 

είναι καλό; Ακολουθείται παγίως;  

 

 Έλεγχος στοιχείων Παθητικού93 

 
Δάνεια 

 Οι δανεισμοί προς την επιχείρηση γίνονται α) από τράπεζες του εσωτερικού; 

β) από τράπεζες του εξωτερικού; γ) από προμηθευτές εξωτερικού ή δ) από 

λοιπούς προμηθευτές;  

 Οι δανεισμοί πραγματοποιούνται και οι όροι εξόφλησης συμφωνούνται μετά 

από έγκριση των ειδικώς εξουσιοδοτημένων προσώπων;  

 Είναι συμφέροντες οι όροι ως προς τα τοκοχρεολύσια, τις εξοφλήσεις και τις 

αποπληρωμές; Ωφελούν την εταιρία σε τελική ανάλυση;  

 Ελέγχονται οι υπολογισθέντες τόκοι των δανείων πριν από την καταχώρηση 

τους;  

 Στον ισολογισμό μιας ναυτιλιακής επιχείρησης διασπώνται, από τις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι δόσεις του επόμενου έτους που αφορούν σε 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις;  

 

Προμηθευτές-Επιταγές Πληρωτέες-Γραμμάτια Πληρωτέα-Πιστωτές και Λοιπές 

Υποχρεώσεις 

 Εφόσον τηρούνται μηχανογραφικές εφαρμογές γίνονται τακτικά λογιστικές 

συμφωνίες στους παραπάνω λογαριασμούς; 

 Υπάρχει συσχετισμός μεταξύ αντικριζόμενων εγγραφών; Πχ αγορών-

προμηθευτών;  

                                                        
93Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ., «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων»,Εκδόσεις Σταμούλη,2003,σσ.180-182  
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 Εξασφαλίζονται τα συμφέροντα της εταιρίας μέσω του συστήματος 

προμηθειών;  

 Η εξόφληση των παραπάνω λογαριασμών γίνεται μετά την έγκριση της 

Διοίκησης ή ενός αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου;  

 Υπάρχει επαρκής έλεγχος του υπολογισμού των τόκων τυχόν έντοκων 

υποχρεώσεων;  

 

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο  

 Μέχρι ποια χρήση έχουν ελεγχθεί τα βιβλία της ναυτιλιακής από τις 

φορολογικές αρχές; 

 Ποιοι χειρίζονται τις φορολογικές υποθέσεις της εταιρίας; Είτε υπάλληλοι της 

εταιρίας είτε εξωτερικοί φοροτεχνικοί εμπειρογνώμονες.  

 Έχουν σχηματισθεί επαρκείς προβλέψεις για μη οριστικοποιημένα ή μη 

τακτοποιηθέντα α) φορολογικά θέματα; β) λοιπές υποχρεώσεις προς τρίτους; 

γ) υποχρεώσεις αποζημίωσης προσωπικού;  

 Οι αποδόσεις των φόρων (άμεσων και έμμεσων) υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου και των Ασφαλιστικών οργανισμών κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης γίνονται κατόπιν κατάλληλου ελέγχου και εγκρίσεως;  

 

 

6.4 Σχεδιασμός και Πρόγραμμα Ελέγχου94 

 
Σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 200 της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Λογιστών οι βασικές αρχές του ελέγχου είναι:  

 Η ακεραιότητα, η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία.  

 Η εχεμύθεια.  

 Η εμπειρία και η ικανότητα.  

 Η εκτέλεση εργασίας από τρίτους.  

 Η τεκμηρίωση.  

 Ο σχεδιασμός.  

 Οι ελεγκτικές αποδείξεις.  

 Το λογιστικό σύστημα και οι εσωτερικοί έλεγχοι.  

                                                        
94Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ., «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων»,Εκδόσεις Σταμούλη,2003,σελ.186 
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 Τα συμπεράσματα ελέγχου.  

Ο σχεδιασμός αποτελεί μία από τις βασικές αρχές ενός ελέγχου ώστε αυτός να κριθεί 

αποτελεσματικός. Η εργασία πρέπει να σχεδιαστεί επαρκώς και εάν υπάρχουν βοηθοί πρέπει 

να επιβλέπονται κατάλληλα. Για να πραγματοποιηθεί ένας έλεγχος σύμφωνα με τον κανόνα 

του σχεδιασμού πρέπει να καταρτιστεί ένα σχέδιο95 που να αφορά την οργάνωση, τον 

συντονισμό και την κατανομή των δραστηριοτήτων του προσωπικού του ελέγχου. Ο 

κατάλληλος σχεδιασμός αποτελείται από ένα σχέδιο ελέγχου, από προγράμματα ελέγχου και 

χρονοδιαγράμματα. Οι εργασίες και το περιεχόμενο του ελέγχου πρέπει να είναι κατανοητά 

ώστε να τεθεί σε λειτουργία ένα σχέδιο ελέγχου. Αναλυτικότερα εξετάζονται τα θέματα96: 

 Της κατανόησης του λογιστικού συστήματος, των λογιστικών αρχών ή 

μεθόδων και των διαδικασιών του ελέγχου.  

 Του προσδιορισμού και προγραμματισμού της φύσης, του χρόνου και της 

έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών.  

 Του συντονισμού των εργασιών.  

 Του καθορισμού του βαθμού που υπολογίζεται να αποτελέσει βάση ο 

εσωτερικός έλεγχος.  

Επαρκής97 καλείται ο σχεδιασμός εφόσον εξασφαλίζεται η δέουσα προσοχή σε 

σημαντικούς τομείς του ελέγχου και εντοπίζονται ενδεχόμενα προβλήματα ή ανεπάρκειες του 

ελέγχου. Η έκταση του σχεδιασμού είναι συνάρτηση του μεγέθους και της περιπλοκότητας 

του ελέγχου ενώ τα σχέδια πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά στη διάρκεια του ελέγχου.  

Κατά την ανάπτυξη του γενικού σχεδίου πρέπει να λαμβάνονται98 υπόψη:  

i) Οι όροι εντολής. 

ii) Η φύση και ο χρόνος υποβολής των εκθέσεων. 

iii) Οι λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι.  

iv) Ο εντοπισμός σημαντικών τομέων.  

v) Η ουσιώδης και μη ουσιώδης οριοθέτηση.  

vi) Οι συνθήκες ειδικής προσοχής.  

vii) Η φύση και η έκταση των λογιστικών αποδείξεων.  

viii) Η εργασία του εσωτερικού ελέγχου.  

                                                        
95Meigs W. B. – Larsen E. – Meigs R., Ελεγκτική, Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ,1984,σελ 86 
96Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ., «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων»,Εκδόσεις Σταμούλη,2003,σελ.187 
97Meigs W. B. – Larsen E. – Meigs R., Ελεγκτική, Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ,1984,σελ 86 και Δ.Ε.Π 200 

98Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο αριθμός 200 της IFAC / Πρβλ σελ 86 
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Το πρόγραμμα ελέγχου διατυπώνεται γραπτώς και προσδιορίζει τις διαδικασίες για 

την εκτέλεση σχεδίου ενώ δεν αποκλείεται να προσδιορίζει και τους αντικειμενικούς στόχους 

του ελέγχου. Το πρόγραμμα ελέγχου είναι ύψιστης σημασίας και ο ρόλος του καίριος γιατί:  

 Βοηθάει στην εκτέλεση και την κατανομή της ελεγκτικής εργασίας.  

 Ελέγχει τις τυχόν παραλείψεις και αποτρέπει αυτές να συμβούν.  

 Διευκολύνει τον έλεγχο και την επισκόπηση της εργασίας από τους 

προϊσταμένους και τους αρμόδιους του ελέγχου.  

 

Φύλλα Εργασίας-Φάκελος Ελέγχου & Μόνιμος Φάκελος99 

 
Φύλλα Εργασίας 

Τα φύλλα εργασίας περιλαμβάνουν το αποδεικτικό υλικό, την ελεγκτική μαρτυρία 

που έχουν συγκεντρώσει οι ελεγκτές για να δείξουν την εργασία που έκαναν, τις μεθόδους 

που ακολούθησαν, τις διαδικασίες που εφάρμοσαν και τα συμπεράσματα στα οποία 

κατέληξαν. Αποτελούν το θεμέλιο λίθο για τη σύνταξη εκθέσεως και πιστοποιητικού ενώ 

λειτουργούν ως απόδειξη της επαγγελματικής ευσυνειδησίας των ελεγκτών. Ένας έμπειρος 

ελεγκτής πρέπει να συντάσσει φύλλα εργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν ουσιαστικές 

πληροφορίες και όχι περιττές. Μερικές από τις κατηγορίες των φύλλων εργασίας είναι: i) τα 

σχέδια ελέγχου ii) τα προγράμματα ελέγχου iii) τα ερωτηματολόγια εκτιμήσεως εσωτερικού 

ελέγχου iv) τα διαγράμματα ροής των συναλλαγών v) τα προσωρινά ισοζύγια vi) τα 

αντίγραφα των πρακτικών vii)οι επιστολές viii) οι αναλύσεις λογαριασμών. Τα φύλλα 

εργασίας πρέπει:  

 Να συντάσσονται με σαφήνεια, ακρίβεια και συντομία.  

 Να συσχετίζονται με τα στοιχεία ελέγχου του φακέλου της προηγούμενης 

χρήσης.  

 Να συσχετίζονται με παραπομπές όλα τα φύλλα εργασίας της ελεγχόμενης 

χρήσης.  

 Να παρέχεται στα φύλλα εργασίας το μέγεθος κάθε αντικειμένου που 

ελέγχεται και το αντίστοιχο δείγμα ελέγχου.  

 Να σημειώνεται ως επικεφαλίδα κάθε φύλλου εργασίας το αντικείμενο 

ελέγχου για το οποίο συντάχθηκε το φύλλο εργασίας.  

 Να μονογράφεται και να αριθμείται. 

                                                        
99Πρωτοψάλτης Ν., Σαρακοστίδης Σ., «Ελεγκτική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων»,Εκδόσεις Σταμούλη,2003,σσ.187-190 
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 Να τίθεται ημερομηνία σύνταξης του φύλλου εργασίας.  

 

Φάκελος Ελέγχου (πρέπει να περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής) :  

 Εντολή ελέγχου και σχετική αλληλογραφία.  

 Έκθεση ή επιστολή ελέγχου-ελεγχόμενο ισολογισμό.  

 Ανακεφαλαιωτικό σημείωμα πορισμάτων ελέγχου.  

 Βεβαίωση εφαρμογής του προγράμματος ελέγχου (βασικού ή ειδικού).  

 Συνοπτικό πίνακα μελών ελέγχου και χρόνο απασχολήσεως.  

 Επιστολές εταιρίας, νομικού συμβούλου.  

 Ισοζύγια και λοιπές οικονομικές καταστάσεις.  

 Τα φύλλα εργασίας κατά τη σειρά του Ισολογισμού, των αποτελεσματικών 

λογαριασμών και των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως.  

 Επιστολές πελατών και προμηθευτών.  

 

Μόνιμος Φάκελος (πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής) :  

 Εξωτερικές ενδείξεις: Επωνυμία της ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας, 

γραφείο Ο.Ε.Λ και σημείωση μόνιμος φάκελος.  

 Εσωτερικό περιεχόμενο: Φύλλο εργασίας όπου αναγράφεται πλήρως η 

επωνυμία, νομική μορφή, η έδρα, η διεύθυνση, οι αποθήκες, τα πλοία κ.λ.π 

 Πλήρως ενημερωμένο καταστατικό.  

 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου.  

 Κυριότεροι μέτοχοι, συγγενείς και θυγατρικές.  

 Τηρούμενα λογιστικά βιβλία & στοιχεία.  

 Λογιστικό σύστημα και σχέδιο.  

 Οργανόγραμμα.  

 Σημειώσεις από εκθέσεις φορολογικού ελέγχου ή από άλλους ελέγχους.  

 Εκτίμηση εσωτερικού ελέγχου.  

 Σημείωμα για Φ.Π.Α 

 

Συνοψίζοντας, σε αυτό το κεφάλαιο τονίζεται η σημαντικότητα του εξωτερικού 

ελέγχου και ο ρόλος που διαδραματίζει ο εξωτερικός ελεγκτής, ο οποίος εξετάζει σημαντικά 

ζητήματα για την ναυτιλιακή επιχείρηση όπως αυτά της νομικής μορφής που διαθέτει ή της 

διοικητικής της διάρθρωσης. Είναι σημαντικό και αποδοτικό για μία ναυτιλιακή επιχείρηση 

να υπάρχει διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργιών. Επιπλέον, πρέπει να εξετάζεται η 



88 
 

λογιστική οργάνωση της επιχείρησης ενώ σπουδαίος κρίνεται ο ρόλος του «επιτόπιου 

ελέγχου» με επίσκεψη στα πλοία. Ένας ανεξάρτητος και ικανός εξωτερικός ελεγκτής πρέπει 

να προβαίνει σε γενική επισκόπηση του εσωτερικού ελέγχου και να εποπτεύει εάν τηρουνται 

σωστά οι λογιστικές εργασίες. Η χρήση ερωτηματολογίων αποτελεί το μέσον ή καλύτερα τον 

τρόπο του ελεγκτή να συλλέγει την απαραίτητη ελεγκτική μαρτυρία, την οποία και 

συμπεριλαμβάνει στους φακέλους ελέγχου, που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία του 

ελεγκτή. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο εξωτερικός και ο εσωτερικός έλεγχος πέραν 

της σημαντικότητας τους για την εύρυθμη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων είναι 

αλληλένδετοι καθώς ο εξωτερικός στηρίζει το έργο του στον εσωτερικό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ALTMAN ΣΤΙΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
7.1 Εισαγωγή 
 

Η τελευταία ενότητα αποτελεί το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας με θέμα «Έλεγχος 

Επιχειρήσεων» και ειδικότερα ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η έρευνα έγκειται στη μελέτη του 

Z-Score έξι (6) ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εισηγμένων στη χρηματιστηριακή αγορά της 

Αθήνας. Το δείγμα μας αποτελείται από τις ATTICA, BLUE STAR FERRIES ναυτιλιακή, 

ΑΝΕΚ LINES, MINOA LINES, NEL και Κυριακούλης ναυτιλιακή. Εξετάζεται ο δείκτης Z-

Score για την περίοδο από το 2005 έως το 2016. Η επιλογή της χρονικής περιόδου δεν είναι 

καθόλου τυχαία καθώς από το 2005 και έπειτα οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών καταρτίζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Στη συνέχεια, ακολουθεί ο σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων του Z-Score επάνω στις μετοχές για όλα τα χρόνια. Σε δεύτερη φάση 

εξετάζονται οι οικονομικές καταστάσεις των εταιριών και οι ετήσιες εκθέσεις ελέγχου των 

ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών-λογιστών (ΟΕΛ)  σχετικά με την αρχή της συνέχισης 

δραστηριότητας. Τίθεται και εξετάζεται το ερώτημα του εάν οι ελεγκτές έχουν εντοπίσει 

«Δυσμενή Z-Score» που αποτελούν οιωνό πτώχευσης των εταιριών. Αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις προβλήματα όπως αδυναμία ρευστότητας ή αρνητικές ταμειακές ροές; Εν 

συνεχεία, εξετάζεται εάν ο εντοπισμός των άσχημων Z-Score από πλευράς των ελεγκτών 

επιδρά στη διαμόρφωση της γνώμης τους επί των οικονομικών καταστάσεων. Σχετίζεται ένα 

κακό Z-Score με την έκφραση γνώμης από πλευράς του ελεγκτή στην έννοια της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας; Η θεωρία του Altman παρυσιάζει κάποια πλεονεκτήματα, 

που την καθιστούν ενδεδειγμένη στον προσδιορισμό μιας οντότητας ως ικανής προς 

πτώχευση. Η χρήση πρόσθετων μεταβλητών (πολυμεταβλητό υπόδειγμα) συμβάλλει στην 

ενίσχυση της ακριβούς ταξινόμησης σε ένα υψηλότερο επίπεδο και βοηθάει στην 

ακριβέστερη δυνατότητα πρόβλεψης πτώχευσης είτε παγκοσμίως είτε σε μία επιχείρηση. Το 

καινοτόμο μοντέλο πρόβλεψης πτώχευσης του Altman (πολυμεταβλητό υπόδειγμα) 

εξαπλώθηκε παγκοσμίως στον τομέα της χρηματοοικονομικής, λογιστικής και τραπεζικής και 
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χρησιμοποιείται κατά κόρον από χρηματοοικονομικούς αναλυτές, τραπεζίτες, επενδυτές και 

διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Καίρια η συνδρομή του μοντέλου του Altman καθώς ο 

τραπεζικός κλάδος ως βασικός προμηθευτής χρηματοδότησης της οικονομίας δείχνει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να ελαχιστοποιήσει το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη από την πίστωση δραστηριότητας και να 

μειώσουν τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα, οι τράπεζες ενδιαφέρονται 

για το επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας.Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων πρέπει να 

έχουν αξιόπιστα εργαλεία για την επιλογή των εταιριών στα χαρτοφυλάκεια τους. Η 

οικονομική δυσπραγία των εταιριών είναι αφενός επιζήμια για τις επιστροφές χρημάτων των 

επενδυτών. Από την άλλη πλευρά ο κίνδυνος μπορεί να δώσει ευκαιρίες για υψηλότερες 

αποδόσεις σε βραχυπρόθεσμες πολιτικές. Το μοντέλο πρόβλεψης «Οικονομικής Δυσπραγίας» 

μιας επιχείρησης είναι σημαντικό γιατί παρέχει προστασία στην οικονομία και τους 

επενδυτές από πιθανές απώλειες αλλά και στις τράπεζες από παροχή πίστωσης, η οποία 

μπορεί να μην εισπραχθεί στο μέλλον.Μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου παρέχεται ένα 

εργαλείο πρόβλεψης της αδυναμίας πληρωμής των τίτλων και των επιχειρήσεων ενώ 

υποστηρίζεται ότι η διαχείριση των προβληματικών επιχειρήσεων μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το Z-Score ως οδηγό για την οικονομική ανάκαμψη. 

Να σημειώσουμε ότι υπάρχει ελάχιστη διαφορά στην προβλεπτική ακρίβεια των 

λογιστικών μοντέλων και των μοντέλων που βασίζονται στην αγορά, ωστόσο, η χρήση 

λογιστικών μοντέλων επιτρέπει ένα υψηλότερο επίπεδο προσαρμοσμένης απόδοσης στον 

κίνδυνο σχετικά με την πιστωτική δραστηριότητα. Το μοντέλο του Altman χαρίζει 

μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης της χρεοκοπίας σε σχέση με άλλα υποδείγματα.100Τo 

μοντέλο που εισήγαγε ο Altman ήταν το κυρίαρχο σε όλο τον κόσμο παρά τις εκτενείς 

έρευνες σχετικά με την πρόβλεψη της αποτυχίας, έτσι εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως 

κύριο ή υποκατάστατο εργαλείο για την πρόβλεψη ή την ανάλυση πτώχευσης ή της 

οικονομικής δυσπραγίας τόσο στην έρευνα όσο και στην πρακτική. Επιπρόσθετα, 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ζωτικότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των 

κατασκευαστικών και μη.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι οικονομικοί δείκτες που επιλέγονται στη θεωρία του 

Altman βασίζονται στα στοιχεία του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 

αντικατοπτρίζοντας την πραγματική εικόνα μιας επιχήρησης ή της οικονομίας. Σε 

προηγούμενες έρευνες του διαπίστωσε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός μεταβλητών 

                                                        
100Άρθρο «Distressed Firm&Bankruptcy Prediction in an International Context:A Review and Empirical Analysis of Altman 
Z-Score Model, Edward I. Altman, New York University, Stern School of Business 
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αποτελούν σημαντικούς δείκτες οικονομικών δυσχερειών έτσι συνέταξε έναν κατάλογο με 22 

δυνητικά σημαντικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες για αξιολόγηση και ανέγραψε αυτές τις 

μεταβλητές σε πέντε τυπικές κατηγορίες: Ρευστότητας, αποδοτικότητας, μόχλευσης, 

φερεγγυότητας και δείκτες δραστηριότητας. Οι αναλογίες επιλέχθησαν με βάση: 1) τη 

δημοτικότητα τους στη βιβλιογραφία και 2) την πιθανή σχετικότητα στη μελέτη. Αγνόησε 

τους δείκτες ταμειακών ροών λόγω έλλειψης δεδομένων, έτσι επίλεξε πέντε δείκτες για την 

καλύτερη δυνατότητα πτώχευσης για το υπόδειγμα του.  

Ο Altman χρησιμοποίησε τις ακόλουθες διαδικασίες 1) παρατήρηση της στατιστικής 

σημασίας των διαφόρων εναλλακτικών λειτουργιών συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 

της σχετικής συνεισφοράς κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής 2) αξιολόγηση των 

αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ των σχετικών μεταβλητών 3) παρατήρηση της προγνωστικής 

ακρίβειας των διαφόρων προφίλ και 4) κρίση του αναλυτή. Επιπρόσθετα, παρατηρεί ότι το 

αρχικό μοντέλο Z-Score βασίστηκε στην αγοραία αξία των επιχειρήσεων και επομένως είναι 

ιδανικό για εταιρίες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, έτσι επανεκτίμησε το μοντέλο 

και αντικατέστησε τη λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου για την αγοραία αξία του Χ4. 

Τέλος, το μοντέλο τίθεται υπέρ της ομοιογένειας των εταιριών. Έχει τρεις διαφορετικές 

εκδοχές και προσαρμόζεται αντίστοιχα για βιομηχανικές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, για 

μη εισηγμένες βιομηχανικές και για τους λοιπούς τύπους επιχειρήσεων.  

Η ευρεία χρήση του μοντέλου Z-Score ως μέτρου οικονομικής δυσπραγίας ή 

οικονομικής αντοχής στην οικονομική και χρηματοπιστωτική έρευνα επισημαίνει ότι είναι 

ευρέως αποδεκτό ως ένα εύλογο και απόλυτα συνεκτικό μέτρο της επιχείρησης που βρίσκεται 

σε κίνδυνο. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιήσει αναπροσαρμοσμένα οικονομικά στοιχεία 

των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να επανακτιμηθούν οι συντελεστές. Σε 

σύγκριση με τα μοντέλα που στηρίζονται στην αγορά, το μοντέλο του Altman έχει παρόμοια 

αποτελέσματα. Εκτιμάται ως ένα καλύτερο υπόδειγμα για την πρόβλεψη πτώχευσης 

βραχυπρόθεσμα έτσι ώστε να ενημερώνονται πιο άμεσα οι ενδιαφερόμενοι και οι χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων. Το εν λόγω μοντέλο επιλέχθηκε καθώς δεν αποτελεί απλώς 

μια λογιστική προσέγγιση αλλά λαμβάνει υπόψην του και την αγοραία αξία των μετοχών. 

Άξια αναφοράς είναι και η χρήση δεδομένων όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το παρόν 

κατά την ανάπτυξη ενός μοντέλου πτώχευσης .  

Κατωτέρω παρατίθενται μερικά ακόμα πλεονεκτήματα:  

 Οι πιστωτές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση δανείων, με τη 

βοήθεια της θεωρίας του Altman εγκρίνουν ή απορρίπτουν το δάνειο που 

τυχόν θα χορηγηθεί σε μία οντότητα.  
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 Προσδιορισμός μιας επένδυσης ως ασφαλούς ή μη ασφαλούς. Οι αναλυτές 

διάφορων επενδυτικών οίκων και οι μεμονομένοι επενδυτές μπορούν να 

χαρακτηρίσουν μία επένδυση ασφαλή ή μη ασφαλή.  

 Πολυμεταβλητό υπόδειγμα. Το μοντέλο του Altman, ανήκει στα 

πολυμεταβλητά υποδείγματα, κάτι που το καθιστά ικανό να καλύπτει όσο το 

δυνατόν περισσότερες περιοχές της χρηματοοικονομικής ανάλυσης μιας 

επιχείρησης. Δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης όλων των μεταβλητών και του 

προφίλ που αυτές αντιπροσωπεύουν.  

 Ποσοτικοποιεί τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων και υπολογίζει την 

δυσπραγία μιας επιχείρησης βάση μίας ράντας αριθμοδεικτών, κάτι που τον 

καθιστά ακριβή. 

 Στρωματοποιεί τα δεδομένα. Είναι διαστρωματικός δείκτης και χωρίζεται σε 

τρεις ζώνες-περιοχές έτσι μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα με 

περισσότερη ακρίβεια για την πορεία των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης 

στο μέλλον. 

 

 

7.2 Μεθοδολογία 
 

Κύριος εκπρόσωπος του υποδείγματος Z-Score ήταν ο Altman, ο οποίος από μία 

ομάδα είκοσι δύο αριθμοδεικτών επέλεξε τους πέντε πλέον κατάλληλους που οδηγούν στον 

προσδιορισμό της πιθανότητας χρεοκοπίας μιας οντότητας. Οι πέντε αυτοί αριθμοδείκτες 

πολλαπλασιαζόμενοι με έναν συντελεστή σταθμίζονται κατάλληλα και δίνουν μια εικόνα της 

πιθανότητας χρεοκοπίας μιας επιχείρησης. Καταλήγει σε ένα μοντέλο ακριβούς πρόβλεψης 

της εταιρικής πτώχευσης. Παρόλο που η δημιουργία του βασίστηκε σε στοιχεία 

βιομηχανικών επιχειρήσεων στη συνέχεια υπέστη τροποποιήσεις και πλέον χρησιμοποιείται 

στον προσδιορισμό του κινδύνου και άλλων κλάδων επιχειρήσεων μη βιομηχανικών όπως 

λόγου χάρη εκείνον της παροχής υπηρεσιών. Το μοντέλο χαρακτηρίζεται αξιόπιστο καθώς 

στον πραγματικό κόσμο προέβλεψε με επιτυχία 72% τη χρεοκοπία επιχειρήσεων δύο χρόνια 

προτού αυτή πραγματοποιηθεί.101 

Το μοντέλο Z-Score κατασκευάστηκε αρχικά με στοιχεία του βιομηχανικού κλάδου 

και στη συνέχεια τροποποιήθηκε ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα και από 

                                                        
101Μπατσινίλας Επαμεινώνδας Γ., Πατατούκας Κυριάκος Π., «Σύγχρονη Ανάλυση και Διερεύνηση των Οικονομικών 
Καταστάσεων», Εκδόσεις Σταμούλη, 2012,σσ.361-370 
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άλλους επιχειρηματικούς κλάδους. Υπάρχουν τρεις τύποι του εν λόγω μοντέλου που 

απευθύνονται σε διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων. Το πρώτο μοντέλο αφορά τις 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο βιομηχανικές επιχειρήσεις, το δεύτερο τις μη εισηγμένες 

βιομηχανικές επιχειρήσεις ενώ το τρίτο αφορά για τους λοιπούς τύπους επιχειρήσεων. Η 

διαφορά μεταξύ των τριών τύπων, μοντέλων αφορά τους διαφορετικούς τελεστές στάθμισης 

κάθε αριθμοδείκτη καθώς και τις τιμές του Z-Score πάνω και κάτω από τις οποίες η 

πιθανότητα για χρεοκοπία είναι μεγάλη ή μικρή.  

Η πρώτη εκδοχή του μοντέλου απευθύνεται στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

βιομηχανικές επιχειρήσεις και είναι αυτή που μας αφορά για την εκπόνηση της ερευνητικής 

διαδικασίας στη διπλωματική. Ο τύπος δίνεται κάτωθι:  

Z= 1,2*X1+1,4*X2+3,3*X3+0,6*X4+1*X5 

Όπου,  
Χ1 = (Κεφάλαιο Κίνησης ή ΚΕ-ΒΥ/ΣΕ)  

Χ2 = (Μη διανεμόμενα Κέρδη/ΣΕ) 

Χ3 = (Κέρδη προ φόρων και τόκων ή EBIDA/ΣΕ) 

Χ4 = (Χρηματιστηριακή Κεφαλαιοποίηση ή Αποθεματικά/ΣΠ) 

Χ5 = ( Πωλήσεις/ΣΕ)  

Για λόγους συντηρητικότητας και προειδοποίησης σε περίπτωση πτώχευσης των 

εταιριών ή σε περίπτωση δυσμενών οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιριών το κεφάλαιο 

κίνησης δεν μηδενίζεται και ο δείκτης υπολογίζεται βάση αρνητικού κεφαλαίου κίνησης. Σε 

διαφορετική περίπτωση, ο μηδενισμός του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης βελτιώνει την 

απόδοση του δείκτη, κάτι που τον ωραιοποιεί και βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης 

συνεπώς δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα, κάτι που δεν είναι στους στόχους της 

έρευνας μας. 

Ο κάθε δείκτης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της τιμής Ζ εκφράζει ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης που συνδέεται 

άμεσα με την πιθανότητα πτώχευσης ή όχι της επιχείρησης. Συνεπώς: 102 

Ο δείκτης Χ1 εκφράζει τη γενική ρευστότητα της οντότητας. Χαμηλή ρευστότητα 

αποτελεί κακό οιωνό και φανερώνει πιθανότητα χρεοκοπίας λόγω αδυναμίας εξόφλησης των 

χρεών.  

Ο δείκτης Χ2 σχετίζεται με το βαθμό αυτοχρηματοδότησης και την ικανότητα 

αύξησης της Καθαρής Θέσης σε σχέση με τα έτη ζωής της οντότητας. Νέες επιχειρήσεις που 

                                                        
102www.euretirio.com 
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έχουν περιορισμένη χρονική δυνατότητα αποθεματοποίησης των κερδών είναι πιο ευάλωτες 

στην πτώχευση.  

Ο δείκτης Χ3 εκφράζει τη λειτουργική αποδοτικότητα του συνόλου των κεφαλαίων 

της επιχείρησης χωρίς φόρους και τόκους. Η δημιουργία κερδών αποτελεί το θεμέλιο λίθο 

της ύπαρξης της οντότητας. Όσο μεγαλύτερη είναι η αποδοτικότητα των κεφαλαίων μιας 

επιχείρησης τόσο πιο πολύ απέχει από την πτώχευση.  

Ο δείκτης Χ4 εκφράζει τον αριθμό των ετών που είναι πρόθυμοι και περιμένουν οι 

επενδυτές για να επανακτήσουν τη συνολική λογιστική αξία της επιχείρησης ή με ποιο 

αριθμό θα πολλαπλασιαστεί η συνολική λογιστική αξία για να φτάσει την αγοραία. Μια 

επιχείρηση με προβλήματα ρευστότητας μπορεί να επιζήσει μόνο και εφόσον οι πιστωτές της 

προσδοκούν σε καλύτερες ημέρες ή εφόσον οι επενδυτές της αναμένουν ότι η εν λόγω 

επιχείρηση θα αυξήσει την περιουσία της εκδίδοντας νέες μετοχές.  

Ο δείκτης Χ5 σχετίζεται με το βαθμό αποδοτικότητας του συνόλου του ενεργητικού σε 

σχέση με την ταχύτητα επιστροφής του. Με άλλα λόγια μετρά την δυνατότητα της 

επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακές ροές.  

Όπως φαίνεται και από τους συντελεστές στάθμισης παραπάνω (σταθεροί 

συντελεστές), κάθε δείκτης έχει διαφορετική βαρύτητα επάνω στο δείκτη Z-Score. 

Μεγαλύτερη βαρύτητα και σημαντικότητα δίνεται σε ότι αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και ένδειξη μελλοντικής δυναμικής της. Στο συγκεκριμένο 

μοντέλο, που αφορά τις εισηγμένες χρηματιστηριακές οι κριτικές τιμές του Ζ-Score είναι 1,8 

και 3. Υπάρχουν τρεις περιοχές, οι οποίες προσδιορίζουν και την πτωχευτική ικανότητα μιας 

επιχείρησης. Εάν η τιμή του Ζ είναι μικρότερη (<1,8), τότε η επιχείρηση βρίσκεται στην 

επικίνδυνη ζώνη και η πιθανότητα για χρεοκοπία είναι πολύ μεγάλη ενώ εάν η τιμή Ζ είναι 

μεγαλύτερη του τρία (>3), η επιχείρηση βρίσκεται στην πιο ασφαλή περιοχή και είναι 

λιγότερο απίθανο να χρεοκοπήσει. Τέλος, εάν η τιμή Ζ βρίσκεται μεταξύ του 1,8 και 3 

(1,8<Ζ<3) τότε βρίσκεται στη μεσαία ζώνη, η οποία καλείται γκρίζα ζώνη και για τον 

σχηματισμό γνώμης για την οικονομική της κατάσταση και τη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες. Η πιθανότητα χρεοκοπίας που δίνει το μοντέλο για το 

πρώτο έτος ανέρχεται στο 95% ενώ για τα επόμενα δύο χρόνια έγκειται στο 70% έτσι 

συμπεραίνουμε ότι όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στο προς εξέταση έτος που συνέβη ή θα 

συμβεί η χρεοκοπία τόσο πιο ασφαλή συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε, με μεγαλύτερη 

ακρίβεια (βραχυπρόθεσμος δείκτης πρόβλεψης). 

Σημαντική για την ανάλυση μας είναι η υπόθεση της Συνέχειας της Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας, η οποία σημαίνει ότι μια επιχείρηση θα συνεχίσει να υπάρχει έτσι ώστε να 
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διεκπεραιώσει όλες της τις Υποχρεώσεις και δεν θα ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της 

στοιχεία στο προσεχές μέλλον. Η υπόθεση της Συνέχειας της Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας αποτελεί μία από τις βασικές λογιστικές υποθέσεις89a. Σύμφωνα με τα άρθρα 

42-42ε-43 του νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) την ευθύνη για την σύνταξη χρηματοοικονομικών 

αναφορών φέρει η διοίκηση της εταιρίας. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο ελεγκτής έχει 

και αυτός μερίδιο ευθύνης να εκφράσει γνώμη για το εάν οι ελεγχθείσες οικονομικές 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις λογιστικές αρχές και συγκεκριμένα με βάση την 

αρχή της Συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας103. Ο όρος της Συνέχειας της 

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας συναντάται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 (ΔΛΠ1) και 

στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) και σχετίζεται με την υπόθεση ότι η 

επιχειρηματική οντότητα θα συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο 

προβλεπόμενο μέλλον.  

Η Διοίκηση της επιχείρησης φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων αλλά και για την εκτίμηση της υπόθεσης της Συνέχειας της Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας. Για να προβεί σε αυτή την εκτίμηση, η διοίκηση θα πρέπει να λάβει υπόψη 

της όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το μέλλον, το οποίο αναφέρεται σε διάστημα που 

δεν πρέπει να είναι μικρότερο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των 

οικονομικών καταστάσεων. Εκτίμηση για διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα μήνες δύναται 

να γίνει ανάλογα με το περιβάλλον που δραστηριοποιείται η οντότητα και τις πληροφορίες 

που είναι διαθέσιμες από αυτό104. 

Ο ελεγκτής δεν χρειάζεται να σχεδιάσει ειδικά το πρόγραμμα εκτέλεσης των 

διαδικασιών ελέγχου για να διαπιστώσει εάν η εταιρία λειτουργεί εύρυθμα, ότι δηλαδή θα 

συνεχίσει τις δραστηριότητες της για ένα διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών ή μιας 

χρήσης. Εάν ωστόσο έχει εντοπίσει ενδείξεις που εγείρουν αμφιβολίες ως προς τη συνέχιση 

της δραστηριότητας μπορεί να περιλάβει αυτές τις διαδικασίες ελέγχου και του δίνεται η 

δυνατότητα να σχεδιάσει ειδικά το πρόγραμμα των ελεγκτικών διαδικασιών. Επιπρόσθετα, ο 

ελεγκτής μπορεί να ζητήσει έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση της επιχείρησης 

σχετικά με το εάν η οντότητα μπορεί να συνεχίσει ή όχι τη δραστηριότητα της στο μέλλον ή 

στο εγγύς μέλλον105.  

                                                        
89awww.euretirio.com 
103www.accountancygreece.gr 
104www.elke.uoa.gr  Αξιολόγηση της δυνατότητας της συνέχειας δραστηριότητας μιας οικονομικής οντότητας 
σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης. 
105www.euretirio.com 



96 
 

Η προσωπική κρίση του ελεγκτή για το εάν οι δραστηριότητες της επιχείρησης θα 

συνεχίσουν ή όχι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο και επηρεάζει τον ελεγκτή ως 

προς τη διαμόρφωση της γνώμης του επί των οικονομικών καταστάσεων. Ο εντοπισμός ή όχι 

γεγονότων που σχετίζονται με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας μπορεί να 

οδηγήσει τον ελεγκτή στο να εκφράσει Σύμφωνη Γνώμη, Σύμφωνη Γνώμη με Παράγραφο 

Έμφασης, Γνώμη με Επιφύλαξη, Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης ή αρνητική Γνώμη106.  

Στη συνέχεια γίνεται λόγος στην ευθύνη και το ρόλο του ελεγκτή κατά τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων μιας οντότητας. Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 570 

(ΔΠΕ 570) η ευθύνη του ελεγκτή είναι να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια 

(ελεγκτική μαρτυρία) για το ενδεδειγμένο της χρήσης της παραδοχής της συνέχισης 

δραστηριότητας από τη διοίκηση κατά την κατάρτιση και την παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων, να εξάγει συμπεράσματα βάσει αποκτηθέντων ελεγκτικών τεκμηρίων για το 

εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα για την ικανότητα της οντότητας για συνέχιση της 

δραστηριότητας και να προσδιορίζει τις επιπτώσεις στην έκθεση ελέγχου του.  

Η παραδοχή θα πρέπει να εξετάζεται σε όλες τις φάσεις του ελέγχου, τόσο κατά τον 

σχεδιασμό του ελέγχου όσο και κατά τη διενέργεια και ολοκλήρωσή του. Είναι προφανές ότι 

ο ελεγκτής μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσει πρόσθετες διαδικασίες, όταν υπάρχουν 

αυξημένοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα, λόγω δύσκολων 

οικονομικών συνθηκών. Υπάρχουν πολλά γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

αυξημένο κίνδυνο αδυναμίας της οντότητας για συνέχιση της δραστηριότητας.  Ενδεικτικά 

αναφέρουμε107: 

 Σημαντικές λειτουργικές ζημίες ή σημαντική υποτίμηση της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ταμειακών 

ροών. 

 Αύξηση λειτουργικών εξόδων με ρυθμό μεγαλύτερο από αυτό των 

λειτουργικών εσόδων. 

 Αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές. 

 Αρνητικοί βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες. 

 Αδυναμία συμμόρφωσης με τους όρους δανειακών συμβάσεων. 

 Αδυναμία πληρωμής των πιστωτών στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. 

                                                        
106www.euretirio.com 
107www.elke.uoa.gr 
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 Αλλαγή των όρων συναλλαγών με τους προμηθευτές, από πίστωση σε 

εξόφληση με την παράδοση ή σημαντική μείωση των χορηγηθεισών 

πιστώσεων. 

 Αδυναμία εξασφάλισης χρηματοδότησης για σημαντική ανάπτυξη νέου 

προϊόντος ή για άλλες σημαντικές επενδύσεις. 

 Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, τις οποίες η οντότητα δεν μπορεί να 

ακολουθήσει και οι οποίες έχουν ενδεχομένως σημαντικές επιπτώσεις στις 

πωλήσεις. 

 Απώλεια κύριας αγοράς, βασικού πελάτη, δικαιώματος χρήσης, άδειας ή 

βασικού προμηθευτή. 

 Απώλεια βασικών μελών της διοίκησης χωρίς αντικατάσταση. 

 Αδυναμία πληρωμής των εργαζομένων. 

 Έλλειψη κατάλληλου επιπέδου αποθεμάτων για την εκτέλεση των 

παραγγελιών. 

 Εκκρεμή νομικά ή κανονιστικά μέτρα εναντίον της οντότητας, που ενδέχεται, 

εάν είναι επιτυχή, να έχουν ως αποτέλεσμα αξιώσεις που η οντότητα να μην 

είναι πιθανό να μπορεί να ικανοποιήσει. Ο ελεγκτής θα πρέπει να διενεργήσει 

πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες προκειμένου να αξιολογήσει την παραδοχή 

της συνέχισης της δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 Ανάλυση και συζήτηση των μελλοντικών ταμειακών ροών, του κέρδους και 

άλλων σχετικών προβλέψεων με τη διοίκηση. 

 Ανάλυση των τελευταίων διαθέσιμων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

της οντότητας και σύγκριση αυτών με αντίστοιχες προβλέψεις που είχαν γίνει 

από τη διοίκηση για τις ενδιάμεσες αυτές περιόδους. 

 Ανάγνωση των όρων ομολόγων και δανειακών συμφωνιών, καθώς και 

προσδιορισμός οποιασδήποτε παραβίασης αυτών. 

 Εξέταση των αναγκών αναχρηματοδότησης σημαντικών οφειλών μέχρι τη 

λήξη της επόμενης χρήσης και επιβεβαίωση της ύπαρξης ή διατήρησης 

χρηματοοικονομικής υποστήριξης από συνδεδεμένα και τρίτα μέρη, καθώς και 

εκτίμηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας αυτών των μερών να 

παράσχουν πρόσθετα κεφάλαια. 

 Διερευνητικά ερωτήματα προς το νομικό σύμβουλο της οντότητας αναφορικά 

με την ύπαρξη δικαστικών διενέξεων και αξιώσεων και την εκτίμηση των 

χρηματοοικονομικών επιπτώσεών τους. 
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 Αξιολόγηση της δυνατότητας της οντότητας για την ολοκλήρωση 

ανεκτέλεστων παραγγελιών πελατών. 

 Εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών αναφορικά με μεταγενέστερα γεγονότα για 

τον εντοπισμό γεγονότων ή συνθηκών που επηρεάζουν την ικανότητα της 

οντότητας για συνέχιση της δραστηριότητας. 

 Επιβεβαίωση της ύπαρξης, των όρων και της επάρκειας των δανειακών 

διευκολύνσεων 

 

7.3 Έρευνα 
 

Συγκεντρωτικά, για όλες τις επιχειρήσεις ισχύουν τα κάτωθι:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Z-SCORE ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΓΙΣΤΟ, 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ&ΜΈΣΟΣ ΟΡΟΣ 

 
 

ΕΤΗ 

 

ATTICA 

A.E 

BLUE 

STAR 

FERRIES 

 

ANEK 

LINES 

 

ΚΥΡIAKOΥΛΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

 

MINOA 

LINES 

 

NEL 

 

Μ.Ο 

Κλάδου 

2016 1.195 1.323 -0,666 0.735 0.856 - 0.668 

2015 1.144 1.454 -0.631 0.755 0.694 - 0.683 

2014 0.857 1.286 -0.817 0.702 0.467 0.350 0.474 

2013 0.294 0.839 -0.837 0.815 0.238 -1.119 0.038 

2012 0.058 0.603 -0.515 0.852 -0.330 0.254 0.153 

2011 0.105 0.536 0.702 0.716 0.447 0.598 0.517 

2010 0.643 0.986 0.515 0.706 0.559 0.092 0.583 

2009 0.791 1.311 0.812 0.646 0.383 -0.263 0.613 

2008 1.060 1.270 0.972 0.748 0.846 1.129 1.004 

2007 1.144 0.775 1.174 0.783 0.596 0.733 0.867 

2006 0.315 0.431 1.114 0.665 0.832 1.274 0.771 

2005 0.476 0.282 0.625 0.761 0.635 0.310 0.514 

MAX 1.195 1.454 1.174 0.852 0.856 1.274  

ΜIN 0.058 0.282 -0.837 0.646 -0.330 -1.119  

Μ.Ο 0.673 0.925 0.204 0.740 0.522 0.338  
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 Συνολικά, παρατηρούμε ότι το σύνολο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

κυμαίνεται στην επικίνδυνη ζώνη όπου χαρακτηρίζεται από έντονη πιθανότητα 

πτώχευσης. Η πιο ισχυρή και λιγότερο επικίνδυνη εταιρία είναι αυτή της Blue 

Star Ferries, της οποίας ο μέσος όρος Ζ-SCORE κυμαίνεται στο 0.925 και 

μπορεί να χαρακτηριστεί πιο κοντά στην τιμή 1,8 όπου αλλάζει ζώνη. 

Ακολουθούν η Κυριακούλης Ναυτιλιακή και η Attica. Στην τέταρτη θέση 

κατατάσσονται οι Μινωικές Γραμμές ενώ ακολουθούν η Ναυτιλιακή Εταιρία 

Λέσβου και η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης στις τελευταίες θέσεις με 

Z-Score 0.522 και 0.204 αντίστοιχα.  

 Παρατηρούμε, ότι για όλες τις χρονιές από το 2005 μέχρι το 2016 οι τιμές Z-

SCORE για την εταιρία ATTICA είναι μικρότερες του 1,8 κάτι που σημαίνει 

ότι η εταιρία κυμαίνεται στην επικίνδυνη ζώνη με μεγάλη δυνατότητα 

πτώχευσης.  

 

 

Διαγραμματική Απεικόνιση Πορείας Z-Score Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 

 

 

Διάγραμμα 1 – Z-Score Κυριακούλης Ναυτιλιακή 
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Διάγραμμα 2- Z-ScoreΜινωικές Γραμμές 

 
Διάγραμμα 3 – Z-Score Ανέκ  

 

 
Διάγραμμα 4 – Z-Score Blue Star Ferries Ναυτιλιακή 

 

 
Διάγραμμα 5 – Z-ScoreAttica Συμμετοχών 
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Διάγραμμα 6 – Z-Score Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου 

 

Διάγραμμα 7 – Z-Score Ναυτιλιακών 

 

 Παρατηρούμε ότι οι τιμές Ζ-SCORE για τη Blue Star Ferries Ναυτιλιακή 

κυμαίνονται κάτω από το 1,8 αλλά σαφώς είναι πλησιέστερα στην εν λόγω 

τιμή. Τις χρονιές 2008, 2009, 2014, 2015 και 2016 η τιμή Z-SCORE  

κυμαίνεται πάνω από τη μονάδα και βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην τιμή 1,8 

κάτι που δείχνει ότι πλησιάζει στη γκρίζα ζώνη ενώ παράλληλα φανερώνει ότι 

συγκριτικά με την προηγούμενη εταιρία, η Blue Star Ferries είναι ισχυρότερη. 

Παρόλα αυτά αντιμετωπίζει προβλήματα όπως προβλήματα ρευστότητας που 

μπορούν να την οδηγήσουν στην πτώχευση.  
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 Παρατηρούμε, ότι για όλες τις χρονιές από το 2005 μέχρι το 2016 οι τιμές Z-

SCORE για την εταιρία ANEK LINES είναι μικρότερες του 1,8 κάτι που 

σημαίνει ότι η εταιρία κυμαίνεται στην επικίνδυνη ζώνη με μεγάλη ροπή προς 

πτώχευση. Από το 2005 έως το 2007 ο δείκτης Z-Score ακολουθεί μία 

αυξητική πορεία ως επακόλουθο και της εφαρμογής των ΔΠΧΑ. Στη συνέχεια 

ακολουθεί μία φθίνουσα πορεία ενώ από το 2012 έως το 2016 ο δείκτης 

παίρνει αρνητικές τιμές κάτι που δείχνει τα μεγάλα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Η εμπλοκή της σε σκάνδαλο αποτελεί μία αιτία 

της δυσμενούς πορείας του δείκτη πτώχευσης του Altman. 

 Όσον αφορά την εταιρία Κυριακούλης Ναυτιλιακή παρατηρούμε μικρότερο 

εύρος διακύμανσης (διασπορά) στις τιμές Z-SCORE καθώς η μέγιστη τιμή 

αγγίζει το 0.852 ενώ η ελάχιστη το 0646. Συμπεραίνουμε ότι βρίσκεται αρκετά 

χαμηλότερα της τιμής 1,8 κάτι που την κάνει ικανή προς πτώχευση ωστόσο η 

μικρή διακύμανση της μιλάει για σταθερότητα και λιγότερη συνεπώς 

επικινδυνότητα. Πιθανότατα, να πρόκειται για μία επιχείρηση μικρότερης 

κεφαλαιοποίησης. Γίνεται αντιληπτή η σταθερότητα της εταιρίας, η οποία δεν 

παρουσιάζει μεγάλο εύρος τιμών ή διασποράς, συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

ναυτιλιακές.  

 Σχετικά με τις Μινωικές  Γραμμές παρατηρούμε ότι για όλες τις χρονιές από το 

2005 έως το 2016 οι τιμές Z-SCORE της εταιρίας κυμαίνονται χαμηλότερα της 

τιμής 1,8 κάτι που σημαίνει ότι η εταιρία συγκαταλέγεται στην επικίνδυνη 

ζώνη με σχετικά μεγάλη πτωχευτική ικανότητα.  

 Όσον αφορά τη Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα 

οι χρονιές από το 2005 έως το 2014 καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία για τις 

χρήσεις 2015-2016. Είναι προφανές ότι η εν λόγω εταιρία παρουσιάζει μεγάλη 

διακύμανση στις τιμές Z-SCORE καθώς η μικρότερη κυμαίνεται στο -1.119 

και η μεγαλύτερη στο 1,274. Συμπεραίνουμε, ότι πρόκειται για μία εταιρία 

αρκετά επικίνδυνη, με έντονες διακυμάνσεις η οποία βρίσκεται εντός 

επικίνδυνης ζώνης και χαρακτηρίζεται από μεγάλη πτωχευτική ικανότητα. Η 

εμπλοκή της σε σκάνδαλο αποτέλεσε δυσφήμιση για την εταιρία και αποτελεί 

μία από τις αιτίες της ασταθούς και «αψυχολόγητης» συμπεριφοράς της.  

 

Στη συνέχεια μελετάμε και σχολιάζουμε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των 

προς εξέταση ναυτιλιακών εταιριών για να διαπιστώσουμε αν οι ελεγκτές έχουν εντοπίσει 
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ζητήματα σχετικά με τη θεμελιώδη αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Μελετάμε τις 

γνώμες των ανεξάρτητων ελεγκτών ώστε να δούμε τυχόν αναφορές στην συνέχιση 

δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, εξετάζονται περί συνέχισης δραστηριότητας τα ετήσια δελτία 

χρήσης ή οι ετήσιες εκθέσεις ελέγχου. Σε πρώτο στάδιο, συγκεντρώνονται και σχολιάζονται 

στοιχεία και δεδομένα από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών, τα οποία 

συνδέονται με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Ακολουθεί μια σύνδεση των 

συγκεκριμένων δεδομένων με τη γνώμη που έχουν διαμορφώσει οι ελεγκτές. Έχουν 

επιδράσει τα εν λόγω στοιχεία στη διαμόρφωση γνώμης των ελεγκτών; Παρακάτω 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα Z-Score των επιχειρήσεων σε συνάρτηση με την 

ελεγκτική γνώμη και την αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Για κάθε μία εταιρία από το 

δείγμα μας σχηματίζεται ένας πίνακας με τα Z-Score από το 2005 έως το 2016, μαζί με την 

έκθεση ελέγχου που έχει χορηγηθεί από τον ελεγκτή και την πιθανή αναφορά αυτού στη 

συνέχιση της δραστηριότητας. Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά σε πίνακες τα Z-

Scoreτων ναυτιλιακών επιχειρήσεων για την περίοδο 2005-2016 σε συνάρτηση με την έκθεση 

ελέγχου που έχει χορηγήσει ο ορκωτός ελεγκτής και με την πιθανή αναφορά του ή όχι στην 

συνέχιση της δραστηριότητας. 
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         ΠΙΝΑΚΑΣ 3               ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

B 

L 

U 

E 

 

S 

T 

A 

R 

 

F 

E 

R 

R 

I 

E 

S 

 

 

ΕΤΗ ZScore ΓΝΩΜΗ 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2016 1.323 
ΣΥΜΦΩΝΗ 

 

ΟΧΙ 

2015 1.454 ΟΧΙ 

2014 1.286 ΟΧΙ 

2013 0.839  

ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΜΕ ΘΕΜΑ 

ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΝΑΙ 

2012 0.603 ΝΑΙ 

2011 0.536 ΝΑΙ 

2010 0.986 ΝΑΙ 

2009 1.311 

ΣΥΜΦΩΝΗ 

 

ΟΧΙ 

2008 1.270 ΟΧΙ 

2007 0.775 ΟΧΙ 

2006 0.431 ΟΧΙ 

2005 

0.282 

ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

Α 

Τ 

Τ 

Ι 

C 

A 

 

Σ 

Υ 

Μ 

Μ 

Ε 

Τ 

Ο 

Χ 

Ω 

Ν 

ΕΤΗ ZScore ΓΝΩΜΗ 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2016 1.195 
ΣΥΜΦΩΝΗ 

 

ΟΧΙ 

2015 1.144 ΟΧΙ 

2014 0.857 ΟΧΙ 

2013 0.294 ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΜΕ ΘΕΜΑ 

ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΝΑΙ 

2012 0.058 ΝΑΙ 

2011 0.105 ΝΑΙ 

2010 0.643 

ΣΥΜΦΩΝΗ 

 

ΟΧΙ 

2009 0.791 ΟΧΙ 

2008 1.060 ΟΧΙ 

2007 1.144 ΟΧΙ 

2006 0.315 ΟΧΙ 

2005 

0.476 

ΟΧΙ 



105 
 

          ΠΙΝΑΚΑΣ 5                                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α 

Ν 

Ε 

Κ 

 

 

L 

I 

N 

E 

S 

ΕΤΗ ZScore ΓΝΩΜΗ 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2016 -0,666 ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΜΕ 

ΕΜΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΝΑΙ 

2015 -0.631 ΝΑΙ 

2014 -0.817 ΝΑΙ 

2013 
-0.837 ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΜΕ ΘΕΜΑ 

ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΝΑΙ 

2012 

 

-0.515 

ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΜΕ 

ΕΜΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΝΑΙ 

2011 
0.702 ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΜΕ ΘΕΜΑ 

ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΝΑΙ 

2010 0.515 
ΣΥΜΦΩΝΗ 

 

ΟΧΙ 

2009 0.812 ΟΧΙ 

2008 0.972 ΟΧΙ 

2007 1.174 

ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΜΕ 

ΘΕΜΑ(ΤΑ) 

ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΝΑΙ 

2006 1.114 ΝΑΙ 

2005 

0.625 

ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
Μ 
Ι 
Ν 
Ω 
Ι 
Κ 
Ε 
Σ 
 
Γ 
Ρ 
Α 
Μ 
Μ 
Ε 
Σ 

ΕΤΗ ZScore ΓΝΩΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2016 0.856 
ΣΥΜΦΩΝΗ 

 

ΟΧΙ 

2015 0.694 ΟΧΙ 

2014 0.467 ΟΧΙ 

2013 
0.238 ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΜΕ ΘΕΜΑ 

ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΝΑΙ 

2012 -0.330 

ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΟΧΙ 

2011 0.447 ΟΧΙ 

2010 0.559 ΟΧΙ 

2009 0.383 ΟΧΙ 

2008 0.846 ΟΧΙ 

2007 0.596 ΟΧΙ 

2006 0.832 ΟΧΙ 

2005 

0.635 

ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΜΕ ΘΕΜΑ 

ΕΜΦΑΣΗΣ 

ΌΧΙ. Οι φορολογικές 

υποχρεώσεις της 

εταιρίας δεν έχουν 

εξεταστεί από τις 

φορολογικές αρχές με 

αποτέλεσμα να μην 

έχουν καταστεί 

οριστικές για αυτές τις 

χρήσεις. Δεν μπορεί να 

προβλεφθεί η έκβαση 

του φορολογικού 

ελέγχου σε αυτό το 

στάδιο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7                                   ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ: Ιδρύθηκε το 1972, δραστηριοποιείται στον κλάδο του 

τουρισμού και της ναυτιλίας ενώ τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στη Μυτιλήνη και έχει 

περιοχή καλύψεως το Αιγαίο πέλαγος. Μητρικός οργανισμός της ΝΕΛ είναι η Altana 

Navigation Ltd. Δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα του βορειοανατολικού Αιγαίου ενώ 

πρόσφατα έχει μπει και στην αγορά των Κυκλάδων. 

 

2008: Δεν γίνεται κάποια αναφορά στην αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας από 

πλευράς του ελεγκτή στην έκθεση ελέγχου. Ωστόσο, εφιστάται η προσοχή στις σημειώσεις 9 

«Πελάτες-Λοιπές Απαιτήσεις» και 28 «Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη» , όπου αναφέρεται 

ότι το υπόλοιπο απαιτήσεων του ομίλου από εταιρία βασικό μέτοχο, επιστράφηκε πλήρως 

μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

2011: Ο ορκωτός ελεγκτής κάνει λόγο στην έκθεση ελέγχου του για την αρχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και διατυπώνει «Σύμφωνη Γνώμη» με έμφαση θεμάτων. 

 

 

 

Κ 

Υ 

Ρ 

Ι 

Α 

Κ 

Ο 

Υ 

Λ 

Η 

Σ 

 

ΕΤΗ ZScore ΓΝΩΜΗ 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2016 0.735 

ΣΥΜΦΩΝΗ 

 

ΟΧΙ 

2015 0.755 ΟΧΙ 

2014 0.702 ΟΧΙ 

2013 0.815 ΟΧΙ 

2012 0.852 ΟΧΙ 

2011 0.716 ΟΧΙ 

2010 0.706 ΟΧΙ 

2009 0.646 ΟΧΙ 

2008 0.748 ΟΧΙ 

2007 0.783 ΟΧΙ 

2006 

0.665 ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 

ΓΙΑ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

ΛΑΘΩΝ 

ΟΧΙ 

2005 0.761 ΣΥΜΦΩΝΗ ΟΧΙ 

 
 

Ν 
Α 
Υ 
Τ 
Ι 
Λ 
Ι 
Α 
Κ 
Η 
 

Ε 
Τ 
Α 
Ι 
Ρ 
Ι 
Α 
 

Λ 
Ε 
Σ 
Β 
Ο 
Υ 

ΕΤΗ ZScore ΓΝΩΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2016 0 - - 

2015 0 - - 

2014 0.350 

 
ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 

ΝΑΙ 

2013 -1.11 ΝΑΙ 

2012 0.254 ΝΑΙ 

2011 0.598 ΝΑΙ 

2010 0.092 

ΣΥΜΦΩΝΗ 
 
 

ΟΧΙ 

2009 -0.26 ΟΧΙ 

2008 1.129 ΟΧΙ 

2007 0.733 ΌΧΙ 

2006 1.274 ΟΧΙ 

2005 

0.310 

ΟΧΙ 
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Γεγονότα που εγείρουν αμφιβολίες και υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η 

οποία μπορεί να οδηγήσει σε αμφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας του ομίλου δίδονται 

παρακάτω. 1) Το Σύνολο Ενεργητικού του ομίλου υπολείπεται του συνόλου των 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 2) Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου από την 

εκμετάλλευση των πλοίων είναι ζημιογόνο 3) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες έχουν καταστεί αρνητικές. 4) Τα ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρίας είναι 

μικρότερα του μισού του μετοχικού της κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, συνεπώς επιβάλλεται η 

εταιρία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του 

άρθρου αυτού 5) Τα ίδια κεφάλαια των θυγατρικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση είναι αρνητικά, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σοβαρής αμφιβολίας ως προς 

τη δυνατότητα των εταιρειών αυτών να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. Στη γνώμη μας 

δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 6) Οι οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας ‘Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου’ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 

είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς 

διαφοροποίηση την 29 Μαρτίου 2011, επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης 

χρήσεως. 

 

2012: 1) Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού 2) Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των 

πλοίων του Ομίλου είναι ζημιογόνο 3) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

έχουν καταστεί αρνητικές 4) Τα ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρίας είναι αρνητικά και 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 

2190/1920, συνεπώς επιβάλλεται η εταιρία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αρθούν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων αυτών. Τα ανωτέρω γεγονότα υποδηλώνουν την 

ύπαρξη σοβαρής αμφιβολίας ως προς τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της και, κατ' επέκταση, να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και να 

καλύψει τις υποχρεώσεις της μέσα στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της. 4) Τα ίδια 

κεφάλαια των θυγατρικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι αρνητικά. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Οι οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’ για τη χρήση που 

έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος 

εξέφρασε γνώμη με έμφαση θεμάτων χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα 

θέματα αυτά την 29 Μαρτίου 2012, επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης 
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χρήσεως. Θέματα έμφασης αποτέλεσαν τα εξής: α) Η ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η 

οποία μπορεί να οδηγήσει σε αμφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου β) Τα 

ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρείας είναι μικρότερα του μισού του μετοχικού κεφαλαίου 

και γ) Τα ίδια κεφάλαια των θυγατρικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

είναι αρνητικά. 

 

2013: 1) Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού 2) Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των 

πλοίων του Ομίλου είναι ζημιογόνο 3) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

έχουν καταστεί αρνητικές 4) Τα ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρίας είναι αρνητικά και 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 

2190/1920, συνεπώς επιβάλλεται η εταιρία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αρθούν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων αυτών. Τα ανωτέρω γεγονότα υποδηλώνουν την 

ύπαρξη σοβαρής αμφιβολίας ως προς τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της και, κατ' επέκταση, να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και να 

καλύψει τις υποχρεώσεις της μέσα στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της. 5) Τα ίδια 

κεφάλαια των θυγατρικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι αρνητικά, 

γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σοβαρής αμφιβολίας ως προς τη δυνατότητα των 

εταιρειών αυτών να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. 6) Δεν κατέστη δυνατό να 

επαληθεύσουμε κατά την 31.12.2013, με επιβεβαιωτική επιστολή υποχρεώσεις δανείων του 

Ομίλου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συνολικού ποσού € 24.640.300, καθώς και τις 

αντίστοιχες υποθήκες οι οποίες έχουν εγγραφεί προς εξασφάλιση των δανείων. Στη γνώμη 

μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

 

2014: 1) Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού και 2) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

έχουν καταστεί αρνητικές. Ωστόσο, στη σημείωση 6 που παρατίθεται στις σημειώσεις των 

συννημένων Οικονομικών Καταστάσεων, αναφέρονται ορισμένα μέτρα που λαμβάνει η 

Διοίκηση για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης δραστηριότητας του Ομίλου. Το ΔΣ της 

μητρικής εταιρίας ΝΕΛ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας (κυρίως 

έλλειψη χρηματοδότησης), συνήψε συμφωνία εξυγίανσης με δύο πιστωτές της, οι οποίοι 

εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% του συνόλου των πιστωτών της και το 75% των 

εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών της. Επιπλέον, η κατάρτιση τριετούς επιχειρηματικού 
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σχεδίου με ανάλυση των προβλεπόμενων εισροών και εκροών αποτελεί μέτρο προστασίας 

της συνέχισης δραστηριότητας.  

 

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Ιδρύθηκαν το 1972 στο Ηράκλειο Κρήτης και αποτελούν σήμερα 

μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρίες της Ευρώπης. Η πορεία τους συνδέεται 

άρρηκτα με την ιστορία της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας και μέσα από τη μακρόχρονη 

πορεία τους έχουν να επιδείξουν μια σειρά από πρωτιές, μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται 

το εταιρικό προφίλ και η φιλοσοφία της εταιρίας, που δεν είναι άλλα από τη συνεχή 

ανανέωση του στόλου, την πολυτέλεια, την άνεση, την ταχύτητα και την ασφάλεια του 

επιβατικού κοινού. Τον Φεβρουάριο του 2016 η Διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε την 

ενίσχυση της συμμετοχής της στην εταιρία Hellenic Seaways και προχώρησε στην αγορά 

μετοχών της από μετόχους. Σήμερα, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic 

Seaways με ποσοστό 48.53%. 

 

2005:Oι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική 

θέση της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005, τα αποτελέσματα των εργασιών της και τις 

ταμιακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Επιπλέον, το περιεχόμενο της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου είναι συνεπές με 

τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν 

έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές με αποτέλεσμα να μην έχουν καταστεί οριστικές 

για αυτές τις χρήσεις. Δεν μπορεί να προβλεφθεί η έκβαση του φορολογικού ελέγχου σε αυτό 

το στάδιο. 

 

2012:Oι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Μινωικές Γραμμές, για τη χρήση που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2011, είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος 

εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την 29η Μαρτίου 2012 επί των οικονομικών 

καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως. Δεν γίνεται κάποια αναφορά επί της συνέχισης 

δραστηριότητας παρά μόνο μία μνεία στην αλλαγή ορκωτού ελεγκτή.  

 

2013: Εφιστάται η προσοχή στις σημειώσεις 1.2 και 35 της συνημμένης ετήσιας οικονομικής 

έκθεσης, όπου περιγράφεται το θέμα της αποτίμησης της επένδυσης στην εταιρεία Χελλένικ 

Σήγουεϊς Α.Ν.Ε., που περιλαμβάνεται στο κονδύλι Διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Εταιρεία επαναξιολογώντας  τη μείωση της  
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εύλογης αξίας  της  ως άνω επένδυσης, ποσού €20εκ, που είχε καταχωρήσει αφαιρετικά των 

ιδίων κεφαλαίων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, αναγνώρισε 

ισόποση ζημία απομείωσης της επένδυσης αυτής, αυξάνοντας ισόποσα τις ζημίες της 

προαναφερόμενης χρήσεως  σε σχέση με τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις  της χρήσεως  που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012, όπως είχαν 

δημοσιευτεί την 30 Μαρτίου 2013. Η μείωση της αξίας της «Διαθέσιμης προς Πώληση» 

εταιρίας Χελλένικ Σήγουεϊς είχε περιληφθεί ως αποθεματικό εύλογης αξίας στα Ίδια 

Κεφάλαια της εταιρίας και του ομίλου στις οικονομικές καταστάσεις του 2012. Η μείωση 

θεωρήθηκε ως πιθανά μη αναστρέψιμη (οριστική) επομένως αποτελεί απομείωσης, η οποία 

πρέπει να αναγνωριοστεί μέσω των ατομικών και ενοποιημένων αποτελεσμάτων της χρήσης 

2013. Η επανεκτίμηση λογιστικού χειρισμού αφορά τη χρήση 2012 και η προκύπτουσα 

απομείωση αντιμετωπίζεται ως διόρθωση λάθους με αναδρομική επαναδιατύπωση ΔΛΠ8.  

 

ATTICCA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Είναι η μητρική εταιρία των Superfast Ferries και Blue Star 

Ferries. Το 1918 ιδρύεται η εταιρία με έδρα τον Πειραιά και επωνυμία «Γενική Εταιρία 

Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ελλάδος». Αντικείμενο της η παραγωγή και εμπορία αλεύρων 

για αρκετές δεκαετίες υπό νέα επωνυμία «Κυλινδρόμυλοι Αττικής Α.Ε». Το 1924 εισάγεται 

στο Χ.Α.Α. Το 1992 αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς και επωνυμία σε «Επιχειρήσεις Αττικής 

ΑΕ» και μετέπειτα σε «Επιχειρήσεις Αττικής ΑΕ Συμμετοχών». Το 2007 αυξάνει τη 

συμμετοχή της στις Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε σε 22.25%.  

 

2011: Εφιστάται η προσοχή στη σημείωση 3.1.3 των οικονομικών καταστάσεων όπου 

περιγράφεται το θέμα ότι ο όμιλος, λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες 

υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού €268 εκ καθώς και λόγω 

συμβατικής λήξης βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ποσού €40 εκτ που 

καθίστανται απαιτητές εντός του επόμενου δωδεκαμήνου βρίσκεται σε διαδικασία 

επαναδιαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων 

των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Σε σχέση με το γεγονός αυτό επισημαίνεται η 

αβεβαιότητα αναφορικά με υποχρεώσεις που ενδεχομένως προκύψουν για τον Όμιλο από τον 

επανακαθορισμό των σχετικών όρων δανεισμού. Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 

3.1.3 γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του 

Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού του κατά 

ποσό € 308 εκατ. , γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας 
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σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς του Ομίλου, ηοποία εξαρτάται 

από την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του. 

 

2012: Εφιστάται η προσοχή στη σημείωση 3.1.3 των οικονομικών καταστάσεων όπου 

περιγράφεται το θέμα ότι ο όμιλος, λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες 

υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού €299 εκ καθώς και λόγω 

συμβατικής λήξης βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ποσού €40 εκτ που 

καθίστανται απαιτητές εντός του επόμενου δωδεκαμήνου βρίσκεται σε διαδικασία 

επαναδιαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων 

των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 3.1.3 

γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου 

υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού του κατά ποσό € 

307εκατ. , γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής 

με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς του Ομίλου, η οποία εξαρτάται από την 

αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του. 

 

2013: Εφιστάται η προσοχή στη σημείωση 3.1.3 των οικονομικών καταστάσεων όπου 

περιγράφεται το θέμα ότι ο όμιλος, λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες 

υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού €174 εκ καθώς και λόγω 

συμβατικής λήξης βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ποσού €40 εκτ που 

καθίστανται απαιτητές εντός του επόμενου δωδεκαμήνου βρίσκεται σε διαδικασία 

επαναδιαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων 

των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 3.1.3 

γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου 

υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού του κατά ποσό € 

208εκατ. , γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής 

με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς του Ομίλου, η οποία εξαρτάται από την 

αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του. 

 

 

BLUE STAR FERRIES: Θυγατρική του ομίλου Attica Group με περιοχή δραστηριότητας 

της το Αιγαίο. Πραγματοποιεί δρομολόγια από Θεσσαλονίκη-Σποράδες και από το Λιμάνι 

του Πειραιά.  
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2011: Εφιστάται η προσοχή στη σημείωση 3.1.3 των οικονομικών καταστάσεων, όπου 

περιγράφεται το θέμα ότι η εταιρία λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες 

υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού €127.507 χιλ βρίσκεται σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των 

όρων των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 

3.1.3 γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

εταιρίας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού του κατά 

ποσό € 35.548χιλ. γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει τηυ ύπαρξη αβεβαιότητας 

σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς της εταιρίας, η οποία εξαρτάται 

από την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της. 

 

2012: Εφιστάται η προσοχή στη σημείωση 3.1.3 των οικονομικών καταστάσεων, όπου 

περιγράφεται το θέμα ότι η εταιρία λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες 

υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού €127.507 χιλ βρίσκεται σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των 

όρων των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 

3.1.3 γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

εταιρίας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούν των στοιχείων του ενεργητικού του κατά 

ποσό € 25.412χιλ. ,γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας 

σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχισητης δραστηριότητάς της εταιρίας, η οποία εξαρτάται 

από την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της.  

 

2013: Εφιστάται η προσοχή στη σημείωση 3.1.3 των οικονομικών καταστάσεων, όπου 

περιγράφεται το θέμα ότι η εταιρία λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες 

υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού €113.888 χιλ βρίσκεται σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των 

όρων των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 

3.1.3 γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

εταιρίας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού του κατά 

ποσό € 676.9 χιλ. ,γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας 

σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς της εταιρίας, η οποία εξαρτάται 

από την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της.  
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ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ: Μητρική εταιρία του Ομίλου είναι η Κυριακούλης 

Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε η οποία ιδρύθηκε το 1986 τους Σταύρο και Αρετή 

Κυριακούλη και τον Θεοφάνη Κυριακούλη. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στον Άλιμο 

Αττικής. Η μητρική έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής 

ιδιοκτησίας της. Ο στόλος της αποτελείται από σκάφη αναψυχής δύο κατηγοριών, 

ιστιοφόρων και catamaran. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε τρεις κλάδους, στον 

επαγγελματικό θαλάσσιο τουρισμό με σκάφη αναψυχής, στη διαχείριση τουριστικών λιμένων 

και στην εκμετάλλευση ακινήτων.  

 

2006: Ο ελεγκτής δίνει «Σύμφωνη Γνώμη» χωρίς επιφύλαξη, με έμφαση θέματος σχετικά με 

διορθώσεις λαθών προγενέστερων περιόδων που πιθανώς να επηρεάζουν την επιχείρηση. 

Εφιστάται η προσοχή στη σημείωση 6.30 των οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία 

εφαρμόζοντας την παρ. 42 του Δ.Λ.Π.8 προέβη στη διόρθωση λαθών προγενέστερων 

χρήσεων αναδρομικά και στην επαναδιατύπωση των ήδη δημοσιευμένων συνοπτικών 

στοιχείων και πληροφοριών της 31/12/2005 και των συγκριτικών ποσών της χρήσης 2004, 

καθώς και των ενδιάμεσων περιόδων του 2006 και των συγκριτικών ποσών του 2005. Και 

εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό: Η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι 

κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006, προέβη σε 

τροποποιήσεις (σημείωση 9 των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών και 

στη σημείωση 6.30 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2006) στις ήδη 

δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας και της προηγούμενης 

οικονομικής χρήσης. Το είδος των τροποποιήσεων και οι επιπτώσεις τους στον κύκλο 

εργασιών της εταιρείας και του ομίλου στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας, καθώς και στην καθαρή θέση των μετόχων της εταιρείας και του ομίλου είναι τα 

ακόλουθα:  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

1) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας της περιόδου 1/1-31/12/2004 μειώθηκε κατά € 

3.802.156 λόγω αναδιάταξης του εσόδου από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων στα 

άλλα έσοδα. Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 1/1-31/12/2004 διαμορφώθηκε στα 7.164.901 

€ αντί 10.967.057 €. Από την αναδιάταξη αυτή δεν επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα μετά από 

φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ούτε η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας. 

2) Η Καθαρή Θέση της Εταιρείας την 31/12/2004 μειώθηκε κατά € 186.719 λόγω 

διορθώσεων λαθών στην επιμέτρηση απαιτήσεων ποσού € 102.739 και δανείων ποσού € 
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83.980. Η Καθαρή Θέση των μετόχων της Εταιρείας την 31/12/2004 διαμορφώθηκε στα € 

19.967.970 αντί € 20.154.689. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας της χρήσης 1/1-31/12/2004 (ζημιές) αυξήθηκαν κατά € 186.719 και 

διαμορφώθηκαν στα € -1.782.498 αντί € -1.595.779. 

3) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας της περιόδου 1/1-31/3/2005 μειώθηκε κατά € 1.741.240 

λόγω αναδιάταξης του εσόδου από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων στα άλλα 

έσοδα. Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 1/1-31/3/2005 διαμορφώθηκε στα 587.928 € αντί 

2.329.168 €. Από την αναδιάταξη αυτή δεν επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους 

και δικαιώματα μειοψηφίας ούτε η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας. 

4) Η Καθαρή Θέση της Εταιρείας την 31/3/2005 μειώθηκε κατά € 186.719 λόγω διορθώσεων 

λαθών στην επιμέτρηση απαιτήσεων ποσού € 102.739 και δανείων ποσού € 83.980. Η 

Καθαρή Θέσητων μετόχων της Εταιρείας την 31/3/2005 διαμορφώθηκε στα € 19.627.203 

αντί € 19.813.922 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της 

περιόδου 1/1-31/3/2005 δεν μεταβλήθηκαν. 

5) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας της περιόδου 1/1-30/6/2005 μειώθηκε κατά € 2.600.007 

λόγω αναδιάταξης του εσόδου από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων στα άλλα 

έσοδα. Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 1/1-30/6/2005 διαμορφώθηκε στα 3.247.557 € αντί 

5.847.564 €. Από την αναδιάταξη αυτή δεν επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους 

και δικαιώματα μειοψηφίας ούτε η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας. 

6) Η Καθαρή Θέση της Εταιρείας την 30/6/2005 μειώθηκε κατά € 186.719 λόγω διορθώσεων 

λαθών στην επιμέτρηση απαιτήσεων ποσού € 102.739 και δανείων ποσού € 83.980. Η 

Καθαρή Θέση των μετόχων της Εταιρείας την 30/6/2005 διαμορφώθηκεστα € 20.029.187 

αντί € 20.215.906 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας των 

περιόδων 1/1-30/6/2005 και 1/4-30/6/2005 δεν μεταβλήθηκαν. 

7) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας της περιόδου 1/4-30/6/2005 μειώθηκε κατά € 858.767 

λόγω αναδιάταξης του εσόδου από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων στα άλλα 

έσοδα. Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 1/4-30/6/2005 διαμορφώθηκε στα 2.659.629 € αντί 

3.518.396 €. Από την αναδιάταξη αυτή δεν επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους 

και δικαιώματα μειοψηφίας ούτε η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας. 

8) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας της περιόδου 1/1-30/9/2005 μειώθηκε κατά € 2.723.994 

λόγω αναδιάταξης του εσόδου από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων στα άλλα 

έσοδα. Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 1/1-30/9/2005 διαμορφώθηκε στα 6.607.397 € αντί 

9.331.391 €. Από την αναδιάταξη αυτή δεν επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους 

και δικαιώματα μειοψηφίας ούτε η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας. 
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9) Η Καθαρή Θέση της Εταιρείας την 30/9/2005 μειώθηκε κατά € 186.719 λόγω διορθώσεων 

λαθών στην επιμέτρηση απαιτήσεων ποσού € 102.739 και δανείων ποσού € 83.980. Η 

Καθαρή Θέση των μετόχων της Εταιρείας την 30/9/2005 διαμορφώθηκε στα € 21.455.314 

αντί € 21.642.033 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας των 

περιόδων 1/1-30/9/2005 και 1/7- 

30/9/2005 δεν μεταβλήθηκαν. 

10) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας της περιόδου 1/7-30/9/2005 μειώθηκε κατά € 123.987 

λόγω αναδιάταξης του εσόδου από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων στα άλλα 

έσοδα. Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 1/7-30/9/2005 διαμορφώθηκε στα 3.359.840 € αντί 

3.483.827 €. Από την αναδιάταξη αυτή δεν επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους 

και δικαιώματα μειοψηφίας ούτε η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας. 

11) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας της περιόδου1/1-31/12/2005 μειώθηκε κατά € 

4.590.348 λόγω αναδιάταξης του εσόδου από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων στα 

άλλα έσοδα. Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 1/1-31/12/2005 διαμορφώθηκε στα 7.330.280 

€ αντί 11.920.628 €. Από την αναδιάταξη αυτή δεν επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα μετά από 

φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ούτε η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας. 

12) Η Καθαρή Θέση της Εταιρείας την 31/12/2005 μειώθηκε κατά € 273.153 λόγω 

διορθώσεων λαθών στην επιμέτρηση απαιτήσεων ποσού € 138.327 και δανείων ποσού € 

134.826. Η Καθαρή Θέση των μετόχων της Εταιρείας την 31/12/2005 διαμορφώθηκε στα € 

20.514.704 αντί € 20.787.857. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας της χρήσης 1/1-31/12/2005 μειώθηκαν κατά € 86.434 και διαμορφώθηκαν στα € 

1.349.953 αντί € 1.436.387. 

13) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας της περιόδου 1/1-31/3/2006 μειώθηκε κατά € 760.479 

λόγω αναδιάταξης του εσόδου από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων στα άλλα 

έσοδα. Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 1/1-31/3/2006 διαμορφώθηκε στα 35.452 € αντί 

795.931€. Από την αναδιάταξη αυτή δεν επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους 

και δικαιώματα μειοψηφίας ούτε η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας. 

14) Η Καθαρή Θέση της Εταιρείας την 31/3/2006 μειώθηκε κατά € 273.153 λόγω 

διορθώσεων λαθών στην επιμέτρηση απαιτήσεων ποσού € 138.327 και δανείων ποσού € 

134.826. Η Καθαρή Θέση των μετόχων της Εταιρείας την 31/3/2006 διαμορφώθηκε στα € 

19.609.903 αντί € 19.883.056 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας της περιόδου 1/1-31/3/2006 δεν μεταβλήθηκαν. 

15) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας της περιόδου 1/1-30/6/2006 μειώθηκε κατά € 

1.585.644 λόγω αναδιάταξης του εσόδου από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων στα 
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άλλα έσοδα. Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 1/1-30/6/2006 διαμορφώθηκε στα 2.828.253 € 

αντί 4.413.897 €. Από την αναδιάταξη αυτή δεν επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα μετά από 

φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ούτε η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας. 

16) Η Καθαρή Θέσητης Εταιρείας την 30/6/2006 μειώθηκε κατά € 273.153 λόγω διορθώσεων 

λαθών στην επιμέτρηση απαιτήσεων ποσού € 138.327 και δανείων ποσού € 134.826. Η 

Καθαρή Θέση των μετόχων της Εταιρείας την 30/6/2006 διαμορφώθηκε στα € 19.884.602 

αντί € 20.157.755 ενώτα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας των 

περιόδων 1/1-30/6/2006 και 1/4-30/6/2006 δεν μεταβλήθηκαν. 

17) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας της περιόδου 1/4-30/6/2006 μειώθηκε κατά € 825.166 

λόγω αναδιάταξης του εσόδου από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων στα άλλα 

έσοδα. Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 1/4-30/6/2006 διαμορφώθηκε στα € 2.792.801 αντί 

3.617.967€. Από την αναδιάταξη αυτή δεν επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους 

και δικαιώματα μειοψηφίας ούτε η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας. 

18) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας της περιόδου1/1-30/9/2006 μειώθηκε κατά € 1.585.644 

λόγω αναδιάταξης του εσόδου από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων στα άλλα 

έσοδα. Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 1/1-30/9/2006 διαμορφώθηκε στα 7.092.839 € αντί 

€ 8.678.483. Από την αναδιάταξη αυτή δεν επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους 

και δικαιώματα μειοψηφίας ούτε η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας. 

19) Η Καθαρή Θέση της Εταιρείας την 30/9/2006 μειώθηκε κατά € 273.153 λόγω 

διορθώσεων λαθών στην επιμέτρηση απαιτήσεων ποσού € 138.327 και δανείων ποσού € 

134.826. Η Καθαρή Θέση των μετόχων της Εταιρείας την 30/9/2006 διαμορφώθηκε στα € 

21.715.927 αντί € 21.989.080 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας των περιόδων 1/1-30/9/2006 και 1/7-30/9/2006 δεν μεταβλήθηκαν. 

 

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: Ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου του 1967, 

με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο 

«Anek Lines», με μετόχους απλούς ανθρώπους της Κρήτης. Η ιδέα της προέκυψε από την 

ανάγκη σύνδεσης της μεγαλονήσου με την ηπειρωτική χώρα και αποτελεί εταιρία λαϊκής 

βάσης. Τον Δεκέμβριο του 2008 βραβεύτηκε ως «Η καλύτερη εταιρία της χρονιάς το 2008 

για την επιβατηγό ναυτιλία».  

 

2005: Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης απεικονίζουν ακριβοδικαίως την οικονομική 

θέση της εταιρίας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 
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2005. Τα αποτελέσματα των εργασιών, οι μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και οι ταμειακές 

ροές της εταιρίας και του ομίλου είναι προσαρμοσμένα και παρουσιάζονται σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΠ, που έχει επιβάλλει η Ευρωπαική Ένωση. Ο ελεγκτής δεν εκφράζει επιφύλαξη αλλά 

εφιστά την προσοχή στα εξής σημεία:  

1) Στη Σημείωση (1) που παρατίθεται στο προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων, η 

εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της ΔΑΝΕ με ποσοστό 41,87%. Λόγω του ότι η ΔΑΝΕ 

έχει υπαχθεί στο άρθρο 46 του Ν. 1892/90 και επειδή δεν έχει συντάξει οικονομικές 

καταστάσεις για το 2004 και 2005 δεν έχει συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις. Επίσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις έχει διαγραφεί πλήρως το 

κόστος συμμετοχής καθώς και οι απαιτήσεις της Εταιρείας έναντι της ΔΑΝΕ. 

2) Στη Σημείωση (15) που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων οι 

φορολογικές δηλώσεις της Μητρικής Εταιρείας καθώς και των ενοποιούμενων εταιρειών για 

συγκεκριμένες χρήσεις δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να 

υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 

εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν 

να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη 

στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. 

3) Εφιστάται η προσοχή στις προσαρμογές – διορθώσεις των λογιστικών μεγεθών που έγιναν 

σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσιεύσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω 

σημείωση. 

 

2006: 1) Στη Σημείωση (1) που παρατίθεται στο προσάρτημα των Οικονομικών 

Καταστάσεων, η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της ΔΑΝΕ με ποσοστό 41,87%. Λόγω 

του ότι η ΔΑΝΕ έχει υπαχθεί στο άρθρο 46 του Ν.1892/90 και επειδή δεν έχει συντάξει 

οικονομικές καταστάσεις για το 2004, 2005 και 2006 δεν έχει συμπεριληφθεί στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

έχει διαγραφεί πλήρως το κόστος συμμετοχής καθώς και οι απαιτήσεις της Εταιρείας έναντι 

της ΔΑΝΕ. 2)Στη Σημείωση (12) που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών 

καταστάσεων οι φορολογικές δηλώσεις της Μητρικής Εταιρείας καθώς και των 

ενοποιούμενων εταιρειών για συγκεκριμένες χρήσεις δεν έχουν εξετασθεί από τις 

φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των 

φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, 

δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. 
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2007: Στη Σημείωση (12) που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων 

οι φορολογικές δηλώσεις της Μητρικής Εταιρείας καθώς και των ενοποιούμενων εταιρειών 

για συγκεκριμένες χρήσεις δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια αν 

υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 

εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν 

να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν  έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη 

στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. 

 

2011: Ο ελεγκτής εκφέρει «Σύμφωνη Γνώμη» με έμφαση θέματος χωρίς να εκφράσει 

επιφύλαξη. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η εταιρία εξακολουθεί να έχει αρνητικό 

κεφάλαιο κίνησης ενώ υπάρχουν και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Στην επεξηγηματική 

υποσημείωση 29 περί κινδύνου ρευστότητας αναφέρεται πως η Διοίκηση έχει σχεδιάσει τη 

λήψη μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης και την 

ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της. Γίνεται μνεία από πλευράς του ελεγκτή στα 

προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η επιχείρηση ωστόσο όμως αναφέρεται και στα 

μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό την προστασία της και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης 

λειτουργίας της.  

 

2012: Εφιστάται η προσοχή στις σημειώσεις 2 και 27 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του 

ομίλου. Η Εταιρεία αναταξινόμησε το σύνολο των μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων σε 

βραχυπρόθεσμα λόγω μη εκπλήρωσης όρων των σχετικών δανειακών συμβάσεων. Μετά την 

ανωτέρω αναταξινόμηση το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου 

υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών του στοιχείων κατά 269,2 εκατ. 

ευρώ, ενώ υφίστανται παράλληλα και λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Δύο (2) πλοία της 

Εταιρείας, αναπόσβεστης αξίας 33 εκατ. ευρώ, βρίσκονται σε διαδικασία αναγκαστικής 

εκτελέσεως λόγω χρεώντων ναυλωτών σε τρίτους κατά τη διάρκεια της ναύλωσής τους. Ως 

προς την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και τις επιπτώσεις που ενδεχόμενα προκύψουν στις 

οικονομικές καταστάσεις υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα. Τα παραπάνω γεγονότα και οι 

γενικότερες δυσμενείς συνθήκες στην οικονομία και τον κλάδο υποδηλώνουν την ύπαρξη 

ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα του ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. 

Στη σημείωση (2) της ετήσιας οικονομικής έκθεσης αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί 

ή σχεδιαστεί από τη διοίκηση για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας 

του Ομίλου. 



119 
 

 

2013: Εφιστάται η προσοχή στη σημείωση 2 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και ειδικότερα 

στο γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου είναι αρνητικό κατά 287,7 εκατ. ευρώ, η 

κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου έχει επιδεινωθεί σημαντικά και έχουν εφαρμογή για την 

Εταιρεία οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/20, ενώ παράλληλα υφίστανται 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τρίτους. Τα παραπάνω γεγονότα και οι 

γενικότερες δυσμενείς συνθήκες στην οικονομία και τον κλάδο υποδηλώνουν την ύπαρξη 

ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη 

δραστηριότητά του. Στη σημείωση 2 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης αναφέρονται τα μέτρα 

που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη διοίκηση για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της 

δραστηριότητας του Ομίλου. Στη Γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το 

θέμα αυτό. 

 

2014: Εφιστάται η προσοχή στησημείωση 29 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης όπου γίνεται 

αναφορά στο ναυτικό συμβάν του ναυλωμένου πλοίου NormanAtlantic που έλαβε χώρα στις 

28.12.2014. Το συμβάν, που είναι καλυμμένο ασφαλιστικά από διεθνή αλληλοασφαλιστικό 

συνεταιρισμό, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των ερευνών και κατά συνέπεια υφίσταται εύλογη 

αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξή του και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου. 

2) Στη σημείωση 2 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και ειδικότερα στο γεγονός ότι το 

κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου είναι αρνητικό κατά 263,2 εκατ. ευρώ, η κεφαλαιακή επάρκεια 

του Ομίλου έχει επιδεινωθεί σημαντικά και έχουν εφαρμογή για την Εταιρεία οι διατάξεις του 

άρθρου48 του Κ.Ν.2190/20, ενώ παράλληλα υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το 

προσωπικό και τρίτους. Τα παραπάνω γεγονότα και οι γενικότερες δυσμενείς συνθήκες στην 

οικονομία υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα του Ομίλου 

να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του. Στη σημείωση 2 της ετήσιας οικονομικής 

έκθεσης αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη διοίκηση για τη 

διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου. 

2015: Εφιστάται η προσοχή στη σημείωση 29 των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στο ναυτικό συμβάν του ναυλωμένου πλοίου 

NormanAtlantic το οποίο έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2014. Το συμβάν, που είναι 

καλυμμένο ασφαλιστικά από διεθνή αλληλοασφαλιστικό συνεταιρισμό, παραμένει ακόμη στο 
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στάδιο των ερευνών και κατά συνέπεια υφίσταται εύλογη αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξή 

του και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

2) Στη σημείωση 2 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ειδικότερα στο 

γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου είναιι αρνητικό κατά 253,3 εκατ. ευρώ, η 

κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου έχει επιδεινωθεί σημαντικά και έχουν εφαρμογή για την 

εταιρεία οι διατάξεις του άρθρου 48 τουΚ.Ν.2190/20, ενώ υφίστανται ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις προς τις τράπεζες. 

Τα παραπάνω γεγονότα σε συνδυασμό με τις γενικότερες δυσμενείς συνθήκες και 

περιορισμούς στην Ελληνική οικονομία όπως αναφέρονται στη σημείωση 30 των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για 

την ικανότητα του ομίλου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του. Στη σημείωση 2 

των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή 

σχεδιαστεί από τη διοίκηση για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του 

Ομίλου. 

2016: Εφιστάται η προσοχή στη σημείωση 31 των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στο ναυτικό συμβάν του ναυλωμένου πλοίου Norman 

Atlantic το οποίο έλαβε χώρα το Δεκέμβριοτου 2014. Το συμβάν είναι καλυμμένο 

ασφαλιστικά από διεθνή αλληλοασφαλιστικό συνεταιρισμό, είναι στο στάδιο της εξέτασης 

του στα Ιταλικά δικαστήρια ενώ σημαντικός αριθμός αξιώσεων έχει ήδη διευθετηθεί 

εξωδικαστικά. Καθότι η νομική διαδικασία είναι σε εξέλιξη, υφίσταται αβεβαιότητα ως προς 

την τελική έκβαση της υπόθεσης και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

2) Στη σημείωση 2 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που γίνεται αναφορά στο 

θέμα της εκτίμησης της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας και ειδικότερα στο 

γεγονός ότι η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου δεν έχει αποκατασταθεί και έχουν εφαρμογή 

για την Εταιρεία οι διατάξεις τουά ρθρου 48 του Κ.Ν.2190/20. Τα παραπάνω γεγονότα 

υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας για την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει 

απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του. Στις σημειώσεις 2 & 20 των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στη συντελεσθείσα αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού δανεισμού που αποκαθιστά την ισορροπία του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου 

καθώς και στα λοιπά μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη διοίκηση για τη 

διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου. Γίνεται λόγος για 

αποκατάσταση του κεφαλαίου κίνησης λόγω αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Το Z-Score την τριετία 2005-2007 αυξάνεται από το 0.476 στο 1.144  ενώ ο ελεγκτής 

εκφέρει «Σύμφωνη Γνώμη» χωρίς επιφύλαξη και χωρίς έμφαση θέματος ενώ παράλληλα δεν 

κάνει καμιά αναφορά στη συνέχιση δραστηριότητας. Από το 2008 έως το 2010 το Z-Score 

φθίνει φτάνοντας το 0.643 με τον ελεγκτή να εξακολουθεί να δίνει «Σύμφωνη Γνώμη», χωρίς 

αναφορές στην αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Καθώς η επιχείρηση εξακολουθεί να 

μην εμφανίζει σημάδια προβληματικής ρευστότητας ο ελεγκτής χορηγεί «Σύμφωνη Γνώμη». 

Τις χρονιές από το 2008 έως το 2010 το ΚΕ εξακολουθεί να υπερβαίνει τις ΒΥ έτσι η 

επιχείρηση δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Ταυτόχρονα, ο ελεγκτής 

δεν εντοπίζει ύποπτες ενδείξεις σχετικά με την αρχή της συνέχισης δραστηριότητας έτσι 

εξακολουθεί να εκφράζει «Σύμφωνη Γνώμη». Το 2011 ο δείκτης σημειώνει μείωση της 

τάξεως του 84% και διαμορφώνεται στο 0.105 με τον ελεγκτή να εκφέρει «Σύμφωνη Γνώμη» 

με έμφαση θέματος ενώ κάνει και μνεία στο θέμα της συνέχισης δραστηριότητας. Την χρονιά 

αυτή οι ΒΥ υπερβαίνουν το ΚΕ και η επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας 

κάτι που οδηγεί τον ελεγκτή να αλλάξει «Γνώμη», χρορηγώντας «Σύμφωνη Γνώμη» με θέμα 

έμφασης. Το γεγονός ότι α) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το 

σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού και β) η μη συμμόρφωση με τις 

καθορισμένες ρήτρες υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων και λήξης βραχυπρόθεσμων 

δανειακών υποχρεώσεων αποτελούν παράγοντες που εγείρουν πιθανές υποψίες προβλημάτων 

στη συνέχιση δραστηριότητας, έτσι ο ελεγκτής δίνει έμφαση θεμάτων για να ενημερώσει 

τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Το 2012 ο δείκτης μειώνεται κατά 45% 

φτάνοντας το 0.058 ενώ το 2013 αυξάνεται κατά 405% φτάνοντας το 0.294. Παρόλη την 

αύξησή του το 2013, τις χρονιές 2012 και 2013 σημειώνει ένα πολύ χαμηλό Z-Score, με τον 

ελεγκτή να εκφράζει «Σύμφωνη Γνώμη» με θέμα έμφασης και να κάνει αναφορές στην αρχή 

της συνέχισης δραστηριότητας. Εντοπίζει προβλήματα συνέχισης δραστηριότητας, τα οποία 

συνδέονται και με ένα χαμηλό Z-Score. Από το 2014 έως το 2016 ο δείκτης Z-Score 

ανακάμπτει σε ποσοστό 40%, ανακτώντας συνεχώς έδαφος και αγγίζοντας το 2016 την τιμή 

1.195. Παράλληλα, ο ελεγκτής αλλάζει τη γνώμη του σε «Σύμφωνη» και δεν προβαίνει σε 

αναφορές σχετικά με την αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Όπως διαπιστώνουμε από τις 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τις χρήσεις 2014-2016 το Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό υπερβαίνει τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις με την επιχείρηση να ξεπερνά τα 

προβλήματα ρευστότητας και τον δείκτη να ανακάμπτει.  
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BLUE STAR FERRIES 

Το Z-Score την πενταετία 2005-2009 αυξάνεται από 0.282 στο 1.311 ενώ ο ελεγκτής 

εκγφέρει «Σύμφωνη Γνώμη», χωρίς επιφύλαξη και χωρίς έκφραση θέματος ενώ παράλληλα 

δεν κάνει καμιά αναφορά στη συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Καθώς ο δείκτης Z-Score 

τουAltman υπολογίζεται βάση πέντε συντελεστών η πορεία του προσδιορίζεται από 

ποικίλους παράγοντες. Για τις χρήσεις 2005 και 2006 οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της 

εταιρίας υπερβαίνουν το Κυκλοφορούν Ενεργητικό και η επιχείρηση φαίνεται να 

αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Ωστόσο, η εικόνα αντιστρέφεται την τριετία 2007-

2009 με το ΚΕ να ξεπερνά τις ΒΥ και τα προβλήματα ρευστότητας να αποτελούν παρελθόν. 

Συγκριτικά με το 2009, ο δείκτης Z-Score μειώνεται κατά 36% στη διάρκεια των χρήσεων 

2010-2013. Ξεκινώντας από το 1.311 το 2009 καταλήγει στο 0.839 το 2013. Είναι εμφανής η 

μείωση του δείκτη την συγκεκριμένη περίοδο ενώ τη χρονιά 2011 οι ΒΥ ξεπερνούν το ΚΕ 

και η επιχείρηση δείχνει σημάδια προβληματικής ρευστότητας. Για τις χρήσεις 2012 και 2013 

που ακολουθούν το ύψος των δύο κονδυλίων είναι σχεδόν ισοσκελισμένο (ελαφρώς 

πλεονεκτεί ο δείκτης του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού). Όπως ελέχθη και στην εισαγωγή 

της έρευνας ο δείκτης Z-Score του Altman είναι συνάρτηση πέντε συντελεστών-δεικτών έτσι 

η πτώχευση μιας εταιρίας δεν αντικατοπτρίζεται αποκλειστικά από τον παράγοντα της 

ρευστότητας. Λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες υφιστάμενων τραπεζικών 

υποχρεώσεων η εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά 

ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων. 

Την τριετία 2014-2016 ο δείκτης Z-Score ανακάμπτει σημαντικά και ξεπερνάει σε τιμή τη 

μονάδα. Μία αύξηση της τάξεως του 58% οδηγεί τον δείκτη στο 1.323. Παράλληλα, ο 

ελεγκτής αλλάζει «Γνώμη» σε «Σύμφωνη» χωρίς να κάνει αναφορές σε εμφάσεις θεμάτων. 

Το ΚΕ ξεπερνάει κατά πολύ τις ΒΥ την τριετία και η εταιρία δείχνει να αντιμετωπίζει τα 

προβλήματα της σχετικά με την ρευστότητα και την αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. 

Συγκρίνοντας τις εταιρίες Atticaκαι BlueStarFerries διαπιστώνουμε μια παρόμοια πορεία. 

Παρατηρούμε μία ανάκαμψη της τιμής του δείκτη την τριετία 2005-2007, ακολουθεί μία 

μείωση ή αποδυνάμωση του δείκτη με δυσμενότερες χρονιές εκείνες από το 2010 έως το 

2013. Τέλος, είναι εμφανής μία ανάκαμψη την τελευταία τριετία 2014-2016.  
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΕΚ) 

Λίγο πιο ιδιόμορφη η πορεία της ΑΝΕΚ, η οποία στις χρήσεις 2005-2007 παρουσιάζει 

αύξηση του Z-Score της από 0.625 στο 1.174. Φαινομενικά και όπως διαπιστώνεται από τις 

οικονομικές καταστάσεις, η εταιρία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας την 

συγκεκριμένη τριετία καθώς το ΚΕ ξεπερνάει σε μέγεθος τις ΒΥ. Συνεπώς, παρόλο που η 

επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας έρχεται αντιμέτωπη με άλλα 

προβλήματα όπως συμμετοχές ή επενδύσεις σε συγγενείς ή σε άλλες εταιρίες. Ωστόσο, ο 

ελεγκτής που εξετάζει τις οικονομικές της καταστάσεις εκφράζει «Σύμφωνη Γνώμη» με 

έμφαση θέματος ή θεμάτων και κάνει μνεία στην αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Η 

ΑΝΕΚ έχει επενδύσει στην εταιρία ΔΑΝΕ και συμμετέχει στο κεφάλαιο της κατά 42%. 

Ωστόσο, η ΔΑΝΕ έχει υπαχθεί προς πτώχευση και δεν συντάσσει οικονομικές καταστάσεις 

για τις χρήσεις 2004-2005. Επιπλέον, έχουν διαγραφεί οι απαιτήσεις έναντι της ΔΑΝΕ. Οι 

φορολογικές αρχές δεν έχουν εξετάσει τις φορολογικές δηλώσεις της μητρικής και των 

ενοποιούμενων εταιριών με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα οριστικοποιηθούν. Δεν μπορεί να προβλεφθεί η 

έκβαση φορολογικών ελέγχων και δεν μπορεί να γίνει συνεπώς οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 

οικονομικές καταστάσεις για αυτό το θέμα. Από το 2008 έως το 2010 το Z-Score της εταιρίας 

μειώνεται παρόλα αυτά ο ελεγκτής εκφράζει «Σύμφωνη Γνώμη» χωρίς αναφορά στη 

συνέχιση δραστηριότητας γιατί έχουν αντιμετωπιστεί τα εν λόγω ζητήματα. Το πρόβλημα 

από την Επένδυση στην εταιρία ΔΑΝΕ έχει αντιμετωπιστεί και ο ελεγκτής αλλάζει «Γνώμη». 

Το 2011 παρόλη την αύξηση του δείκτη κατά 36% ο ελεγκτής εκφράζει «Σύμφωνη Γνώμη» 

με θέμα έμφασης και μνεία στην συνέχιση δραστηριότητας. Λόγοι αυτής της στάσης; Το 

αρνητικό κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας και η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Γίνεται 

αναφορά σε προβλήματα ρευστότητας της επιχείρησης αλλά και σε μέτρα όπου λαμβάνει το 

ΔΣ της ώστε να συνεχίσει η δραστηριότητα της. Οι χρήσεις από το 2012 έως το 2016 είναι 

ιδιαίτερα άσχημες για την Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης με το Κεφάλαιο Κίνησης να 

είναι αρνητικό και τις ΒΥ της εταιρίας να υπερβαίνουν κατά πολύ το ΚΕ. Μάλιστα, είναι 

άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ο δείκτης Z-Score παίρνει αρνητικές τιμές. Ο ΟΕΛ χορηγεί 

«Σύμφωνη Γνώμη» με έμφαση θέματος ή θεμάτων και κάνει αναφορές στην αρχή της 

Συνεχιζόμενης Δραστηριότητας. 1) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

υπερβαίνει το σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού έπειτα από 

αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της οντότητας. 2) Δύο πλοία, τα οποία 

αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της οντότητας βρίσκονται σε διαδικασία αναγκαστικής 
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εκτέλεσης. 3) Οι κακές συνθήκες στη ναυτιλία και την οικονομία. 4) Το αρνητικό κεφάλαιο 

κίνησης. 5) Η χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια. 6 ) Ένα έκτακτο γεγονός σχετικά με ένα πλοίο, 

το NormanAtlantic εγείρει αμφισβήτηση για την συνέχιση δραστηριότητας γιατί δεν μπορεί 

να προβλεφθεί η έγκβαση της δικαστικής απόφασης που εκκρεμεί. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 

συνδυαστικά με την εμπλοκή της εταιρίας σε σκάνδαλο οδηγούν στο δυσμενές Z-Score και 

στην αναφορά από πλευράς του Ελεγκτή για «Σύμφωνη Γνώμη» με έμφαση θεμάτων και 

σχετική μνεία στην αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

Χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις και διαφοροποιήσεις η εταιρία Κυριακούλης 

Ναυτιλιακή αρχίζει τη χρήση 2005 με τον δείκτη Z-Score να διαμορφώνεται στο 0.761, με 

τον ελεγκτή να εκφέρει «Σύμφωνη Γνώμη», χωρίς καμία αναφορά στην αρχή της συνέχισης 

δραστηριότητας. Ωστόσο, στη χρήση που ακολουθεί (2006) ο δείκτης μειώνεται κατά 13% 

φτάνοντας στο 0.665 ενώ ο ελεγκτής εκφράζει «Σύμφωνη Γνώμη», με έμφαση για διόρθωση 

λαθών των χρήσεων που προηγήθηκαν, χωρίς αναφορά ωστόσο στη Σ.Δ. Εν συνεχεία, από το 

2007 έως το 2016 το Z-Score της εταιρίας κυμαίνεται (άλλοτε αυξανόμενο, άλλοτε 

μειούμενο) από 0.646 μέχρι 0.852, με τον ελεγκτή να εκφράζει «Σύμφωνη Γνώμη», χωρίς 

καμιά αναφορά στην αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Διαπιστώνουμε, ότι έχουμε να 

κάνουμε με μία επιχείρηση χαμηλού Z-Score, χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις. Μπορεί να 

απέχει από το 1.8 (σημείο αλλαγής ζώνης για μία επιχείρηση) ωστόσο η ομαλότητα της 

πορείας της τιμής του δείκτη αποτελεί θετική ένδειξη ώστε να μην εκφραστούν επιφυλάξεις 

σχετικά με την συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι πέρα 

από ένα κακό Z-Score, οι έντονες διακυμάνσεις της τιμής του δείκτη αποτελούν ενδείξεις 

έκφρασης «Γνώμης Σύμφωνης» με έμφαση θέματος και μνεία στην συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. Επομένως κάτω από αυτές τις δύο προυποθέσεις υπάρχει σύνδεση του δείκτη 

Z-Score, με την ελεγκτική γνώμη και την αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Αξιοσημείωτο 

και άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι καθόλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, 

από το 2005 έως το 2016 το Κεφάλαιο Κίνησης της εταιρίας είναι θετικό, με το 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό να υπερβαίνει τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.  
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

Όσον αφορά την εταιρία των Μινωικών Γραμμών παρουσιάζει μία λίγο διαφορετική 

πορεία από τις προηγούμενες και η πορεία της συγκλίνει περισσότερο με την πορεία της 

Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου. Για τη χρήση 2005 ο δείκτης Z-Score διαμορφώνεται στο 

0.635 ενώ ο ελεγκτής εκφράζει «Σύμφωνη Γνώμη» με θέμα έμφασης και γίνεται έμμεση 

αναφορά στη συνέχιση δραστηριότητας καθώς επισημαίνεται ότι οι φορολογικές 

υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές με αποτέλεσμα να 

μην έχουν καταστεί οριστικές για αυτές τις χρήσεις. Δεν μπορεί να προβλεφθεί η έκβαση του 

φορολογικού ελέγχου σε αυτό το στάδιο. Από το 2006 έως το 2012 ο δείκτης αυξομειώνεται 

(άλλοτε αυξάνεται, άλλοτε μειώνεται). Η χαμηλότερη τιμή για τον δείκτη Z-Score 

διαμορφώνεται το 2012 όπου κινείται αρνητικός στο -0.33 ενώ η υψηλότερη τιμή 

διαμορφώνεται το 2008 με το δείκτη να αγγίζει το 0.846. Διαπιστώνεται μία έντονη 

μεταβολή, διασπορά στην προς εξέταση περίοδο κάτι που καθιστά την κίνηση του δείκτη 

«αψυχολόγητη». Παρόλες τις διακυμάνσεις του δείκτη και την μεγάλη διασπορά που αυτός 

παρουσιάζει ο ελεγκτής χορηγεί «Σύμφωνη Γνώμη» χωρίς αναφορά στην αρχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Εξετάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας 

διαπιστώνεται ότι μεταξύ των χρήσεων 2011-2012 έγινε αλλαγή ΟΕΛ κάτι που 

απωτυπώνεται στον δείκτη Z-Scoreμε την πτώση του δείκτη από το 0.447 στο -0,33. Ο 

προηγούμενος ΟΕΛ προσπαθούμε να συγκαλείψει και να στρεβλώσει στοιχεία των 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Το σύνολο των ΒΥ υπερβαίνει το σύνολο του ΚΕ 

στις χρήσεις 2005, 2006, 2007, 2009, 2011 και 2012. Πίσω από την εταιρία πιθανώς 

διακυβέβονταν οικονομικά συμφέροντα και η πορεία του δείκτη ήταν «ασταθής» με την 

ελεγκτική γνώμη να μην συμβαδίζει με την πορεία του δείκτη. Με την αλαλγή του ελεγκτή η 

κατάσταση φαίνεται να εξομαλύνεται. Το 2012 ο δείκτης κυμαίνεται σε αρνητικό επίπεδο 

ενώ το 2013 ανακάμπτει. Ο νέος ελεγκτής ωστόσο εκφράζει «Σύμφωνη Γνώμη» με έμφαση 

θέματος καθώς οι ΒΥ υπερβαίνουν το ΚΕ της εταιρίας. Εν συνεχεία, ενώ το 2014 το σύνολο 

των ΒΥ υπερβαίνει το σύνολο του ΚΕ ο ελεγκτής αλλάζει γνώμη σε «Σύμφωνη» καθώς οι 

ελεγκτικές διαδικασίες εφαρμόζονται ορθώς και έχει επιστρέψει η αξιοπιστία στο ΣΕΕ. Η 

πορεία του Κεφαλαίου Κίνησης βελτιώνεται, η διαφορά μεταξύ υποχρεώσεων και 

ενεργητικού ψαλιδίζεται και οι ελεγκτικές διαδικασίες εφαρμόζονται ορθώς. Τέλος, 

εξετάζονται οι χρήσεις 2015-2016 όπου το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας γίνεται θετικό ενώ 

το σύνολο του ΚΕ ξεπερνάει το σύνολο των ΒΥ. Τα προβλήματα ρευστότητας φαίνονται πως 

αντιμετωπίζονται ενώ το Σ.Ε.Ε έχει αποκατασταθεί. Ο ελεγκτής εκφράζει «Σύμφωνη Γνώμη» 
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για τις χρήσεις 2015-2016 χωρίς αναφορά θεμάτων και χωρίς αναφορά σε ζητήματα σχετικά 

με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΝΕΛ) 

Αρχής εξ αρχής σημειώνουμε ότι δεν βρέθηκαν οικονομικά στοιχεία για τις χρήσεις 

2015 και 2016 έτσι εξαιρούνται του δείγματος μας και της ανάλυσης μας. Άλλη μία 

ναυτιλιακή εταιρία με δική της πορεία, ανεξάρτητη από αυτήν των τεσσάρων πρώτων. Η 

πορεία της Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου μπορεί να συσχετιστεί εν μέρει με εκείνη των 

Μινωικών Γραμμών. Ο δείκτης Z-Score για τη χρονιά 2005 διαμορφώνεται στο 0.31. Παρόλο 

που η επιχείρηση έχει αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης ο ελεγκτής εκφέρει «Σύμφωνη Γνώμη» 

χωρίς αναφορά στην αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Στη συνέχεια, συλλέγοντας τα 

οικονομικά στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υπολογίζουμε το δείκτη Z-

Score έως το 2010, ο οποίος σημειώνει μία πορεία ασταθή, με έντονες διακυμάνσεις και 

διασπορά. Παρόλα αυτά ο ΟΕΛ εκφέρει «Σύμφωνη Γνώμη» χωρίς καμιά αναφορά στην αρχή 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Για τις χρήσεις 2005, 2008 και 2009 το σύνολο των ΒΥ 

υπερβαίνει το σύνολο του ΚΕ, η επιχείρηση εμφανίζει αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης ενώ τις 

χρονιές 2006, 2007 και 2010 το σύνολο του ΚΕ υπερβαίνει το σύνολο των ΒΥ. Παρόλη την 

αστάθεια της τιμής του δείκτη Z-Score και των έντονων διακυμάνσεων που αυτός 

παρουσιάζει, ο ΟΕΛ χορηγεί «Σύμφωνη Γνώμη» χωρίς αναφορές στην αρχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Από το 2011 έως το 2014 ο δείκτης Z-Score μειώνεται κατά 

41%  και φτάνει το 0.350. Ο ελεγκτής εκφέρει «Σύμφωνη Γνώμη» με έμφαση θέματος και 

κάνει αναφορά στην αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις 

του εγείρουν υποψίες σχετικά με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Πρώτον, το 

σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού, δεύτερον, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

έχουν καταστεί αρνητικές, τρίτον, το αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του 

Ομίλου είναι ζημιογόνο, τέταρτον, τα ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρίας είναι αρνητικά και 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 

2190/1920, συνεπώς επιβάλλεται η εταιρία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αρθούν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων αυτών. Πέμπτον, οι οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε» για τη χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2011 είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε 
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γνώμη με έμφαση θεμάτων χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά 

την 29 Μαρτίου 2012, επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως. Είναι 

εμφανής η μεταβολή του δείκτη Z-Score μεταξύ των χρήσεων 2010-2011, όπου ο δείκτης 

αυξάνεται κατά 550%. Μεταξύ των δύο χρήσεων υπάρχει αλλαγή της γνωμοδότησης από 

πλευράς του ελεγκτή. Θέματα έμφασης αποτέλεσαν τα εξής: α) Η ύπαρξη ουσιώδους 

αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αμφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας του 

Ομίλου β) τα ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρείας είναι μικρότερα του μισού του μετοχικού 

κεφαλαίου και γ) Τα ίδια κεφάλαια των θυγατρικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση είναι αρνητικά. Όλα αυτά, αποτελούν ενδείξεις που εγείρουν αμφιβολία σχετικά 

με τη συνέχιση δραστηριότητας της επιχείρησης.  

Κλείνοντας, είναι επιτακτική ανάγκη να συνοψίσουμε τα ευρήματα της έρευνας 

επάνω στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Το δείγμα μας 

αποτελείται από έξι ναυτιλιακές επιχειρήσεις ενώ εξετάζουμε τη χρονική περίοδο από το 

2005-2016 (το 2005 αποτελεί χρονιά εφαρμογής των ΔΠΧΑ για τις εισηγμένες εταιρίες). 

Μελετάται εάν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι ικανές προς πτώχευση. Για την εξαγωγή 

του συγκεκριμένου συμπεράσματος επιλέγεται η θεωρία του Altman, έτσι προσδιορίζεται το 

Z-Score των επιχειρήσεων για όλες τις χρονιές. Παρατίθενται τα πλεονεκτήματα της μεθόδου 

του Altman και οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης θεωρίας. Στη συνέχεια, μελετώνται οι 

οικονομικές καταστάσεις των εταιριών και οι εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες περιλαμβάνουν το 

είδος της ελεγκτικής γνώμης, την οποία διατυπώνει ο ελεγκτής. Σε αυτό το σημείο 

προστίθεται και μελετάται ο παράγοντας της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας. 

Υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ του Z-Score, της ελεγκτικής γνώμης και της αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας; Οι περισσότερες ενδείξεις συντελούν στην αποδοχή της 

συγκεκριμένης πρότασης όπου φαίνεται να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των τριών αυτών 

μεταβλητών. Δυσμενή ή αρνητικά Z-Score εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με τη συνέχιση της 

δραστηριότητας και τη ρευστότητα της επιχείρησης ενώ συνδέονται με με έκφραση 

«Σύμφωνης Γνώμης» με έμφαση θέματος. Παράγοντες που απειλούν την αρχή της 

«Συνέχισης Δραστηριότητας» είναι οι αρνητικές ταμειακές ροές, το αρνητικό κεφάλαιο 

κίνησης, η ανεπάρκεια κεφαλαίου για μια επιχείρηση, οι πλεονάζουσες και πλεονασματικές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε σχέση με τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του 

ενεργητικού, η επαναδιαπραγμάτευση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και η μετατροπή 

τους σε βραχυπρόθεσμες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 
Ανακεφαλαιώνοντας, η ελεγκτική αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους κλάδους 

της λογιστικής επιστήμης και πραγματεύεται τη διατύπωση γενικών αρχών, κανόνων και 

παραδοχών που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων επί των οικονομικών 

καταστάσων των επιχειρήσεων. Αντικείμενο της είναι ο έλεγχος των διαδικασιών και των 

μεθόδων που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης 

ενώ πραγματοποιείται από πρόσωπα ανεξάρτητα προς την οντότητατα, τους ορκωτούς 

ελεγκτές. Ο έλεγχος διακρίνεται σε εξωτερικό και εσωτερικό. Και τα δύο είδη ελέγχου είναι 

απαραίτητα για την ορθή λειτουργία μιας επιχείρησης ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν την 

εύρυθμη λειτουργία της. Η εφαρμογή του ελέγχου συνεπάγεται κάποια οφέλη όπως την 

είσπραξη διαφυγόντων εσόδων, την κατάργηση δαπανηρών και αναποτελεσματικών 

διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και της ομαλής λειτουργίας μιας επιχείρησης και 

την προάσπιση των συμφερόντων των επενδυτών. Όλα αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων, στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών τους και στη βελτίωση της φήμης 

τους.  

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική 

δραστηριότητα διασφάλισης και παροχής συμβουλευτικής, ειδικά σχεδιασμένης για να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Βοηθάει στην επίτευξη των 

στόχων αυτής και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της διαχείρισης 

κινδύνων, των μέτρων ελέγχου και της διακυβέρνησης της. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

καλείται το πλάνο της επιχείρησης και το σύνολο των μεθόδων και διαδικασιών που 

ακολουθεί η διοίκηση για να διασφαλίσει την αποδοτική συνεργασία με τη διεύθυνση της 

επιχείρησης, την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης, την ακρίβεια και ολοκλήρωση των 

λογιστικών αρχείων και την έγκαιρη προετοιμασία όλων των χρησιμοποιούμενων 

οικονομικών πληροφοριών. Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι το ΣΕΕ αποτελεί το πλέγμα 

όλων εκείνων των διαδικασιών και πολιτικών που προάγουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των 

λογιστικών και επιχειρησιακών δεδομένων, προστατεύουν τους πόρους της οικονομικής 
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μονάδας από τη σπατάλη και την απάτη, εκτιμούν την πιστή εφαρμογή της πολιτικής της 

διοίκησης από διάφορα τμήματα και γενικότερα αξιολογούν τη συνολική 

αποτελεσματικότητα και απόδοση των λειτουργιών της οικονομικής μονάδας. 

Συμπεραίνουμε, ότι ο έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας για μία επιχείρηση καθώς εξασφαλίζει 

την εύρυθμη λειτουργία της και βοηθάει την πρόληψη λαθών ή απάτης.  

Η Ναυτιλία αποτελεί βασικό κλάδο της οικονομίας, πολύ περισσότερο για την 

Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις παγοσμίως. 

Ναυτιλία είναι η ναυτιλιακή οικονομία, που περιλαμβάνει τις θαλάσσιες μεταφορές και τη 

γενικότερη ναυτιλιακή οικονομική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, της ισχύος της 

ναυτιλίας μελετάται ο ρόλος του ελέγχου στα ναυτιλιακά δρώμενα. Ο έλεγχος αποβλέπει 

στην εφαρμογή μέτρων επίβλεψης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και προστασίας της 

περιουσίας τους. Το ΣΕΕ περιλαμβάνει διαδικασίες και μεθόδους που εφαρμόζονται από τη 

διοίκηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων τους 

και της εύρυθμης-αποδοτικής λειτουργίας τους. Σημαντικός είναι και ο εξωτερικός έλεγχος 

για μία ναυτιλιακή επιχείρηση. Ο εξωτερικός έλεγχος όπως τονίστηκε στηρίζεται στον 

εσωτερικό έλεγχο έτσι ένα καλά οργανωμένο ΣΕΕ συνεπάγεται έναν υψηλού επιπέδου 

εξωτερικό έλεγχο. Η επιτόπια επίσκεψη των ελεγκτών στους τόπους εκμετάλλευσης των 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων, δηλαδή στα πλοία, αποτελεί μια προπαρασκευαστική ελεγκτική 

διαδικασία. Ο ελεγκτής μελετά και εξετάζει τη λογιστική οργάνωση της επιχείρησης, τη 

νομική της μορφή, το οργανόγραμμα της και την οικονομική της συγκρότηση.  

Το ερευνητικό κομμάτι, εξετάζει τι συμβαίνει με τον έλεγχο των ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων. Βάση ενός δείγματος, έξι ναυτιλιακών εταιριών, εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο της Αθήνας (Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης, Μινωικές Γραμμές, 

Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου, Κυριακούλης Ναυτιλιακή, BlueStarFerries και Attica) 

οδηγούμαστε σε κάποια συμπεράσματα. Υπολογίζεται το Z-Scoreτων ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων βάση του υποδείγματος του Altman για τις χρήσεις 2005-2016. Ο εν λόγω 

δείκτης αποτελεί δείκτη πρόβλεψης της πιθανότητας πτώχευσης μιας επιχείρησης και δείχνει 

πιθανά προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει όπως λόγου χάρη προβλήματα ρευστότητας ή 

κεφαλαιακής επάρκειας. Εξετάζεται η πιθανή επίπτωση της πορείας του δείκτη επάνω στην 

ελεγκτική γνώμη που διατυπώνεται επί της έκθεσης ελέγχου. Ένα κακό Z-Score επηρεάζει τη 

διατύπωση γνώμης από πλευράς του ελεγκτή; Συνδέεται ένα κακό Z-Scoreμε τη γνώμη επί 

της έκθεσης ελέγχου και με σχετική αναφορά στην αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας; 

Εξετάζοντας προσεκτικά την πορεία των Z-Score, τις γνώμες ελέγχου των ελεγκτών και των 

αναφορών αυτών σε θέματα συνέχισης δραστηριότητας συμπεραίνουμε ότι ενδεχομένως 
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υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των τριών αυτών μεταβλητών. Ένα κακό Z-Score συνδέεται με 

μία «Σύμφωνη Γνώμη» με έμφαση θεμάτων, κάτι που αποτελεί ένδειξη σχετικά με την 

συνέχιση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.  

Από την έρευνα μας συμπεραίνουμε τα εξής:  

 Τη συσχέτιση του δείκτη Z-Score τουAltman με την ελεγκτική γνώμη, την 

έκθεση ελέγχου και την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Σε 

περιπτώσεις δυσμενούς, ή αρνητικού Z-Score ο ελεγκτής εκφράζει σύμφωνη 

γνώμη με θέμα έμφασης ή έμφαση θεμάτων σχετικά με την συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις ενός ισχυρού Z-Score συνήθως δεν 

τίθενται θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης και την 

ικανότητα της να συνεχίσει να υπάρχει σε μελλοντικες χρήσεις. 

Πιθανοί παράγοντες ή πιθανές ενδείξεις που σημαίνουν τη «Μη συνέχιση δραστηριότητας» 

είναι οι ακόλουθοι:  

 Το σύνολο των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο του 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού μιας επιχείρησης. Αυτή η διαπίστωση 

αναφέρεται  στο πρώτο κλάσμα του προσδιορισμού του δείκτη του Altman 

(ΚΕ-ΒΥ/ΣΕ) και δηλώνει την ρευστότητα μιας ναυτιλιακής επιχείρησης. Εάν 

ΒΥ>ΚΕ, αυτό συνεπάγεται αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και ότι το 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό της δεν αρκεί για να καλυφθούν οι 

Βραχυπρόσθεσμες Υποχρεώσεις της, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη 

δραστηριότητα της.  

 Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες καθίστανται αρνητικές.  

 Ζημιογόνο λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση κυκλοφορούντος 

ενεργητικού.  

 Αρνητικά Ίδια Κεφάλαια και ισχύς προυποθέσεων εφαρμογής πτωχευτικού 

κώδικα.  

 Αλλαγή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τις ελεγχόμενες χρήσεις. Η αλλαγή 

ΟΕΛ από τη μία χρήση στην άλλη μπορεί να αποτελεί απειλή της συνέχισης 

δραστηριότητας μιας επιχείρησης.  

 Αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις.  

 

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα τα 

οποία μπορεί να τυγχάνουν μελλοντικής έρευνας και περεταίρω ανάλυσης. Ο έλεγχος, είτε 

εσωτερικός είτε εξωτερικός, είναι υψίστης σημασίας και παίζει σπουδαίο ρόλο στην 
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εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας μιας επιχείρησης. Η εφαρμογή ελέγχων κρίνεται 

απαραίτητη για την προστασία της οικονομίας, πόσο μάλλον για τον κλάδο της ναυτιλίας, 

που αποτελεί σημαντικό τμήμα αυτής. Όλα αυτά ισχύουν για τον τομέα της ναυτιλίας 

αποκλειστικά; Μπορούν να επεκταθούν οι έρευνες αυτές και σε άλλους κλάδους όπως αυτόν 

της φαρμακοβιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας, των τροφίμων και 

ποτών; Επιπλέον, μπορεί να γίνει αντιληπτή η σύνδεση της χρηματοοικονομικής 

επιστήμης(Z-ScoreAltman) με την ελεγκτική (Γνώμες ελεγκτή, εκθέσεις ελέγχου) και τη 

λογιστική (αρχή της συνέχισης δραστηριότητας). Η συσχέτιση αυτών των επιστημών ισχύει 

αποκλειστικά και μόνο για τη ναυτιλία ή επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους;Ο έλεγχος των 

οικονομικών καταστάσεων μειώνει τον κίνδυνο της αναξιόπιστης πληροφόρησης και την 

αβεβαιότητα για την οικονομική οντότητα με αποτέλεσμα οι πιθανοί πιστωτές να μπορούν να 

προσφέρουν πιστώσεις με χαμηλότερο επιτόκιο ενώ παράλληλα βελτιώνει την πιστοληπτική 

της ικανότητα. Ο έλεγχος πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μιας 

επιχείρησης ώστε να αποφεύγονται λάθη, σφάλματα και παραλείψεις.  
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