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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1.1 Ο Ρόλος της Λογιστικής 

 

 

Η Λογιστική και η Ελεγκτική θεωρείται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ). Ένα καλά οργανωμένο και λειτουργικό  

λογιστικό πλαίσιο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να λειτουργούν 

καλύτερα αλλά και τις κυβερνήσεις να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πόρους τους για 

την υλοποίηση των αναπτυξιακών τους πολιτικών (Hopper et al. 2012). Ο Bloomfield (2008) 

περιγράφει τη λογιστική ως τη γλώσσα των επιχειρήσεων, καθώς η λογιστική αλλάζει και 

εξελίσσεται για τους ίδιους λόγους όπως και η γλώσσα, μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλους 

πολιτισμούς και μέσω των αλλαγών στην τεχνολογία της επικοινωνίας. Όπως υπογραμμίζεται 

από τον Biondi (2013), το λογιστικό σύστημα εκτελεί πολλαπλές λειτουργίες στην οικονομία 

και την κοινωνία. Παρέχει πληροφορίες για την αγορά μετοχών, υπολογίζει λειτουργικές 

δαπάνες και οικονομικού δείκτες για την αξιολόγηση των επιδόσεων και ρυθμίζει μερίσματα 

και φόρους. Εξαιτίας αυτού, ο Biondi υποστηρίζει ότι η λογιστική είναι η κοινή γλώσσα των 

επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με τους Alivar (2001) και Kordlouie et al. (2014) τέσσερις είναι οι στόχοι 

των λογιστικών οικονομικών στοιχείων: 

• Να παρέχουν με αποτελεσματικό τρόπο πληροφορίες που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν τους επενδυτές και τους πιστωτές στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. 

• Να παρέχουν αξιολογήσεις και να καθορίζουν το χρονικό πλάνο για την 

αναμενόμενη απόδοση των επιχειρήσεων σε επενδυτές και πιστωτές. 

• Να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς πόρους και τις 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. 

• Να αποτυπώνουν τα οικονομικά επιτεύγματα των επιχειρήσεων των επιχειρήσεων σε 

ένα δεδομένο οικονομικό κύκλο. 

Η χρηματοοικονομική λογιστική πληροφορία θεωρείται πολύ σημαντική όχι μόνο 

λόγω των τεσσάρων στόχων της, αλλά και λόγω του ότι η χρηματοοικονομική αναφοράς 

συνδέεται με την απόδοση των κεφαλαιαγορών. Για να απελευθερωθούν οι αναπτυσσόμενες 
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χώρες, οι αγορές κεφαλαίων πρέπει να είναι αξιόπιστες σε σχέση με την παροχή υψηλής 

ποιότητας οικονομικών πληροφοριών από τις επιχειρήσεις (Hopper et al. 2012). Οι 

κεφαλαιαγορές λειτουργούν ως δίαυλος μεταξύ επενδυτών και επιχειρηματιών, 

περιορισμένων πόρων που διατίθενται μεταξύ τους. Αυτό καθίσταται μερικές φορές 

περίπλοκο, λόγω της ατελούς πληροφόρησης και προβλημάτων ηθικού κινδύνου. Για 

παράδειγμα, μια εταιρεία που θέλει να αντλήσει κεφάλαια μπορεί να υποδεικνύει και να 

παρουσιάζει ένα λαμπρό μέλλον και αισιόδοξα στοιχεία στο οικονομικό ενημερωτικό της 

δελτίο, και οι επενδυτές μπορεί να μην έχουν αρκετές ικανότητες για να ερμηνεύσουν την 

πραγματική οικονομική της κατάσταση. Ως εκ τούτου, τα λογιστικά οικονομικά συστήματα 

μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικής κατανομής κεφαλαίων, 

διευκολύνοντας τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Healy & Palepu, 2001; Hussain 

et al. 2012). 

Οι Greenwood και Jovanovic (1990, στο Levine 1997) υποστηρίζουν ότι, αν οι 

επενδυτές είναι καλύτεροι στην επιλογή των πιο ελπιδοφόρων επενδύσεων θα μπορούν να 

οδηγηθούν σε κερδοφόρα κατανομή των πόρων και ταχύτερη ανάπτυξη. Επιπλέον, η 

μετάβαση μιας αναπτυσσόμενης χώρας σε ανεπτυγμένη, βοηθιέται με την προσέλκυση 

άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ). Κατά συνέπεια, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να 

αφαιρέσουν και να προσαρμόσουν τα νομικά και ρυθμιστικά εμπόδια που υπάρχουν (όπως τα 

λογιστικά πρότυπα) για την εισροή ξένων κεφαλαίων και επικεντρώνονται στην οικοδόμηση 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν ως δημόσιες υπηρεσίες προωθώντας ένα 

ελκυστικό περιβάλλον για τους ξένους επενδυτές (Mehic, Silajdzic & Babic-Hodovic 2013).  

Σύμφωνα με μια μελέτη που διενεργήθηκε από τους Bushman και Smith (2001, στο 

Hussain et al., 2012) σχετικά με τη λογιστική χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη 

σύνδεσή της με την εταιρική διακυβέρνηση, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα 

αποτελεσματικό λογιστικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει τις οικονομικές επιδόσεις, 

μειώνοντας και την εκτίμηση ενδεχόμενων κινδύνων και της ασύμμετρης πληροφόρησης. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόσβαση ενός επενδυτή σε χρηματοοικονομικές λογιστικές 

πληροφορίες, τόσο μικρότερο είναι και το κόστος κεφαλαίου. 
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1.2 Η Σημασία της Ελεγκτικής 

 

 

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική 

λειτουργία των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και συμβάλλει στην οικονομική 

ανάπτυξη και σταθερότητα παγκοσμίως. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι οικονομικές 

πληροφορίες στις οποίες βασίζονται οι αποφάσεις κατανομής κεφαλαίων είναι αξιόπιστες και 

αξιόπιστες. Οι έλεγχοι και οι γνωμοδοτήσεις ελέγχου των οικονομικών εκθέσεων είναι 

ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές 

διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη βελτίωση της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών που παράγουν οι εταιρείες, τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, οι κυβερνητικές 

υπηρεσίες και άλλες οντότητες παρέχοντας διαβεβαίωση ως προς την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων. Ενώ η πρωταρχική ευθύνη για την ποιότητα των οικονομικών 

καταστάσεων είναι με τη διεύθυνση της εταιρείας που παράγει τις εν λόγω δηλώσεις, οι 

εξωτερικοί ελεγκτές παρέχουν ανεξάρτητες διαβεβαιώσεις για την ποιότητα αυτή (ΙΑΑSB, 

2013). 

Η ταχεία ανάπτυξη των παγκόσμιων αγορών έδωσε νέα έμφαση στην ανάπτυξη και 

την ανάγκη για διεθνή πρότυπα στον τομέα του ελέγχου. Καθώς ο κόσμος εξακολουθεί να 

γίνεται μικρότερος και οι διεθνείς επενδύσεις όλο και πιο συχνές, η χρήση ενός κοινού 

συνόλου διεθνών προτύπων παρουσιάζει σαφή οφέλη για τους επενδυτές, τις ρυθμιστικές 

αρχές και τα ελεγκτικά γραφεία. 

• Για τους επενδυτές 

Λίγοι μεγάλοι επενδυτές περιορίζουν τις δραστηριότητές τους στα σύνορα των χωρών 

τους. Καθώς επιδιώκουν να αξιολογήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες και παρακολουθούν την 

απόδοση ενός παγκόσμιου χαρτοφυλακίου, οι επενδυτές θα επωφεληθούν από την πρόσβαση 

σε οικονομικές πληροφορίες που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Θα έχουν 

καλύτερη κατανόηση και περισσότερη εμπιστοσύνη στις οικονομικές πληροφορίες των 

εταιρειών στις οποίες έχουν επενδύσει, εάν οι οικονομικές πληροφορίες που εξετάζουν 

προετοιμάζονται και ελέγχονται βάσει κοινών διεθνών προτύπων. 

• Για τις ρυθμιστικές αρχές  

Για τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές, τα πλεονεκτήματα είναι παρόμοια με αυτά για τους 

επενδυτές - είναι ευκολότερο να δεχτούμε ότι οι ξένοι επιχειρηματίες  πληρούν τα 

απαραίτητα πρότυπα εάν τα πρότυπα αυτά χρησιμοποιούνται τόσο για τις εγχώριες όσο και 
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τις διεθνείς επιχειρήσεις. Επιπλέον, ένας ρυθμιστικός φορέας που εφαρμόζει τα διεθνή 

πρότυπα εγχώρια μπορεί να θεωρήσει ευκολότερο να πείσει έναν ξένο επιχειρηματία να 

στηριχθεί στα στοιχεία που δημοσιεύει. 

• Για τις ελεγκτικές εταιρείες 

Για τις διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες, τα πλεονεκτήματα είναι η αποδοτικότητα που 

συνδέεται με την εφαρμογή μιας κοινής προσέγγισης ελέγχου και τη γνώση ότι 

συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα. Υπάρχουν οφέλη και για άλλες ελεγκτικές εταιρείες. 

Για παράδειγμα, εάν οι ελεγκτές έχουν πελάτες με θυγατρικές στο εξωτερικό, θα 

διευκολυνθεί η διαδικασία διδασκαλίας των εξωτερικών ελεγκτών και η στήριξη του έργου 

τους εάν τα συνήθη πρότυπα, τα οποία εφαρμόζονται τοπικά, είναι τα ίδια με αυτά του 

μητρικού ελεγκτή. Παρόμοια πλεονεκτήματα είναι σαφή όταν ο ελεγκτής ασχολείται με μια 

θυγατρική μιας ομάδας που ελέγχεται από μια άλλη υπερπόντια επιχείρηση (ΙΑΑSB, 2013) 

 

1.3 Η Ποιότητα στη Λογιστική 

 

 

Η ποιότητα της χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την 

αξία της. Η κεντρική ιδέα με την λογιστική ποιότητα είναι ότι "κάποιες λογιστικές 

πληροφορίες είναι καλύτερες από άλλες λογιστικές πληροφορίες στην κοινοποίηση αυτών 

που σκοπεύουν να κοινοποιήσουν" (Pounder 2013, σελ. 18). Λόγω αυτού, η λογιστική 

ποιότητα έχει μεγάλη σημασία για όλους τους χρήστες των οικονομικών πληροφοριών. 

Μεταξύ αυτών των χρηστών υπάρχουν για παράδειγμα οντότητες αναφοράς που μπορούν να 

μειώσουν το κόστος του κεφαλαίου και τους επενδυτές που μπορούν να κάνουν πιο 

επικερδείς κατανομές του κεφαλαίου τους χάρη σε καλύτερα λογιστικά στοιχεία. Όπως 

υποστηρίζει ο  Pounder (2013), δεν υπάρχει σαφής ή καλά αναγνωρισμένος ορισμός της 

λογιστικής ποιότητας και στην πράξη μπορεί να διαφέρει σημαντικά. 

Σύμφωνα με το IASB (2010) υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που βοηθούν στον 

εντοπισμό χρήσιμων πληροφοριών για μια οικονομική οντότητα βάσει πληροφοριών στις 

οικονομικές της αναφορές για επενδυτές, δανειστές και άλλους πιστωτές που χρησιμοποιούν 

τις οικονομικές εκθέσεις ως βάση για τη λήψη αποφάσεων. Η συνάφεια και η πιστή 

εκπροσώπηση είναι τα δύο θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διατηρούν τα 

οικονομικά στοιχεία προκειμένου να θεωρηθούν χρήσιμα (IASB 2010). Ο σκοπός των 

θεμελιωδών χαρακτηριστικών είναι να διαχωρίζονται οι χρήσιμες πληροφορίες από τις 
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παραπλανητικές και τις όχι χρήσιμες πληροφορίες (KPMG 2011). Η συγκρισιμότητα, η 

δυνατότητα επαληθεύσεως, η διαχρονικότητα και η κατανόησή τους αναφέρονται ως 

βελτιωτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία αυξάνουν τη χρησιμότητα σχετικών και πιστά 

εκπροσωπούμενων πληροφοριών. Μια οικονομική έκθεση μπορεί να παραμένει  ακόμη 

χρήσιμη, παρόλο που δεν έχει όλα τα βελτιωτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά (IASB 2010). 

Αυτό καθιστά τα χαρακτηριστικά βελτίωσης επιθυμητά αλλά λιγότερο κρίσιμα από τα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά (KPMG 2011). 

1.4 Η Ποιότητα στην Ελεγκτική Διαδικασία 

Διαφορά Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων και Ποιότητα Ελέγχου 

 

 

Μια πρώτη διάκριση όσον αφορά τις πιθανές διαφορές μεταξύ λογιστικής και ελέγχου και 

πώς οι διαφορές αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη φύση των προτύπων είναι ότι τα 

«λογιστικά πρότυπα» καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μετρηθούν με συνέπεια 

και να αναφέρουν αποτελέσματα σε διάφορες εταιρείες, ενώ τα «πρότυπα ελέγχου» ορίζουν 

μια διαδικασία επαλήθευσης του αποτελέσματος. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ποικίλει από 

έλεγχο σε έλεγχο (Kanodia και Mukherji 1994 · Causholli et al., 2013). Η κατάργηση της 

διακύμανσης επιλογής από τη μέτρηση και την αναφορά ενός αποτελέσματος έχει νόημα 

καθώς  δύο σύνολα παρόμοιων γεγονότων θα πρέπει να αποφέρουν παρόμοια αναφερόμενα 

αποτελέσματα. Ωστόσο, το όφελος της κατάργησης της παραλλαγής επιλογής από μια 

διαδικασία είναι πολύ λιγότερο προφανές καθώς κατά τον έλεγχο, μπορεί να υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι για να επαληθευτεί το αποτέλεσμα. Επιπλέον, τα όρια μιας διαδικασίας 

ενδέχεται να αποτρέψουν την καινοτομία. Οι ελεγκτές διαφέρουν ως προς τη στάση τους 

απέναντι στον ελεγκτικό κίνδυνο, το επίπεδο εμπειρίας και εμπειρογνωμοσύνης, τις 

μεθοδολογίες ελέγχου και τις πιέσεις των προθεσμιών. Ωστόσο, ο στόχος είναι ο ίδιος, η 

λήψη της σωστής απάντησης σχετικά με την εύλογη βεβαιότητα για την εύλογη παρουσίαση 

της οικονομικής έκθεσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα αναφοράς. Τουλάχιστον, τα 

πρότυπα ελέγχου μπορούν να εξυπηρετήσουν το σκοπό να αποτρέψουν τους ελεγκτές να 

ακολουθήσουν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πορεία. Ένας έλεγχος με ελάχιστες πιθανότητες 

αποκάλυψης ανακριβειών στις οικονομικές καταστάσεις είναι ανεπιθύμητος. Συνεπώς, στο 
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βαθμό που τα πρότυπα ελέγχου παρέχουν καθοδήγηση σε μονοπάτια που είναι απίθανο να 

επιτύχουν τον στόχο ενός ελεγκτή, μπορούν να είναι χρήσιμα στο επάγγελμα. 

Όσον αφορά την ποιότητα του ελέγχου έχουν γίνει πολλά σχόλια και έρευνες. Ένα 

κρίσιμο στοιχείο για μεγάλο μέρος της θεωρίας σχετικά με τα πρότυπα ελέγχου είναι η 

υπόθεση ότι η «ποιότητα του ελέγχου» μπορεί να εκπροσωπείται από ένα πιθανό αποτέλεσμα 

ως ενσωματωμένο στο μοντέλο του κινδύνου ελέγχου (δηλαδή την πιθανότητα ο ελεγκτής να 

εκδώσει τη σωστή ελεγκτική γνώμη) (DeAngelo, 1981). Ωστόσο, με την εισαγωγή 

επιθεωρήσεων PCAOB στις Η.Π.Α., η εξέταση της ποιότητας του ελέγχου έχει μετατοπιστεί 

από την εστίαση στο εάν ένας ελεγκτής έχει εκδώσει κατάλληλη ελεγκτική γνώμη για να 

επικεντρωθεί στο εάν ο ελεγκτής έχει ολοκληρώσει μια «αποδεκτή» διαδικασία ελέγχου. Οι 

επιχειρήσεις που ελέγχουν τις δημόσιες εταιρείες επικρίνουν συνήθως την PCAOB για 

«αποτυχίες» (δηλ. Ελλείψεις ελέγχου) κατά τη διαδικασία ελέγχου ή την τεκμηρίωση τους, 

παρόλο που σπάνια κατηγορούνται για απλά σφάλματα (δηλ. για την έκδοση εσφαλμένης 

γνώμης σε ουσιωδώς ανακριβή οικονομική αναφορά).  

Ο Dye (1993) ορίζει την ποιότητα του ελέγχου ως την πιθανότητα ένας ορκωτός 

ελεγκτής να εντοπίζει και να αναφέρει σωστά την επενδυτική δραστηριότητα μιας 

επιχείρησης όταν η απόδοση είναι κακή. Αυτή η προσέγγιση έχει δύο τουλάχιστον 

περιορισμούς. Πρώτον, το πραγματικό επίπεδο αξιοπιστίας σε μια ελεγκτική δέσμευση δεν 

είναι παρατηρήσιμο (Francis 2004, Barton 2005, Knechel et al., 2009). Η πιθανότητα ότι ένας 

ελεγκτής δεν ανακαλύπτει μια υπάρχουσα ανακρίβεια δεν μπορεί να γίνει γνωστός στον 

πελάτη, το κοινό ή τον ελεγκτή πριν ή μετά τη διενέργεια ελέγχου. Δεύτερον, οι ορισμοί 

αυτοί δεν είναι συνεπείς με την επαγγελματική εκπροσώπηση του κινδύνου ελέγχου, διότι 

συνεπάγονται ότι είναι επιθυμητό να οδηγήσει τον ελεγκτικό κίνδυνο στο μηδέν. Ωστόσο, τα 

υφιστάμενα ελεγκτικά πρότυπα αναγνωρίζουν ότι ο ελεγκτικός κίνδυνος δεν μπορεί ποτέ να 

είναι μηδέν, ούτε είναι η προσδοκία ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να προγραμματιστούν με βάση 

το στόχο αυτό. 

 Ένα μεγαλύτερο ζήτημα προκύπτει όταν αντιληφθούμε ότι το επίπεδο αξιοπιστίας 

(αποτέλεσμα) δεν είναι το ίδιο με την ελεγκτική προσπάθεια (διαδικασία). Γενικά, τα 

πρότυπα ελέγχου δεν υπαγορεύουν το κατάλληλο επίπεδο βεβαιότητας για έναν έλεγχο 

(δηλαδή, τα πρότυπα δεν υπαγορεύουν ότι ο υπολειπόμενος ελεγκτικός κίνδυνος πρέπει να 

είναι 5% ή 1%). Επιπλέον, το επίπεδο αξιοπιστίας ή κινδύνου είναι ιδιοσυγκρασιακό σε μια 

δέσμευση (δηλαδή κάθε έλεγχος θα διεξαχθεί για να επιτευχθεί ένα ελαφρώς διαφορετικό 

επίπεδο βεβαιότητας, αν και γενικά «υψηλό»).  (Knechel, 2013) 
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Τα στάνταρ που υπαγορεύουν είναι μερικοί περιορισμοί σχετικά με το μπορουν να 

προχωρήσουν οι ελεγκτές με ένα δεδομένο επίπεδο βεβαιότητας. Ενώ η αντιμετώπιση της 

προσπάθειας και της εξασφάλισης ως ισοδύναμου μπορεί να είναι χρήσιμη για την 

οικονομική μοντελοποίηση, δημιουργεί κενά στην εννοιολογική κατανόηση του ελέγχου. 

Σύμφωνα με τον Knechel (2013) αν ορίσουμε το α ως ένα επίπεδο αξιοπιστίας που προκύπτει 

από έναν έλεγχο - υπονοώντας ότι το 1 _ α είναι η υπολειπόμενη πιθανότητα μη ανιχνεύσιμης 

ουσιώδους ανακρίβειας από τον ελεγκτή - τότε μπορούμε επίσης να θεωρήσουμε ότι το α (ή 1 

_ a) είναι το μη παρατηρούμενο αποτέλεσμα του ελέγχου.  

Όπως προαναφέρθηκε, τα πρότυπα ελέγχου ορίζουν τη διαδικασία και όχι το 

αποτέλεσμα. Συνεπώς, χρειάζεται μια ξεχωριστή κατασκευή που θα αντικατοπτρίζει τη 

διαδικασία ελέγχου, προκειμένου να συζητηθεί ο ρόλος των προτύπων. Ένα μέτρο που 

χρησιμοποιείται συνήθως είναι η ελεγκτική προσπάθεια, επομένως δηλώνεται  ως Q η 

προσπάθεια του ελεγκτή σε μια δέσμευση (συνήθως μετράται σε ώρες). Το Q είναι μια άμεση 

συνάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και αντικατοπτρίζει την ποσότητα εργασίας που έχει 

πραγματοποιήσει ο ελεγκτής (π.χ. διαδικασίες, δοκιμές και αποδεικτικά στοιχεία). Όπως 

σημειώνεται, η προσπάθεια (Q) δεν είναι η ίδια με τη βεβαιότητα (α). Ωστόσο, η σχέση 

μεταξύ Q και a είναι σημαντική εάν επιθυμεί κανείς να εξετάσει τους λόγους για τους 

οποίους τα πρότυπα έχουν σημασία. Ενώ είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι αυξάνεται με 

περισσότερη δουλειά (υψηλότερα επίπεδα Q), η φύση αυτής της σχέσης είναι αβέβαιη. 

Επιπλέον, ως εμπειρογνώμονας στη διαδικασία ελέγχου, ο ελεγκτής μπορεί να έχει ένα 

πληροφοριακό πλεονέκτημα στην κατανόηση αυτού του συνδέσμου, καθιστώντας το 

δύσκολο για τους πελάτες να αμφισβητήσουν εάν ο έλεγχος διεξάγεται κατάλληλα. Εν τέλει, 

ο πελάτης μπορεί να παρακολουθήσει εν μέρει το Q, είτε μέσω της άμεσης παρατήρησης της 

ομάδας ελέγχου, είτε ως αποτέλεσμα των λογαριασμών της ελεγκτικής εταιρείας, αλλά ο 

πελάτης δεν μπορεί να γνωρίζει την προσπάθεια που συνδέεται με το αποτέλεσμα του 

ελέγχου (α) .(Knechel, 2013) 

 

 Επίτευξη της Ποιότητας του Ελέγχου 

 

 

Όταν οι άνθρωποι αναφέρονται στην ποιότητα του ελέγχου, εστιάζουν στην αξιοπιστία των 

ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος αναφοράς στο οποίο 

έχουν συνταχθεί. Η έκθεση ελέγχου αποτυπώνει με ακρίβεια εάν οι οικονομικές καταστάσεις 
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είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες; Στην ακαδημαϊκή έρευνα, όπως για 

παράδειγμα στο άρθρο των Elifsen και Willekens (2008), η ποιότητα του ελέγχου συχνά 

σχετίζεται με την ικανότητα και την ανεξαρτησία των ελεγκτών να ανιχνεύουν ουσιώδεις 

ανακρίβειες και είναι έτοιμη να εκδώσει τις κατάλληλες εκθέσεις ελέγχου. 

Σε πιο επίσημο επίπεδο, ένας κοινώς αναφερόμενος ορισμός της ποιότητας του 

ελέγχου είναι αυτός του DeAngelo (1981) που περιγράφει ότι είναι η «κοινή αξιολόγηση της 

αγοράς που εκτιμά ότι ένας συγκεκριμένος ελεγκτής ανακαλύπτει (α) παραβίαση του 

λογιστικού συστήματος του πελάτη και (β) αναφέρει την παραβίαση». Ωστόσο, ο Knechel 

(2009) υπογράμμισε συγκεκριμένα προβλήματα στον ορισμό αυτό. Καταρχάς, ότι ο De 

Angelo προσπαθεί να ορίσει την αόρατη και, δεύτερον, ο ορισμός αυτός έρχεται σε αντίθεση 

με τη θεωρία ελέγχου, βλέποντας την ποιότητα του ελέγχου ως ουσιαστικά απεριόριστη με 

περισσότερη βεβαιότητα που θεωρείται πάντα καλύτερη από λιγότερη. Ούτε ένας χρήστης 

των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων ούτε ένας ακαδημαϊκός ερευνητής μπορεί να 

διαπιστώσει εάν μια συγκεκριμένη έκθεση ελέγχου αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την 

παρουσία ή την απουσία ουσιωδών ανακρίβειες. Ακόμη και όταν εντοπίζονται ανακρίβειες 

που δεν αναφέρθηκαν από έναν ελεγκτή, αυτό δεν αποτελεί καθοριστική απόδειξη για 

αποτυχία στην ποιότητα του ελέγχου, δεδομένου ότι οι έλεγχοι δεν αποσκοπούν στην παροχή 

απόλυτης διασφάλισης. 

Η δημοσίευση του ICAEW για την Ποιότητα του 2002 αναφέρει ότι «... στην καρδιά 

της, η ποιότητα του ελέγχου είναι να παρέχει την κατάλληλη επαγγελματική γνώμη 

υποστηριζόμενη από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και αντικειμενικές κρίσεις». Ένας 

τρόπος για να γίνει πραγματικότητα η έννοια είναι να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε 

σαφείς προσδοκίες για το τι οι ελεγκτές πρέπει να κάνουν για να υποστηρίξουν την 

κατάλληλη επαγγελματική γνώμη σε ένα μεμονωμένο σύνολο οικονομικών καταστάσεων. 

Το Πλαίσιο Ποιότητας Ελέγχου που δημοσιεύθηκε το 2008 από το Συμβούλιο 

Δημοσιονομικής Αναφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FRC) συμβάλλει στον εντοπισμό των 

ακόλουθων βασικών παραγόντων της ποιότητας του ελέγχου: 

• την κουλτούρα ενός ελεγκτικού γραφείου. 

• τις δεξιότητες και τις προσωπικές ιδιότητες των εταίρων και του προσωπικού του 

ελέγχου. 

• την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ελέγχου. 

• την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα των εκθέσεων ελέγχου. Και 

• τους παράγοντες εκτός ελέγχου των ελεγκτών. 
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Η συνέπεια είναι σημαντικό στοιχείο ποιότητας. Η φράση Το μάντρα του «ελέγχου 

είναι ένας έλεγχος» χρησιμοποιείται ευρέως για να τονίσει τη σημασία της συνέπειας για να 

εξασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν θεωρούνται 

κατώτερης ποιότητας απλώς βάσει του μεγέθους. Ομοίως, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 

για να τονίσει ότι η ποιότητα ενός ελέγχου δεν πρέπει να κρίνεται βάσει της χώρας στην 

οποία εκτελείται. 

Έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη διεθνώς 

αναγνωρισμένων προτύπων που συμβάλλουν στην ποιότητα του ελέγχου και για να 

εξηγήσουν τι πρέπει να κάνουν οι ελεγκτές για να το επιτύχουν. Τα πρότυπα περιγράφουν τις 

προσδοκίες που καλύπτουν πολλές πτυχές των οδηγών της FRC όσον αφορά την ποιότητα 

του ελέγχου, τον πολιτισμό, τις δεξιότητες και τις προσωπικές ιδιότητες, τη διαδικασία 

ελέγχου και την υποβολή εκθέσεων ελέγχου.  

 

Ρόλος των Διεθνών Προτύπων 

 

 

Τα πρότυπα του IAASB παρέχουν ένα ευρέως αποδεκτό σημείο αναφοράς βάσει του οποίου 

μπορεί να προσδιοριστεί ο δυνητικός αντίκτυπος των εθνικών διαφορών στην ποιότητα του 

ελέγχου. Έχουν ευρεία διεθνή εφαρμογή και όπως όλο και περισσότερες χώρες σε όλο τον 

κόσμο επιδιώκουν να εφαρμόσουν τα πρότυπα του IAASB, φαίνεται ότι αποτελούν το 

κατάλληλο σημείο αναφοράς. Τον Μάρτιο του 2009, το IAASB ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα 

Σαφήνειας για να αναθεωρήσει και να επικαιροποιήσει τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 

Ελέγχου Ποιότητας. Ως εκ τούτου, τα πρότυπα καθορίζουν τώρα σαφώς τους στόχους του 

ελεγκτή και διαχωρίζουν τις παραγράφους που περιέχουν τις απαιτήσεις (1, 2, 3 κ.λπ.) από τις 

παραγράφους που περιέχουν την αίτηση και άλλο επεξηγηματικό υλικό (Α1, Α2, Α3 κ.λπ.). 

Παράλληλα με τα πρότυπα του IAASB ισχύουν οι δεοντολογικές απαιτήσεις του 

κώδικα δεοντολογίας για τους επαγγελματίες λογιστές (κώδικας IESBA) που εκδίδεται από 

το Διεθνές Συμβούλιο Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA). Μπορεί να μην υπάρχει 

απαραίτητα συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των εισροών και της ποιότητας της παραγωγής 

όμως μια καλή διαδικασία ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε κακό αποτέλεσμα, καθώς ένα καλό 

αποτέλεσμα μπορεί ακόμα να προκύψει από μια κακή διαδικασία ελέγχου. 

Οι ελεγκτές θεωρείται ότι διαθέτουν ορισμένα προσόντα κατά την εφαρμογή των 

προτύπων ελέγχου. Πράγματι, τα πρότυπα ελέγχου ξεκινούν από αυτή τη βασική 
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προϋπόθεση. Ωστόσο, τα επίπεδα εκπαίδευσης σε ορισμένα σημεία είναι τέτοια ώστε να 

απαιτηθεί πρόσθετη κατάρτιση για να μπορέσουν οι ελεγκτικές εταιρείες να βρουν άτομα με 

τα κατάλληλα σετ δεξιοτήτων για να εργαστούν. Οι προκλήσεις αυτές, ενώ δεν εξετάζονται 

ειδικά στα πρότυπα ελέγχου, συνδέονται στενά με ορισμένα από τα στοιχεία του ISQC1 του 

ελέγχου ποιότητας της IAASB για τις επιχειρήσεις που εκτελούν ελέγχους και αναθεωρήσεις 

οικονομικών καταστάσεων και άλλες υποχρεώσεις διασφάλισης και συναφείς υπηρεσίες 

(ISQC1). 

Η παράγραφος 11 του ISQC1 αναφέρει ότι ο στόχος της επιχείρησης είναι να 

καθιερώσει και να διατηρήσει ένα σύστημα ποιοτικού ελέγχου ώστε να παρέχει εύλογη 

διαβεβαίωση ότι: 

- Η επιχείρηση και το προσωπικό της συμμορφώνονται με τα επαγγελματικά πρότυπα 

και τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Και 

- οι εκθέσεις που εκδίδονται από την επιχείρηση ή τους εταίρους αφοσίωσης είναι 

κατάλληλες υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. 

Η παράγραφος 16 διευκρινίζει ότι τα στοιχεία ενός συστήματος ελέγχου ποιότητας 

περιλαμβάνουν: 

- ευθύνη ηγεσίας για την ποιότητα εντός της επιχείρησης. 

- σχετικές δεοντολογικές απαιτήσεις. 

 - αποδοχή και συνέχιση των σχέσεων με τους πελάτες και συγκεκριμένες δεσμεύσεις.  

- ανθρώπινο δυναμικό. 

- απόδοση δέσμευσης.  

- παρακολούθηση. 

Η παράγραφος 18 του ISQC 1 απαιτεί από την επιχείρηση να καθιερώσει πολιτικές 

και διαδικασίες που αποσκοπούν στην προώθηση μιας εσωτερικής κουλτούρας 

αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των δεσμεύσεων. 

Οι όροι του IAASB αναφέρουν ότι οι ISA αναπτύσσονται για να βελτιώσουν την 

ποιότητα και τη συνοχή της ελεγκτικής πρακτικής σε ολόκληρο τον κόσμο (www.iaasb.org). 

Τα πρότυπα απαιτούν από τους ελεγκτές να αποκτήσουν εύλογη βεβαιότητα σχετικά με το 

εάν οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολό τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις 

ανακρίβειες, είτε οφείλονται σε απάτη είτε σε λάθος και αυτό αποτελεί τη βάση της γνώμης 

του ελεγκτή. 

Ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό των ISAs είναι η προσέγγιση που βασίζεται στον 

κίνδυνο στον έλεγχο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ISA 315, η οποία καθορίζει απαιτήσεις για 
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τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ουσιωδών ανακρίβειες μέσω της 

κατανόησης της οντότητας και του περιβάλλοντος της. Μια τέτοια προσέγγιση είναι πολύ 

διαφορετική από τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες έλεγχοι θα μπορούσαν να έχουν 

πραγματοποιηθεί στο παρελθόν σε ορισμένες χώρες. Δεν πρόκειται για την τοποθέτηση 

κιβωτίων και τη διεξαγωγή μιας λίστας διαδικασιών - απαιτεί πραγματική κρίση και θα 

σημαίνει ότι θα γίνουν διαφορετικές εργασίες για διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα. Επομένως, αυτή η φιλοσοφία μπορεί να μην είναι εύκολο να 

ακολουθηθεί ή να αρέσει σε όλους. 

Οι ελεγκτές πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από διαφορετικά 

περιβάλλοντα. Ωστόσο, υπάρχουν χαρακτηριστικά εθνικών περιβαλλόντων που δεν 

εξετάζονται συγκεκριμένα σε ISAs και τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο εφαρμογής των ISA 

και τον τρόπο αλληλεπίδρασης των ελεγκτών με τις ελεγχόμενες οντότητες. Όπως εξηγεί το 

Συμβούλιο Ελέγχου Πρακτικών του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια δήλωση σχετικά με το πεδίο 

εφαρμογής του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων (www.frc.org.uk/apb): «Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις που επαρκούν για να παράσχουν εύλογη 

βεβαιότητα Ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια, 

είτε προέρχονται από απάτη είτε από λάθος. Αυτό περιλαμβάνει μια εκτίμηση: εάν οι 

λογιστικές πολιτικές είναι κατάλληλες για την ομάδα και τις περιστάσεις της μητρικής 

εταιρείας και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια και έχουν δημοσιοποιηθεί επαρκώς, το εύλογο 

των σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων που πραγματοποίησαν οι διευθυντές και τη 

συνολική παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.» 

Η δήλωση συνεχίζει να εξηγεί ότι ορισμένοι ISA ασχολούνται με τις βασικές πτυχές 

της διαδικασίας ελέγχου, όπως: 

• σχεδιασμός. 

• κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος  

• Αξιολόγηση των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας.  

• ανταπόκριση σε εκτιμημένους κινδύνους. 

Άλλοι ISA θεσπίζουν απαιτήσεις σε συγκεκριμένους τομείς, όπου είναι σημαντικό να 

ταυτίζονται οι απόψεις των ελεγκτών και των χρηστών για τη φύση και την έκταση του έργου 

που γίνεται. Αυτοί οι συγκεκριμένοι τομείς περιλαμβάνουν την τρέχουσα ανησυχία, 

την ευθύνη του ελεγκτή να εξετάσει πιθανή απάτη κατά τον έλεγχο και την εξέταση των 

νόμων και των κανονισμών. 
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1.5 Σκοπός Διπλωματικής 

 

 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της εφαρμογής των Διεθνών 

Προτύπων Ελέγχου στην Ελλάδα και η συμβολή τους στη ποιότητα του ελεγκτικού έργου. 

Στόχος του ερευνητή  ήταν να εξετάσει τις στάσεις και απόψεις των Ελλήνων 

ορκωτών λογιστών για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων ελέγχου και να διερευνήσει τα 

οφέλη από τη χρήση τους ή τα εμπόδια στην εφαρμογή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

2.1 IFAC 

 

Δομή και Περιεχόμενο της IFAC 

 

 

Η IFAC ιδρύθηκε το 1977 ως ιδιωτική οργάνωση από 63 εθνικές ενώσεις επαγγελματιών 

λογιστών με αποστολή να ενισχύσει το παγκόσμιο λογιστικό επάγγελμα προς το δημόσιο 

συμφέρον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η IFAC αποσκοπούσε στην ανάπτυξη διεθνών 

προτύπων υψηλής ποιότητας σε τομείς όπως ο έλεγχος και η διασφάλιση, η δεοντολογία και 

η λογιστική του δημόσιου τομέα. Τα έργα συνεργασίας και συνεργασίας δημιουργήθηκαν 

τόσο μεταξύ των μελών της IFAC όσο και με άλλους διεθνείς οργανισμούς, με στόχο να είναι 

η IFAC διεθνής εκπρόσωπος του λογιστικού επαγγέλματος. Από την ίδρυση της IFAC το 

ποσό των μελών αυξήθηκε σε 179 και η IFAC παρουσιάζει τώρα μέλη από 130 χώρες και 

δικαιοδοσίες (IFAC, 2014). 

Σήμερα, τα μέλη και οι συνεργάτες αντιπροσωπεύουν περίπου 2,5 εκατομμύρια 

λογιστές σε διάφορους τομείς (IFAC, 2014). Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε η IFAC και ο 

οργανισμός ίδρυσε επίσης αρκετά ανεξάρτητα συμβούλια και επιτροπές για να τους βοηθήσει 

να αναπτύξουν διεθνή πρότυπα και καθοδήγηση και να επικεντρωθούν σε διάφορους τομείς 

του επαγγέλματος (IFAC, 2014). Το όραμα της IFAC είναι ότι το παγκόσμιο λογιστικό 

επάγγελμα θα γίνει δεκτό ως σεβαστός ηγέτης στην ανάπτυξη ισχυρών και βιώσιμων 

οργανισμών, χρηματοπιστωτικών αγορών και οικονομιών. Η αποστολή από την ίδρυση 

εξακολουθεί να υφίσταται και η IFAC εργάζεται συνεχώς για να εξυπηρετεί και να 

προστατεύει το δημόσιο συμφέρον αναπτύσσοντας, προάγοντας και επιβάλλοντας υψηλής 

ποιότητας, διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα στον τομέα, για παράδειγμα, του ελέγχου. Με τη 

συνεχή δουλειά της, ο οργανισμός δηλώνει ότι θέλει να συμβάλει στην παροχή στους 

διαφόρους ενδιαφερόμενους μιας διασφάλισης αξιόπιστων πληροφοριών στην παγκόσμια 

οικονομική ανάπτυξη (IFAC, 2014). Για να πραγματοποιήσει τη δηλωμένη αποστολή με το 
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πρότυπο καθορισμού για το δημόσιο συμφέρον, η IFAC δημιούργησε το IAASB για να 

λειτουργήσει ως ανεξάρτητος φορέας καθορισμού προτύπων στο πλαίσιο της IFAC. 

Oi Loft, Humphrey και Turley (2006) υποστηρίζουν ότι η IFAC, με την υποστήριξη 

ισχυρών οργανώσεων όπως η ΕΚ, η Παγκόσμια Τράπεζα, το IOSCO και το Φόρουμ 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (τώρα Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 

FSB) κατάφεραν να τοποθετηθούν σε ένα σημαντικό κομμάτι που ονομάζεται "νέα διεθνής 

χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική". Ένα σημαντικό επίτευγμα ήταν όταν ο ΠΟΕ το 1997 

αναγνώρισε επισήμως την IFAC ως διεθνή πρότυπο για το επάγγελμα των λογιστών (ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου υποστηρίζει τα πρότυπα του IASC, 1997). Περίπου την 

ίδια στιγμή, η ΕΚ έδειξε ενδιαφέρον για τους ISAs και υπονοούσε ότι οι ISA θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν αντικείμενο εφαρμογής το 2005 των χωρών της ΕΕ σε μεταγενέστερο στάδιο 

(ΕΚ, 1996). 

 

 Η Τριεπίπεδη δομή της IFAC, της PIOB και της Ομάδας 

Παρακολούθησης 

Το 2005, μετά από αρκετά εταιρικά σκάνδαλα, όπως το Enron το 2001, το WorldCom το 

2002 στις ΗΠΑ (Foster, 2010) και το Parmalat το 2003 (World Finance, 2003) στην Ευρώπη, 

δημιουργήθηκε το PIOB ως απάντηση στη δυσπιστία για τις οικονομικές πληροφορίες και 

την αξιοπιστία των ελεγκτικών γνωμών. Σε αυτή την εποχή, η ποιότητα και η ακεραιότητα 

των χρηματοοικονομικών πληροφοριών αποδείχθηκαν σημαντικοί παράγοντες για την 

εμπιστοσύνη στις αγορές και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τα εταιρικά σκάνδαλα 

αποκάλυψαν την ανάγκη για υψηλού επιπέδου διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα για 

τη βελτίωση της οικονομικής πληροφόρησης σε όλο τον κόσμο. Το επάγγελμα του ελεγκτή 

κατηγορήθηκε για αυτά τα σκάνδαλα και η δυσπιστία στις οικονομικές πληροφορίες οδηγεί 

σε οικονομική αστάθεια (PIOB, n.d.1). Αυτό οδήγησε σε νέες επαφές και επικοινωνία μεταξύ 

της IFAC, των μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών και των διεθνών ρυθμιστικών αρχών, των 

οποίων τα συμφέροντα άρχισαν να αλληλοεπιδρούν (Humphrey, Loft & Woods, 2009). 

Στις αρχές του 2003, αποφασίστηκε ότι οι κορυφαίες προτεραιότητες της IFAC 

συνίσταντο στη θέσπιση προτύπων υψηλής ποιότητας και στην επίτευξη διεθνούς 

υποστήριξης και χρήσης των ISAs. Μια συνάντηση με εκπροσώπους των διεθνών 
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ρυθμιστικών αρχών IOSCO, της ΕΚ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του BCBS και του IAIS 

άσκησαν πίεση στη IFAC για τη βελτίωση του διεθνούς ελέγχου και την εποπτεία του IAASB 

από ανεξάρτητο φορέα δημοσίου συμφέροντος (Humphrey & Loft. Αυτές οι ρυθμιστικές 

αρχές ίδρυσαν αργότερα την Ομάδα Παρακολούθησης για την IFAC. Η ομάδα 

παρακολούθησης και η IFAC αποφάσισαν ένα σχέδιο αναμόρφωσης των δραστηριοτήτων 

καθορισμού προτύπων και συμμόρφωσης της IFAC. Αυτή τη στιγμή επικρίθηκε ότι το ίδιο το 

ελεγκτικό επάγγελμα όριζε τους δικούς του κανόνες και ο στόχος της μεταρρύθμισης ήταν να 

βελτιώσει τόσο τα πρότυπα που διέπουν τον έλεγχο όσο και τον τρόπο με τον οποίο 

καταρτίστηκαν. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση αποσκοπούσε στο να διασφαλίσει ότι το IFAC 

εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον ώστε να μπορέσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη σχετικά 

με το επάγγελμα του ελεγκτή και τις εκθέσεις ελέγχου (PIOB, n.d.1). Η νέα μεταρρύθμιση 

οδηγεί έτσι στο γεγονός ότι το PIOB δημιουργήθηκε ως ανεξάρτητο όργανο από το 

επάγγελμα για να εποπτεύει τη διακυβέρνηση και τις δραστηριότητες των οργάνων 

καθορισμού προτύπων της IFAC, τα οποία περιλαμβάνουν το IAASB. Εντούτοις, τίθενται 

ερωτήματα σχετικά με το ποια μέλη του PIOB δημοσίου συμφέροντος θα αντιπροσωπεύουν 

και αν θα μπορούσαν να υπερβούν το ενδιαφέρον των παγκόσμιων θεσμών που επικαλείται 

(Loft, Humphrey & Turley, 2005). 

Ως εκ τούτου, η καθιέρωση παγκόσμιων προτύπων στον έλεγχο συνίσταται σε μια 

δομή τριών επιπέδων των συμβουλίων τυποποίησης της IFAC, όπως η IAASB, η ανεξάρτητη 

εποπτεία του PIOB και η λογοδοσία προς τις αρχές της ομάδας παρακολούθησης (PIOB, 

n.d.2). Η ιδέα πίσω από αυτό το μοντέλο μεταξύ των διαφόρων οργανισμών είναι ότι θα 

υπάρξουν υψηλού επιπέδου παγκόσμια πρότυπα που παράγονται με τη βοήθεια των λογιστών 

αλλά και ότι τα πρότυπα ταυτόχρονα θα ανταποκρίνονται στο δημόσιο συμφέρον. Η αρχική 

ιδέα ήταν να υπάρχει ένα όργανο εποπτείας εντελώς ανεξάρτητο από τους ρυθμιστές και το 

λογιστικό επάγγελμα, αλλά όταν δημιουργήθηκε το PIOB, μέλη του ως επί το πλείστον ήταν 

πρώην ρυθμιστικές αρχές που ορίστηκαν από διεθνείς ρυθμιστικούς οργανισμούς. Οι 

Humphrey and Loft (2009) υποστηρίζουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές έχουν σήμερα μια κρίσιμη 

θέση επιρροής στο πλαίσιο της IFAC και ότι η IFAC μπορεί να θεωρηθεί ως τόπος όπου 

επιδιώκονται τα διαφορετικά συμφέροντα των διεθνών ρυθμιστικών αρχών και άλλων. 

Η αποστολή της ομάδας παρακολούθησης είναι ότι πρέπει να συνεργαστεί για την 

προώθηση υψηλού επιπέδου διεθνούς ελέγχου και διασφάλισης, δεοντολογικών και 

εκπαιδευτικών προτύπων για λογιστές. Η ομάδα παρακολούθησης εργάζεται για το δημόσιο 

συμφέρον σε τομείς που σχετίζονται με τον καθορισμό των διεθνών λογιστικών προτύπων 
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και την ποιότητα του ελέγχου και αποτελούνται από διάφορους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς και ρυθμιστικούς φορείς. Η ομάδα παρακολούθησης επιβλέπει τις 

μεταρρυθμίσεις του IFAC και τις διαδικασίες εφαρμογής και αποτελεσματικότητάς τους, 

καθώς και άλλες πτυχές του έργου της IFAC που αφορούν το δημόσιο συμφέρον. Επιπλέον, η 

αποστολή της ομάδας παρακολούθησης περιλαμβάνει τον διορισμό των μελών του PIOB, την 

εποπτεία της εφαρμογής από την PIOB της εντολής της και την παροχή συμβουλών στον 

PIOB (IOSCO, 2014). 

Το PIOB με τη σειρά του, με τη λειτουργία του ως παγκόσμιος ανεξάρτητος φορέας 

εποπτείας, εργάζεται για τη βελτίωση της ποιότητας των διεθνών προτύπων από τους πίνακες 

τυποποίησης στο IFAC. Μέσω των ανεξάρτητων δραστηριοτήτων εποπτείας, που παρέχονται 

σε όλη τη διαδικασία καθορισμού προτύπων, ο PIOB προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα 

και το ενδιαφέρον του δημοσίου συμφέροντος στη διαδικασία καθορισμού προτύπων του 

IAASB. Αυτές οι δραστηριότητες εποπτείας βοηθούν το PIOB να διασφαλίσει ότι η 

ανάπτυξη των προτύπων ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων και ότι είναι 

υπόλογες και διαφανείς. Σύμφωνα με τον PIOB, πληρώνει μια απαραίτητη λειτουργία, 

δεδομένου ότι είναι σημαντικό για τις χρηματοπιστωτικές αγορές να μπορούν οι επενδυτές να 

είναι βέβαιοι ότι οι διαθέσιμες χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι αξιόπιστες και 

αξιόπιστες. Επιπλέον, το PIOB δηλώνει ότι «με την επίβλεψη της καθιέρωσης και 

συμμόρφωσης με επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ποιότητας, το PIOB επιδιώκει να 

προωθήσει τη διεθνή υιοθέτηση και εφαρμογή τέτοιων προτύπων και να βελτιώσει τη 

συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων ανά τον κόσμο» (PIOB, n.d.2) 

 

Ο IASSB 

 

 

"Ο στόχος του IAASB είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καθορίζοντας διεθνή 

πρότυπα υψηλής ποιότητας για τον έλεγχο, τον ποιοτικό έλεγχο, την αναθεώρηση, άλλες 

διασφάλισης και συναφείς υπηρεσίες και διευκολύνοντας τη σύγκλιση των διεθνών και 

εθνικών προτύπων. Με τον τρόπο αυτό, ο IAASB ενισχύει την ποιότητα και την ομοιομορφία 

της πρακτικής σε ολόκληρο τον κόσμο και ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού στο 

παγκόσμιο επάγγελμα του ελεγκτή και του ασφαλιστικού κλάδου. »(IFAC, 2014n, σελ. 1) Για 

να μπορέσει να συνεργαστεί με την αποστολή της για την έκδοση και την ανάπτυξη υψηλού 
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επιπέδου πρότυπων ελέγχου και διασφάλισης για το δημόσιο συμφέρον, αποφασίστηκε ότι ο 

IAASB θα πρέπει να λειτουργεί ως υπεύθυνος φορέας υπό την εξουσία του και εντός των 

δηλωμένων όρων αναφοράς του (IFAC, 2014o). Η διαδικασία τυπικής ρύθμισης μοιράζεται 

με το PIOB και την Συμβουλευτική Ομάδα (CAG), η οποία παρέχει πληροφορίες και 

καθοδήγηση. Στο έργο για την επίτευξη του στόχου της IAASB αναπτύσσει και εκδίδει 

διαφορετικά πρότυπα Στο τέλος του 2013 υπήρξαν πάνω από 90 δικαιοδοσίες που 

χρησιμοποίησαν ή βρίσκονταν στη διαδικασία υιοθέτησης ή ενσωμάτωσης των ISA, στο 

εθνικό πρότυπο ελέγχου τους ή τις χρησιμοποίησαν ως βάση για την προετοιμασία των 

εθνικών τους ελεγκτικών προτύπων. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαφορές 

μεταξύ της διαδικασίας υιοθέτησης και της σύγκλισης σε ISA μεταξύ των διαφόρων 

δικαιοδοσιών, η IAASB έχει παρατηρήσει μια ισχυρή κινητήρια δύναμη των παγκόσμιων 

προσπαθειών υιοθέτησης και υλοποίησης σε όλο τον κόσμο (IFAC, 2014n). Το 2000, το 

Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναγνώρισε την ISA ως ένα από τα δώδεκα 

σύνολα προτύπων στον κόσμο που αντιπροσώπευαν υγιή χρηματοοικονομική πρακτική και 

των οποίων η εφαρμογή θα βελτίωνε και θα υποστήριζε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

Το Φόρουμ για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (αργότερα FSB) δημιουργήθηκε ως 

ανταπόκριση της G7 στη χρηματοπιστωτική κρίση στο Μεξικό και την Ασία τη δεκαετία του 

'90, μετά την οποία τα μεγάλα ελεγκτικά γραφεία επέστρεψαν σε ελλιπή εθνικά ελεγκτικά 

πρότυπα. Η Παγκόσμια Τράπεζα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με αυτά τα πρότυπα μέσω ενός προγράμματος για τη βοήθεια Για παράδειγμα, 

για να εφαρμόσουν τα ISA προκειμένου να βελτιωθεί το σύστημα χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. Η αναγνώριση των ISA ως βέλτιστης πρακτικής και η προβολή της δημόσιας 

υποστήριξης σήμαινε την ενίσχυση του καθεστώτος τους και την καθιστώντας ακόμη πιο 

ενδιαφέρουσα για την ΕΚ και την IOSCO, η οποία τώρα ενθαρρύνει τη χρήση των ISA τόσο 

για τους διασυνοριακούς ελέγχους όσο και για τους ελέγχους άλλων εισηγμένων (Humphrey 

& Loft, 2009, Loft, Humphrey και Turley, 2006, IOSCO, 2009). Το 2006, η ΕΚ δήλωσε ότι 

ενδέχεται να συμφωνήσουν να καταστήσουν υποχρεωτικούς τους ISA εντός της ΕΕ, ωστόσο 

μόνο εάν οι ISA είναι διεθνώς αποδεκτοί σε γενικές γραμμές και σχηματίζονται μέσω μιας 

δέουσας διαδικασίας διαφάνειας και δημόσιας εποπτείας (ΕΚ, 2006). 

Υπάρχει μια αυστηρή διαδικασία που ακολουθείται από το IAASB στο έργο τους για 

την ανάπτυξη των διαφορετικών προτύπων σύμφωνα με τον εαυτό τους. Για να είναι σε θέση 

να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, πρέπει να εξετάσουν τις απόψεις εκείνων που 

επηρεάζονται από τα πρότυπα και συλλέγουν και λαμβάνουν πληροφορίες από ένα ευρύ 
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φάσμα ενδιαφερομένων. Το φάσμα των ενδιαφερομένων μερών που προσδιορίζει το IAASB 

αποτελείται από: τα CAG του IAASB, τα μέλη των μελών του IFAC και τα μέλη τους, τους 

ρυθμιστικούς και εποπτικούς φορείς, τους εθνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς, τους 

κυβερνητικούς οργανισμούς, τους επενδυτές, τους συντάκτες και το ευρύ κοινό (IFAC, 

2014p). Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε όλους αυτούς τους διαφορετικούς 

ενδιαφερόμενους, η δέουσα διαδικασία ακολουθεί αρκετά σημαντικά βήματα: 

Έρευνα και διαβούλευση.  

Διαφανή συζήτηση. 

Έκθεση για δημόσια σχόλια. 

 Εξέταση των παρατηρήσεων που ελήφθησαν σχετικά με την έκθεση · 

 Και καταφατική έγκριση.  

Συγκροτείται μια ομάδα έργου με την ευθύνη της ανάπτυξης ενός σχεδίου προτύπου 

με έρευνα και διαβούλευση. Το προτεινόμενο πρότυπο παρουσιάζεται στη συνέχεια ως 

έγγραφο ημερήσιας διάταξης ανοιχτό για συζήτηση και συζήτηση σε συνεδρίαση του IAASB 

(IFAC, 2014n). Όλες οι συναντήσεις του IAASB είναι ανοικτές για το κοινό και όλα τα υλικά 

συσκέψεων είναι διαθέσιμα στο κοινό στην αρχική τους σελίδα. Το υλικό συσκέψεων της 

ομάδας εργασίας, από την άλλη πλευρά, δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό. 

Μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης, η IAASB έχει τη βοήθεια της Συμβουλευτικής 

Ομάδας του IAASB, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος αυτής της 

διαδικασίας. Σκοπός του CAG είναι να παράσχει συμβολή και βοήθεια στο IAASB κατά τη 

διάρκεια των διαβουλεύσεων με τις οργανώσεις μέλη της CAG και τους εκπροσώπους τους 

(IFAC, 2014). Η CAG εκπροσωπεί διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς που ενδιαφέρονται 

για την ανάπτυξη και τη διατήρηση του στόχου του IAASB και αποτελούνται από 

εκπροσώπους ρυθμιστικών αρχών, επιχειρηματικών και διεθνών οργανισμών και χρήστες και 

συντάκτες οικονομικών καταστάσεων (IFAC, 2014n). Η CAG εκπληρώνει τη λειτουργία, 

μέσω ενεργών διαβουλεύσεων με το IAASB, για να παράσχει σημαντικές πληροφορίες για το 

δημόσιο συμφέρον στην IAASB όσον αφορά την ημερήσια διάταξη και το χρονοδιάγραμμα, 

τις προτεραιότητες, τα τεχνικά έργα και άλλες σχετικές συμβουλές σχετικά με τις 

δραστηριότητες του IAASB (IFAC 2014).  
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2.1.4 Βασικοί Παίκτες στον Διεθνή Κανονισμό Ελέγχου 

 

 

Μετά την περιγραφή της βασικής διάρθρωσης της διακυβέρνησης που περιβάλλει το IAASB 

και την IFAC, προχωρούμε στην περαιτέρω διερεύνηση της συμμετοχής των διεθνών 

οργανισμών και των ρυθμιστικών αρχών στον έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων, όπως η ΕΚ, 

η IOSCO, η IFIAR και η FSB. Αυτοί είναι παράγοντες που, για παράδειγμα, οι Humphrey και 

Loft (2012, σελ. 334) προσδιορίζουν ως "βασικούς συντελεστές στην κανονιστική αρένα του 

ελέγχου". Αυτή η αρένα εξηγείται ως έχουσα «μια πληθώρα φορέων που εμπλέκονται σε 

κανονιστικές δραστηριότητες» και ο καθορισμός των ISA είναι ένα παράδειγμα τέτοιας 

δραστηριότητας. Μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα, το BCBS και το IAIS, οι οποίες θα 

εισαχθούν και σε αυτό το κεφάλαιο, αυτοί οι οργανισμοί ανήκουν στην ομάδα 

παρακολούθησης της IFAC. Οι Humphrey και η Loft επισημαίνουν επίσης ότι ο ισχύων 

κανονισμός ελέγχου, ο οποίος συνδέεται επίσης με την εθνική πρακτική, φαίνεται να 

«οδηγείται από γεγονότα και στρατηγική δράση σε παγκόσμιο επίπεδο» (2012, σελ. 333) και 

ότι η IFAC, οι διεθνείς ρυθμιστικές αρχές, η EC και η IOSCO και οι μεγάλες πολυεθνικές 

ελεγκτικές εταιρείες έχουν πολύ αλληλένδετες σχέσεις μεταξύ τους (Humphrey, Loft & 

Woods, 2009). Ταυτόχρονα με το IAASB αναλαμβάνεται ένα έργο για την αλλαγή της 

τυποποιημένης έκθεσης ελέγχου, από την EC, τη Βρετανία και την  PCAOB των ΗΠΑ που 

έχουν παρόμοιες ατζέντες. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 

Ένας από τους κύριους παράγοντες στο πλαίσιο του κανονισμού ελέγχου είναι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ). Μέσω της εντολής της, η ΕΚ μπορεί και 

έχει επιβάλει κανόνες για τον λογιστικό έλεγχο σε όλα τα 28 κράτη μέλη της. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ισχύοντες κανόνες για τον έλεγχο αναφέρονται στην οδηγία για τον 

νόμιμο έλεγχο (ΕΚ, 2006, ΕΚ, 2014β). Μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, 

αμφισβητώντας παράλληλα τον τρόπο π.χ. Οι τράπεζες είχαν λάβει ανεπιβεβαίωτες 

ελεγκτικές γνώμες, αν και υπέστησαν μεγάλες απώλειες, η ΕΚ εξέδωσε Πράσινη Βίβλο που 

επιθυμεί να τονώσει τη συζήτηση σχετικά με το ρόλο και το εύρος του ελέγχου. Η ΕΚ 
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δήλωσε επίσης ότι επιθυμεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διεθνείς συζητήσεις για το θέμα 

αυτό (ΕΚ, 2010). 

Τον Απρίλιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχθηκε μια προκαταρκτική 

συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τον νόμιμο έλεγχο και έναν νέο 

κανονισμό για τον υποχρεωτικό έλεγχο με ειδικές απαιτήσεις για ελέγχους οργανισμών 

δημοσίου συμφέροντος. Αυτά έχουν εκφραστεί ως "μερικοί από τους πιο δύσκολους κανόνες 

στον κόσμο για τους λογιστές" και ένα κύριο στοιχείο των νέων κανόνων αφορά την έκθεση 

ελέγχου (Lynch, 2014). Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η ενημερωτική αξία της έκθεσης ελέγχου 

για τους επενδυτές μέσω της επέκτασης της έκθεσης ελέγχου για τους διάφορους ελέγχους.Τα 

PIEs είναι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή πιστωτικά 

ιδρύματα, καθώς και άλλες οντότητες στις οποίες ένα κράτος μέλος τέθηκε σε αυτή την 

κατηγορία, για παράδειγμα λόγω του μεγέθους της επιχείρησης ή του ενδιαφέροντος του 

κοινού. Η έκθεση ελέγχου πρέπει για αυτές τις οντότητες να περιλαμβάνει ένα τμήμα 

βασικών τομέων κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας και μια εξήγηση ως προς το βαθμό στον 

οποίο ο ελεγκτής ήταν σε θέση να ανιχνεύσει απάτες ή άλλες παρατυπίες (ΕΚ, 2014b). Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ένα από τα δύο μέλη (το άλλο ήταν η FSB) της Ομάδας 

Παρακολούθησης και δεν υπέβαλε επιστολές σχολίων ως απάντηση στις διαδικασίες 

διαβούλευσης του IAASB σχετικά με την αλλαγή της έκθεσης ελέγχου. 

Παράλληλα με τις συζητήσεις της έκθεσης ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ, το Ηνωμένο 

Βασίλειο (UK) και το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Αναφοράς (FRC) συμμετείχαν ενεργά στη 

συζήτησή του, η οποία μετά από διαβουλεύσεις οδήγησε σε αναθεωρημένο πρότυπο ελέγχου 

για την υποβολή εκθέσεων ελέγχου για εταιρείες που εφαρμόζουν Τον Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης του ΗΒ. Ορισμένες από τις νέες απαιτήσεις περιλαμβάνουν τον ελεγκτή που 

εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο εφάρμοσε τους εκτιμώμενους κινδύνους και την έννοια της 

σημαντικότητας στο σχεδιασμό του ελέγχου και παρέχοντας περιγραφή του κινδύνου 

προσδιορισμένων ουσιωδών ανακρίβειες που επηρέασαν τον σχεδιασμό του ελέγχου (PwC, 

2013). 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ΕΚ θεωρεί εδώ και πολλά χρόνια τη χρήση των 

ISA ως υποχρεωτικών προτύπων εντός της ΕΕ. Εξάλλου, η συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ 

κατέστη υποχρεωτική για τις ενοποιημένες καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών το 2005, 

καθιστώντας αναμφισβήτητα την εφαρμογή των ISA. Ένας δεδηλωμένος λόγος για δισταγμό 

είναι ότι οι ελεγκτές έχουν θέσει τα πρότυπα χωρίς μια σωστή δομή διακυβέρνησης που 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον (Humphrey & Loft, 2012). Οι Humphrey και Loft (2012) 
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υποστηρίζουν ότι η αντίληψη των ISA φαίνεται να έχει βελτιωθεί μετά τις μεταρρυθμίσεις 

του IFAC, την ίδρυση του PIOB, το σχέδιο σαφήνειας του IAASB και τη συμμετοχή της ΕΕ 

στην IFAC και τις διαδικασίες καθορισμού προτύπων του IAASB. Η συμμετοχή 

περιλαμβάνει την ΕΚ ως μέλος της ομάδας παρακολούθησης της IFAC και με εκπροσώπους 

ως μέλη του PIOB. Από το 2006, η ΕΚ παρίσταται στις συνεδριάσεις του IAASB ως 

παρατηρητής και στις συνεδριάσεις της CAG ως μέλος και η ΕΚ κατέληξε πράγματι στο 

συμπέρασμα ότι η διακυβέρνηση του IAASB έχει μεταβληθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

είναι αποδεκτό να υιοθετήσει η ΕΕ τα πρότυπα (Γενική Διεύθυνση Για την εσωτερική αγορά 

και τις υπηρεσίες, 2009). Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε το 2009, δείχνοντας ότι 

η "συντριπτική πλειονότητα" των ερωτηθέντων υποστήριξε την υιοθέτηση των ISA στην ΕΕ 

(Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, 2010, σελ. 2). Η υιοθέτηση του ISA 

700 δεν προβλεπόταν να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις εκθέσεις ελέγχου (όπως φαινόταν 

τότε), ωστόσο, θα επιτευχθεί κάποια συνοχή μεταξύ των κρατών μελών. Οι ISA 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό ήδη από τα κράτη μέλη της ΕΕ και εφαρμόζονται από τα 

μεγάλα δίκτυα ελεγκτικών εταιρειών (ΕΚ, 2010). 

Η σημασία της ΕΕ για το IAASB μπορεί να διαπιστωθεί σε διάφορα πρακτικά 

συνεδριάσεων του IAASB. Στη συνάντηση του Δεκεμβρίου του 2011, όπου η IAASB 

συζήτησε τις απαντήσεις από το έγγραφο διαβούλευσης, έλαβε επίσης υπόψη και εξέτασε την 

Πράσινη Βίβλο της ΕΚ από το 2010 και τις απαντήσεις της. Άλλες ενδείξεις σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο το IAASB θεωρεί σημαντικό για την ΕΚ είναι από τη συνεδρίασή του τον 

Μάρτιο του 2012, όπου έγινε ανάλυση των νέων προτεινόμενων κανόνων της ΕΚ σε εκθέσεις 

ελέγχου και συγκρίθηκε με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του ISA. (IFAC, 2014u, IFAC, 2014v). 

 

Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κινητών Αξιών 

 

 

Μεταξύ των μελών της IOSCO είναι η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), που 

λέγεται ότι είναι ο πιο ισχυρός ρυθμιστής και έχει επίσης ζωτική λειτουργία στο πλαίσιο της 

IOSCO (Humphrey & Loft, 2012 ). Η IOSCO δραστηριοποιείται στον τομέα της ρύθμισης 

των ελέγχων και των συζητήσεων για τον έλεγχο του ελέγχου. Το 2007 διεξήχθη μια 

στρογγυλή τράπεζα με διάφορους ενδιαφερόμενους για την ποιότητα του ελέγχου και, στη 

συνέχεια, το 2009, εκδόθηκε μια έκθεση διαβούλευσης με την οποία ζητήθηκαν σχόλια, 

συγκεντρώνοντας μερικές από τις ανησυχίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 
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στρογγυλής τραπέζης. Η έκθεση διαβούλευσης είχε ως στόχο να προσδιορίσει εάν και πώς θα 

αλλάξει η τυποποιημένη έκθεση ελέγχου ή άλλες ανακοινώσεις ελέγχου προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών και εισήγαγε το κενό 

πληροφόρησης (Τεχνική Επιτροπή IOSCO, 2009). Επίσης, συζήτησε τα μειονεκτήματα και 

τις ελλείψεις της τρέχουσας έκθεσης, όπως η μη παροχή πληροφοριών που επιτρέπουν στους 

επενδυτές να κάνουν διάκριση μεταξύ εταιρειών, λόγω της τυποποιημένης και της 

επιτυχημένης φύσης. Οι γνωμοδοτήσεις και οι απόψεις των ερωτηθέντων διαπιστώθηκε ότι 

ποικίλλουν σημαντικά, αλλά η IOSCO εντόπισε εκτεταμένη υποστήριξη για μια παγκόσμια 

συνεργασία και στρατηγική για την αλλαγή της έκθεσης ελέγχου καθώς και ενθάρρυνση να 

εξεταστεί η έρευνα και η εργασία διεθνών οργανισμών επί του θέματος (Τεχνική Επιτροπή 

IOSCO , 2010). Η IOSCO υπέβαλε επιστολές σχολίων σε όλες τις ζητούμενες διαβουλεύσεις 

του IAASB σχετικά με την έκθεση ελέγχου. 

 

 Οι ΗΠΑ 

 

 

Για την κατανόηση των ζητημάτων που αφορούν την έκθεση ελέγχου που τίθενται και 

συζητούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι σκόπιμο να εξεταστούν οι δραστηριότητες σε άλλες 

περιοχές που έχουν συνήθως επιρροή. Εξετάσαμε προηγουμένως την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

το Ηνωμένο Βασίλειο, και σε αυτήν την ενότητα θα επισημάνουμε την κατάσταση της 

έκθεσης ελέγχου στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ, καθορίζονται τα πρότυπα ελέγχου και ελέγχονται οι 

έλεγχοι των δημόσιων εταιρειών από την PCAOB, η οποία δημιουργήθηκε από τον νόμο 

Sarbanes-Oxley του 2002, μετά το σκάνδαλο Enron και την κατανομή του ελεγκτικού 

γραφείου Arthur Andersen. Πριν από την ίδρυση του PCAOB, το επάγγελμα του ελεγκτή 

ήταν αυτορυθμιζόμενο χωρίς αυτό το είδος εξωτερικής εποπτείας. Παρόμοια ρυθμιστικά 

ιδρύματα δημιουργήθηκαν σε όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν τους 

ελέγχους, απαντώντας στην απειλητική νομιμότητα της λογιστικής μετά τις μεγάλες 

πτωχεύσεις αυτή τη στιγμή (Malsch & Gendron, 2011). Ωστόσο, το PCAOB θεωρείται ότι 

διαθέτει ευρύτερη εξουσία και πεδίο αρμοδιότητας σε σχέση με άλλους αντίστοιχους 

εθνικούς φορείς εποπτείας, δεδομένου ότι για παράδειγμα ορίζει πρότυπα και έχει την 

εξουσία να ελέγχει επίσης το έργο των αλλοδαπών ελεγκτών των εταιρειών που είναι 

εισηγμένες στις ΗΠΑ. (PCAOB, 2014b) Το PCAOB με τη σειρά του τελεί υπό την εποπτεία 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία διορίζει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
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και εγκρίνει τα πρότυπα (PCAOB, 2014b). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προωθήσει τη 

σημασία της διεθνούς συνέπειας στο πλαίσιο του ελέγχου, αλλά δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους 

ISA. Οι Humphrey και Loft (2012) προβλέπουν ότι με την αυξανόμενη αποδοχή των ISA σε 

όλο τον κόσμο, η SEC και η PCAOB μπορούν επίσης να ακολουθήσουν αυτήν την πορεία. 

Το 2010, ένα σχέδιο για την υποβολή εκθέσεων ελέγχου προστέθηκε στην ατζέντα της 

PCAOB μετά από έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Συμβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου 

για το ελεγκτικό επάγγελμα (ACAP), συνέστησε στην PCAOB να εξετάσει το ενδεχόμενο 

ενίσχυσης του μοντέλου υποβολής εκθέσεων μέσω μιας πρωτοβουλίας καθορισμού 

προτύπων (ACAP, 2008, IFAC, 2014u). Μετά από τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων προβολής 

το 2010 και το 2011, που ζήτησαν απόψεις από διάφορους ενδιαφερόμενους, η PCAOB 

εξέδωσε μια απελευθέρωση ιδέας ζητώντας δημόσια σχόλια σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης 

της έκθεσης ελέγχου (PCAOB, 2011). Αυτό έγινε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την έκδοση του 

εγγράφου διαβούλευσης του IAASB για το ίδιο θέμα. Η προηγούμενη προβολή έδειξε ότι οι 

επενδυτές εκτιμούν τον έλεγχο αλλά σημαίνουν ότι ο ελεγκτής θα πρέπει να παράσχει πιο 

χρήσιμες πληροφορίες βάσει της σημαντικής διορατικότητας του για την εταιρεία. Τον 

Αύγουστο του 2013, λίγους μήνες μετά την έκδοση του σχεδίου έκθεσης του IAASB 

(IAASB, 2013), η PCAOB δημοσίευσε ένα αντίστοιχο έγγραφο με προτεινόμενους νέους 

κανόνες (PCAOB, 2014). Η νέα πρόταση περιελάβανε, για παράδειγμα, απαιτήσεις για την 

υποβολή έκθεσης από τον ελεγκτή σε κρίσιμα θέματα ελέγχου.  

Τα κρίσιμα θέματα ελέγχου αντιμετωπίζονται ως η σημαντικότερη αλλαγή και 

εξηγούνται ως θέματα τα οποία κατά τον έλεγχο συνίσταντο σε δύσκολες εκτιμήσεις των 

ελεγκτών (PCAOB, 2014). Η παροχή αυτών των πληροφοριών αναμένεται να μειώσει την 

ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ της εταιρικής διοίκησης και των επενδυτών και να 

οδηγήσει έτσι σε πιο αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίου και μείωση του κόστους 

κεφαλαίου. Το PCAOB και το IAASB διεξήγαγαν διαρκή διάλογο κατά τη διάρκεια των 

διαδικασιών τους για την αλλαγή των προτύπων των εκθέσεων ελέγχου και επίσης 

παρακολούθησαν τις συναντήσεις μεταξύ τους. 
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Διεθνές Φόρουμ Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών Ελέγχου 

 

 

Η PCAOB, μαζί με άλλες εθνικές ρυθμιστικές αρχές ελέγχου από 50 χώρες, είναι μέλος του 

Διεθνούς Φόρουμ των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών Ελέγχου (IFIAR), μέρος της 

Ομάδας Παρακολούθησης της IFAC (IFIAR, n.d.). Από το ξεκίνημα του 2006, το IFIAR έχει 

αυξηθεί σημαντικά και αύξησε τις συζητήσεις και τις επικοινωνίες του με άλλους διεθνείς 

οργανισμούς για να βελτιώσει την ποιότητα του ελέγχου. Πολλές από αυτές τις οργανώσεις, 

όπως η BCBS, η Παγκόσμια Τράπεζα, η ΕΚ και η PIOB, είναι παρατηρητές κατά τις 

συναντήσεις του IFIAR, γεγονός που αποτελεί παράδειγμα του τρόπου διασύνδεσης των 

σχέσεων των ρυθμιστικών φορέων (Humphrey & Loft, 2012). Η ομάδα εργασίας της 

Διεθνούς Επιτροπής Δημόσιας Πολιτικής του IFIAR συνεδριάζει τακτικά με εκπροσώπους 

των έξι μεγαλύτερων διεθνών δικτύων ελεγκτικών εταιρειών. Σκοπός είναι να υπάρξει 

διάλογος σχετικά με θέματα που αφορούν την ποιότητα του ελέγχου και την καλύτερη 

κατανόηση του έργου του άλλου (IFIAR, 2014). Πολύ πρόσφατα, το IFIAR δημοσίευσε τα 

αποτελέσματα μιας έρευνας μέλους, σύμφωνα με την οποία οι έλεγχοι των έξι μεγαλύτερων 

εταιρειών σε δημόσιες επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συχνά είναι μερικώς 

ανεπαρκείς και υπάρχει λόγος για συνεχιζόμενη ανησυχία σχετικά με την ποιότητα του 

ελέγχου (IFIAR, 2014). Η IFIAR ανταποκρίθηκε μόνο στο IAASB ED σχετικά με την έκθεση 

ελέγχου, αλλά πραγματοποιήθηκαν τακτικές συναντήσεις μεταξύ του IFIAR και του IAASB 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής της έκθεσης ελέγχου. Μέσω των συνεδριάσεων 

του IFIAR ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και η ανταλλαγή 

πληροφοριών και εμπειριών (ACAP, 2008). 

 

Πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες 

 

 

Τα μεγάλα πολυεθνικά ελεγκτικά γραφεία είναι πολύ δραστήρια μαζί σε θέματα που αφορούν 

τη λογιστική και τον έλεγχο των ρυθμίσεων σε διεθνές επίπεδο. Όταν αναφέρουμε αυτές τις 

επιχειρήσεις, αναφερόμαστε γενικά στο "Big Four" που αποτελείται από τα δίκτυα της EY, 

KPMG, Deloitte και PwC, ενώ τα δύο μεγαλύτερα είναι τα BDO και Grant Thornton. Τα 
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Μεγάλα Τέσσερα λέγεται ότι «διαθέτουν σημαντικούς πόρους για να οργανωθούν ενάντια 

στις αντιξοότητες» που τους καθιστούν ισχυρούς στην παγκόσμια πολιτική ελεγκτική αρένα 

όπου μειώθηκε η περιφερειακή ή εθνική εξουσία. (Malsch & Gendron, 2011, σελ. 473) 

Στις αρχές του 1999, οι τότε μεγαλύτερες πέντε ελεγκτικές εταιρείες ίδρυσαν την 

Παγκόσμια Επιτροπή Καθοδήγησης (Global Steering Committee - GSC), δεδομένου ότι 

υπήρχε ανάγκη για ένα όργανο που να εκπροσωπεί το κοινό συμφέρον του επαγγέλματος και 

των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αντίδραση στην 

κριτική που έλαβαν οι ελεγκτές από την Παγκόσμια Τράπεζα μετά την ασιατική κρίση λίγα 

χρόνια νωρίτερα. Στόχος της ΓΓΣ ήταν επίσης να συμβάλει στην καθιέρωση της IFAC ως 

ισχυρότερου ρυθμιστή και οργανισμού για την αυτορρύθμιση του επαγγέλματος (Humphrey 

& Loft, 2009). Η ΓΓΣ υποβλήθηκε το 2004 στην Επιτροπή Παγκόσμιας Δημόσιας Πολιτικής 

(GPPC) με μία από τις σημερινές προτεραιότητες να είναι το θέμα της εμπιστοσύνης στην 

έκθεση ελέγχου (ACCA, 2014). Μαζί με ρυθμιστικές αρχές όπως η IOSCO, η IASB, η FSB 

και η BCBS δημοσίευσαν επίσης έγγραφα πολιτικής για διάφορα θέματα που σχετίζονται με 

τη λογιστική και τον λογιστικό έλεγχο (Humphrey & Loft, 2012). 

Οι επιχειρήσεις ελέγχου που διεξάγουν διακρατικούς ελέγχους, 

συμπεριλαμβανομένων των έξι μεγαλύτερων και 21 άλλων, συγκεντρώνονται επίσης στο 

φόρουμ των επιχειρήσεων (Φόρουμ), το οποίο συνεργάζεται με την παγκόσμια προώθηση της 

χρήσης προτύπων υψηλής ποιότητας και πρακτικών ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της 

χρήσης ISA. Το φόρουμ των επιχειρήσεων έχει ένα «εκτελεστικό σκέλος» που ονομάζεται 

επιτροπή διακρατικών ελεγκτών (TAC), η οποία αποτελεί επιτροπή της IFAC και έτσι 

αντιπροσωπεύει επίσημα το φόρουμ στο IFAC. Το φόρουμ και το TAC θέτουν ζητήματα που 

πιστεύουν ότι χρειάζονται αλλαγή στο IAASB ή σε άλλα συμβούλια τυποποίησης, παρέχουν 

εμπειρογνωμοσύνη και, όπως προαναφέρθηκε, διορίζει μέλη στο IAASB (IFAC, 2014r). 

Η συμμετοχή των μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών στην IFAC έχει αυξηθεί από την 

αρχή και το 2005, 12 από τα 18 μέλη του IAASB ήταν ή είχαν ιστορικό σε μια από τις Big 

Four εταιρείες (Humphrey & Loft, 2009, Loft, Humphrey & Turley, 2005). Το 2014, 

υπάρχουν τουλάχιστον επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου που δηλώνουν μια τέτοια 

σύνδεση (IFAC, 2014n). Μια άλλη πτυχή που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ενώ η IFAC 

χρηματοδοτούσε μόνο με τέλη από τα μέλη της, δηλαδή από τις εθνικές επαγγελματικές 

ενώσεις, περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της προέρχεται τώρα από τις μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρείες μέσω του TAC και του φόρουμ των επιχειρήσεων (Humphrey & Loft , 

2012, IFAC, 2013, σελ. 96).Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Humphrey και του Loft 
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(2012), οι επιχειρήσεις εμφανίζονται όλο και περισσότερο σαν πολυεθνικές εταιρείες όπου η 

παγκόσμια ηγεσία ασκεί τον έλεγχο των περιφερειακών κλάδων. 

 

 

2.2 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

 

 

Τα ελεγκτικά πρότυπα αποτελούν το νομοθετικό πλαίσιο με βάση το οποίο ορίζονται οι αρχές 

και οι διαδικασίες με βάση τις οποίες εκτελείται το ελεγκτικό έργο. 

Λειτουργούν πλέον ως υποχρεωτική καθοδήγηση για όλους τους επαγγελματίες που 

ασκούν εσωτερικό έλεγχο. Η κατανόηση και η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων βελτιώνει 

την εταιρική διακυβέρνηση, ενώ παράλληλα στηρίζει το έργο των Επιτροπών Ελέγχου και 

της Διοίκησης. Όπως και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που αποσκοπούν στην ομοιόμορφη 

τήρηση των οικονομικών καταστάσεων, έτσι και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International 

Auditing Standards), τα οποία εκδίδονται από το «Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 

και Διασφάλισης» (lnternational Auditing and Assurance Standards Board «IAASB»), 

αποσκοπούν στην επίτευξη της ομοιόμορφης εκτέλεσης, σε διεθνές επίπεδο, του ελεγκτικού 

έργου, προς όφελος των χρηστών του έργου αυτού. 

Η λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και των Εσωτερικών Ελεγκτών με 

βάση τα ποσοστά αυτά, εδραιώνει τον επαγγελματισμό τους και έχει πολλαπλά οφέλη για 

τους οργανισμούς για τους οποίους παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ενώ παράλληλα αποτελεί τη 

βάση της προβλεπόμενης από το νόμο αξιολόγησης των μονάδων εσωτερικών ελέγχων μιας 

εταιρίας. 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αρμόδια όργανα της IFAC 

(International Federation of Accountants) που εκδίδουν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

(ΔΕΠ). Να επισημανθεί ότι η Επιτροπή Διεθνούς Συντονισμού του Λογιστικού 

Επαγγέλματος (ICCAP) έπαψε να λειτουργεί όταν ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία 

Λογιστών (IFAC). Επίσης, η Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) έχει 

πλέον αντικατασταθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). 
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Πίνακας 2.1. Αρμόδια όργανα της IFAC (International Federation of Accountants) που 

εκδίδουν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ) 

 

2.3 Πεδίο Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων 

 

 

Τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα έχουν συνταχθεί στο πλαίσιο ενός ελέγχου οικονομικών 

καταστάσεων από ένα ελεγκτή. Πρέπει να προσαρμόζονται, στο βαθμό που είναι απαραίτητο 

στις περιστάσεις, όταν εφαρμόζονται σε ελέγχους άλλων ιστορικών χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών. Τα ΔΠΕ δεν αφορούν τις ευθύνες του ελεγκτή που μπορεί να προκύψουν από 

νομοθετικές, κανονιστικές ή λοιπές διατάξεις σε σχέση, για παράδειγμα, με την προσφορά 

τίτλων στο κοινό. Τέτοιες ευθύνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που θεσπίζονται στα 
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ΔΠΕ. Έτσι, ενώ ο ελεγκτής μπορεί να βρει πτυχές των ΔΠΕ χρήσιμες σε αυτές τις 

περιπτώσεις, είναι ευθύνη του ελεγκτή να εξασφαλίζει την τήρηση όλων των σχετικών 

νομικών, κανονιστικών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων. 

Σκοπός ενός ελέγχου είναι να βελτιωθεί ο βαθμός εμπιστοσύνης των σκοπούμενων 

χρηστών στις οικονομικές καταστάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την έκφραση μιας γνώμης 

από τον ελεγκτή για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Στην περίπτωση 

των περισσότερων πλαισίων γενικού σκοπού, αυτή η γνώμη σχετίζεται με το εάν οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, ή παρέχουν μια 

αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με το πλαίσιο. Ένας έλεγχος που διεξάγεται σύμφωνα με 

τα ΔΠΕ και τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας καθιστά ικανό τον ελεγκτή να σχηματίσει 

αυτή τη γνώμη. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της οντότητας που υπόκεινται στον έλεγχο είναι εκείνες 

οι οποίες καταρτίστηκαν από τη διοίκηση της οντότητας, με εποπτεία από τους υπεύθυνους 

για τη διακυβέρνηση. Τα ΔΠΕ δεν επιβάλλουν ευθύνες στη διοίκηση ή στους υπεύθυνους για 

τη διακυβέρνηση και δεν υπερισχύουν των νόμων και των κανονισμών που διέπουν τις 

ευθύνες τους. Ωστόσο, ένας έλεγχος, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, διεξάγεται με βάση την υπόθεση 

ότι η διοίκηση και, όπου συντρέχει περίπτωση, οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν 

αναγνωρίσει ορισμένες ευθύνες που είναι θεμελιώδεις για την πραγματοποίηση του ελέγχου. 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων δεν απαλλάσσει τη διοίκηση ή τους υπεύθυνους 

για τη διακυβέρνηση από τις ευθύνες τους. 

Ως βάση για τη γνώμη του ελεγκτή, τα ΔΠΕ απαιτούν από τον ελεγκτή να αποκτήσει 

εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες 

από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η εύλογη διασφάλιση αποτελεί 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ο ελεγκτής έχει αποκτήσει επαρκή 

και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, για τη μείωση του κινδύνου του ελέγχου (δηλαδή, του 

κινδύνου ότι ο ελεγκτής εκφράζει μια μη ενδεδειγμένη γνώμη όταν οι οικονομικές 

καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες) σε αποδεκτά χαμηλό επίπεδο. Ωστόσο, εύλογη 

διασφάλιση δεν είναι ένα απόλυτο επίπεδο διασφάλισης, διότι υπάρχουν ενδογενείς 

περιορισμοί ενός ελέγχου που έχουν ως αποτέλεσμα τα περισσότερα από τα αποδεικτικά 

στοιχεία βάσει των οποίων ο ελεγκτής καταλήγει στα συμπεράσματά του και βασίζει τη 

γνώμη του να είναι πειστικά και όχι αδιάψευστα.  
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2.4 Η Εφαρμογη Διεθνών Προτύπων 

 

 

Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες να της 

παρέχουν λελογισμένη διασφάλιση ότι οι αναθέσεις εκτελούνται σύμφωνα με τα 

επαγγελματικά πρότυπα και τις εφαρμοστέες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, καθώς και 

ότι η λογιστική επιχείρηση ή ο εταίρος ανάθεσης εκδίδουν εκθέσεις που είναι ενδεδειγμένες 

για τις περιστάσεις. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνουν: 

(α) Θέματα που σχετίζονται με την προαγωγή της συνέπειας στην ποιότητα εκτέλεσης 

της ανάθεσης,  

(β) Ευθύνες επίβλεψης  και 

(γ) Ευθύνες επισκόπησης  

Οι πολιτικές και διαδικασίες της λογιστικής επιχείρησης αναφορικά με τις ευθύνες 

επισκόπησης πρέπει να καθορίζονται βάσει του ότι η εργασία των λιγότερο έμπειρων μελών 

της ομάδας επισκοπείται από πιο έμπειρα μέλη της ομάδας ανάθεσης. 

Για ελέγχους οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων οντοτήτων, η λογιστική 

επιχείρηση πρέπει να θεσπίζει πολιτικές και διαδικασίες που απαιτούν η επισκόπηση των 

δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης να περιλαμβάνει επίσης εξέταση των κατωτέρω: 

(α) Την αξιολόγηση της ομάδας ανάθεσης για την ανεξαρτησία της λογιστικής 

επιχείρησης σε σχέση με τη συγκεκριμένη ανάθεση. 

(β) Εάν έχουν γίνει οι κατάλληλες διαβουλεύσεις επί θεμάτων που έχουν προκύψει 

διαφορές γνώμης ή για άλλα δύσκολα ή επίμαχα θέματα, καθώς και τα συμπεράσματα που 

εξήχθησαν από τις διαβουλεύσεις αυτές. 

(γ) Εάν η τεκμηρίωση που επιλέχθηκε για επισκόπηση αντικατοπτρίζει την 

πραγματοποιηθείσα εργασία αναφορικά με τις σημαντικές κρίσεις και υποστηρίζει τα 

εξαγχθέντα συμπεράσματα  

Κριτήρια για την επιλεξιμότητα των διενεργούντων την επισκόπηση των δικλίδων 

ποιότητας της ανάθεσης 

Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να θεσπίσει σειρά ενεργειών παρακολούθησης, 

σχεδιασμένη για να της παρέχει λελογισμένη διασφάλιση ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες 

που αφορούν το σύστημα δικλίδων ποιότητας είναι σχετικές, επαρκείς και λειτουργούν 

αποτελεσματικά. Αυτή η σειρά ενεργειών πρέπει: 
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(α) Να περιλαμβάνει μια συνεχή εξέταση και αξιολόγηση του συστήματος δικλίδων 

ποιότητας της λογιστικής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης, σε κυκλική 

βάση, μιας τουλάχιστον ολοκληρωμένης ανάθεσης για κάθε εταίρο ανάθεσης. 

(β) Να απαιτεί υπευθυνότητα για τη σειρά ενεργειών παρακολούθησης που πρόκειται 

να ανατεθεί σε εταίρο ή εταίρους ή άλλα πρόσωπα με επαρκή και κατάλληλη εμπειρία καθώς 

και εξουσία στη λογιστική επιχείρηση για να αναλάβουν αυτή την ευθύνη, και 

(γ) Να απαιτεί ότι αυτοί που εκτελούν την ανάθεση ή την επισκόπηση των δικλίδων 

ποιότητας της ανάθεσης δεν εμπλέκονται στην επιθεώρηση των αναθέσεων  

 

Εκτέλεση ανάθεσης 

Η λογιστική επιχείρηση προωθεί τη συνέπεια στην ποιότητα εκτέλεσης ανάθεσης 

μέσω των πολιτικών και των διαδικασιών της. Αυτό συχνά επιτυγχάνεται μέσω γραπτών ή 

ηλεκτρονικών εγχειριδίων, εργαλείων λογισμικού ή άλλων μορφών τυποποιημένης 

τεκμηρίωσης, καθώς και ειδικού υλικού καθοδήγησης για τον κλάδο ή το υποκείμενο θέμα. 

Τα θέματα που εξετάζονται μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Πώς ενημερώνονται οι ομάδες ανάθεσης για την ανάθεση ώστε να αποκτήσουν 

κατανόηση των σκοπών του έργου τους. 

• Διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τα εφαρμοστέα πρότυπα ανάθεσης. 

• Διαδικασίες επίβλεψης της ανάθεσης, εκπαίδευσης του προσωπικού και 

καθοδήγησης. 

• Μεθόδους επισκόπησης του εκτελεσθέντος έργου, των σημαντικών κρίσεων που 

έγιναν και της μορφής της έκθεσης που πρόκειται να εκδοθεί. 

• Κατάλληλη τεκμηρίωση του εκτελεσθέντος έργου καθώς και του χρόνου και της 

έκτασης της επισκόπησης. 

• Τη σειρά ενεργειών για να διατηρούνται όλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες 

επίκαιρες. 

Η κατάλληλη ομαδική εργασία και η κατάρτιση βοηθούν τα λιγότερο έμπειρα μέλη 

της ομάδας ανάθεσης να κατανοήσουν σαφώς τους στόχους της εργασίας που έχει ανατεθεί. 

Επίβλεψη  

 Η επίβλεψη ανάθεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Την παρακολούθηση της προόδου της ανάθεσης. 

• Την εξέταση της ικανότητας και των δυνατοτήτων των προσώπων της ομάδας 

ανάθεσης, του εάν έχουν επαρκή χρόνο να εκτελέσουν την εργασία τους, του εάν κατανοούν 
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τις οδηγίες τους και του εάν η εργασία εκτελείται σύμφωνα με τη σχεδιασμένη προσέγγιση 

της ανάθεσης. 

• Την αντιμετώπιση των σημαντικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 

της ανάθεσης, την εξέταση της σημασίας τους και την κατάλληλη τροποποίηση της 

σχεδιασμένης προσέγγισης, και  

• Τον εντοπισμό θεμάτων για διαβούλευση ή εξέταση από πιο έμπειρα μέλη της 

ομάδας ανάθεσης κατά τη διάρκεια της ανάθεσης. 

Επισκόπηση  

Μια επισκόπηση συνίσταται στην εξέταση του εάν: 

• Η εργασία έχει εκτελεσθεί σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις 

εφαρμοστέες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, 

• Έχουν τεθεί σημαντικά θέματα προς περαιτέρω εξέταση, 

• Έχουν λάβει χώρα κατάλληλες διαβουλεύσεις και εάν έχουν τεκμηριωθεί και 

εφαρμοστεί τα συμπεράσματα που προέκυψαν, 

• Υπάρχει ανάγκη να αναθεωρηθεί η φύση, ο χρόνος και η έκταση της εργασίας που 

εκτελέσθηκε, 

• Η εργασία που εκτελέσθηκε υποστηρίζει τα εξαχθέντα συμπεράσματα και είναι 

κατάλληλα τεκμηριωμένη, 

• Τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για την υποστήριξη της 

έκθεσης, και 

• Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των διαδικασιών ανάθεσης. 

 

 

2.5 Επαγγελματικοποίηση της Ελεγκτικής 

 

 

Η επαγγελματική κρίση, είναι απαραίτητη για την κατάλληλη διεξαγωγή του ελέγχου. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η ερμηνεία των σχετικών απαιτήσεων δεοντολογίας και των ΔΠΕ 

καθώς και οι ενήμερες αποφάσεις που απαιτούνται σε όλο τον έλεγχο, δεν μπορεί να γίνουν 

χωρίς την εφαρμογή της σχετικής γνώσης και εμπειρίας για τα γεγονότα και τις περιστάσεις. 

Η επαγγελματική κρίση, είναι αναγκαία ιδιαίτερα σε αποφάσεις που αφορούν: 
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• Το ουσιώδες μέγεθος και τον ελεγκτικό κίνδυνο. 

• Τη φύση, το χρόνο, και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που 

χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ΠΕ και τη συγκέντρωση 

ελεγκτικών τεκμηρίων. 

• Την αξιολόγηση του εάν έχουν αποκτηθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκμήρια και εάν πρέπει να γίνουν περισσότερα για την επίτευξη των σκοπών των ΔΠΕ και, 

ως εκ τούτου, και των γενικών σκοπών του ελεγκτή. 

• Την αξιολόγηση των κρίσεων της διοίκησης κατά την εφαρμογή του εφαρμοστέου 

πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς της οντότητας. 

• Την εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα αποκτηθέντα ελεγκτικά τεκμήρια, για 

παράδειγμα, την εκτίμηση της λογικότητας των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση κατά 

την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. 

Το διακριτικό χαρακτηριστικό της επαγγελματικής κρίσης που αναμένεται από έναν 

ελεγκτή είναι ότι αυτή ασκείται από έναν ελεγκτή του οποίου η εκπαίδευση, η γνώση και η 

εμπειρία έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων για την επίτευξη 

λογικών κρίσεων. 

Η άσκηση επαγγελματικής κρίσης σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται με βάση 

τα γεγονότα και τις περιστάσεις που είναι γνωστά στον ελεγκτή. Διαβούλευση για δύσκολα ή 

αμφιλεγόμενα θέματα κατά τη διάρκεια του ελέγχου, τόσο εντός της ομάδας ανάθεσης όσο 

και μεταξύ της ομάδας ανάθεσης και άλλων στο κατάλληλο επίπεδο, εντός ή εκτός της 

λογιστικής επιχείρησης, όπως αυτά που απαιτούνται από το ΔΠΕ 22041, βοηθά τον ελεγκτή 

στην πραγματοποίηση εμπεριστατωμένων και λογικών κρίσεων. 

Η επαγγελματική κρίση, μπορεί να αξιολογηθεί με βάση το εάν η τελική κρίση 

αντικατοπτρίζει μια ικανοποιητική εφαρμογή των ελεγκτικών και λογιστικών αρχών και είναι 

ενδεδειγμένη δεδομένων των γεγονότων και συνεπής με αυτά και τις περιστάσεις που ήταν 

γνωστά στον ελεγκτή μέχρι την ημερομηνία της έκθεσής του. 

Η επαγγελματική κρίση, πρέπει να ασκείται σε όλο τον έλεγχο. Πρέπει επίσης να 

τεκμηριώνεται κατάλληλα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ελεγκτής οφείλει να προετοιμάσει επαρκή 

τεκμηρίωση του ελέγχου, ώστε ένας έμπειρος ελεγκτής, που δεν έχει προηγούμενη σχέση με 

τον έλεγχο, να μπορεί να κατανοεί τις σημαντικές επαγγελματικές κρίσεις που έγιναν κατά 

την εξαγωγή συμπερασμάτων για σημαντικά θέματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

3.1 Εισαγωγή Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 

 

 

Ο Ν. 3693/2008 απαιτεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εποπτείας Λογιστικών και Ελεγκτικών 

Προτύπων (ΕΛΤΕ) να διεξάγει ελέγχους διασφάλισης ποιότητας των υποχρεωτικών ελέγχων, 

οι οποίοι πρέπει να συμμορφώνονται με τον ISA. Η ΕΛΤΕ χρησιμοποιεί το προσωπικό του 

Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών Ελλάδος (SOEL) για τη διεξαγωγή των 

επιθεωρήσεων και την εξασφάλιση της τήρησης από τους ελεγκτές των ISA και ISQC 1, που 

έχουν υιοθετηθεί στην Ελλάδα. Οι ελεγκτές οργανισμών δημοσίου συμφέροντος (PIEs) 

επιθεωρούνται ανά τριετία. Οι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία των μη ΠΕΕ επιθεωρούνται 

κάθε έξι χρόνια. Μια αξιολόγηση που διεξήγαγε το ΣΕΕΛ το τρίτο τρίμηνο του 2015 δείχνει 

ότι το σύστημα επανεξέτασης της διασφάλισης της ποιότητας (QA) συμμορφώνεται πλήρως 

με τις απαιτήσεις του SMO 1(αναθεωρημένο 2012).Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΕΛΤΕ 

αποφάσισε να διαιρέσει το πρόγραμμα εργασίας για τις αναθεωρήσεις του Π.Σ. έτσι ώστε τα 

μέλη του ΕΛΤΕ να διεξάγουν επιθεωρήσεις των ελέγχων των φορέων δημοσίου 

συμφέροντος, ενώ η ΣΟΕΛ θα επιθεωρεί τις ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν ελέγχους 

για όλες τις άλλες οντότητες. Η SOEL ετοίμασε κώδικα αναθεώρησης QA, ο οποίος 

περιγράφει την προτεινόμενη προσέγγισή της και αποσαφηνίζει τους ρόλους και τις ευθύνες 

του ELTE και του SOEL στη διαδικασία QA. Από το 3ο τρίμηνο του 2015, οι αναγκαίες 

αποφάσεις δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί. 

Το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

είναι υπεύθυνοι για την υιοθέτηση διεθνών προτύπων που σχετίζονται με τον έλεγχο. Ο νόμος 

3693/2008, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2006/43 / ΕΚ της ΕΕ, ορίζει την υιοθέτηση 

των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ISA), των Διεθνών Προτύπων Ανασκόπησης και των 

Διεθνών Προτύπων για Συναφείς Υπηρεσίες χωρίς τροποποιήσεις στην Ελλάδα. 
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Το Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ) και το όργανο δημόσιας 

εποπτείας-το Ελληνικό Συμβούλιο Εποπτείας Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων (ΕΛΤΕ) 

- συνεργάστηκε για να μεταφράσει την έκδοση ISA και ISQC 1 του 2009, καθώς και την 

έκδοση του ISAE 3000 για το έτος 2011, Εργασίες διασφάλισης εκτός από ελέγχους ή 

ανασκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Οι μεταφρασμένες εκδόσεις 

δημοσιοποιήθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στις ιστοσελίδες του ΕΛΤΕ και 

της SOEL. Επίσης, τα έντυπα αντίγραφα του ISAE 3000 τέθηκαν στη διάθεση των μελών της 

SOEL. 

Υπάρχει μια χρονική υστέρηση στη μετάφραση των νέων και αναθεωρημένων δηλώσεων του 

IAASB. Το ΣΟΕΛ αναφέρει ότι, το 2016, το Εποπτικό Συμβούλιο της ΣΟΕΛ, σε συνεργασία 

με την ΕΛΤΕ, σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα μηχανισμό για την εξασφάλιση της 

παρακολούθησης και της μετάφρασης ενημερωμένων εκδοχών των δηλώσεων του IAASB 

 

3.2 Προϋποθέσεις για Ελεγχο  

 

 

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για έναν έλεγχο, ο ελεγκτής 

πρέπει: 

(α) Να προσδιορίζει εάν το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που πρόκειται να 

εφαρμοστεί στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων είναι αποδεκτό, και  

(β) Να εξασφαλίζει τη συμφωνία της διοίκησης ότι αναγνωρίζει και κατανοεί την 

ευθύνη της:  

(i) Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης όπου είναι σχετικό της 

εύλογης παρουσίασής τους  

(ii) Για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση κρίνει απαραίτητες για να 

καταστεί δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη 

σφάλματα, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος, και  

(iii) Να παρέχει στον ελεγκτή: 

α. Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για τις οποίες η διοίκηση είναι ενήμερη ότι 

είναι σχετικές με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, όπως αρχεία, τεκμηρίωση 

και άλλα θέματα, 
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β. Πρόσθετες πληροφορίες που ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει από τη διοίκηση για το 

σκοπό του ελέγχου, και 

γ. Απεριόριστη πρόσβαση σε πρόσωπα εντός της οντότητας από τα οποία ο ελεγκτής 

κρίνει ότι είναι αναγκαίο να αποκτήσει ελεγκτικά τεκμήρια. 

Περιορισμός του πεδίου πριν την αποδοχή ανάθεσης ελέγχου 

Αν η διοίκηση ή οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση επιβάλλουν στους όρους της 

προτεινόμενης ανάθεσης ελέγχου ένα περιορισμό στο πεδίο εργασίας του ελεγκτή, τέτοιο 

ώστε ο ελεγκτής να πιστεύει ότι ο περιορισμός θα καταλήξει σε αδυναμία του ελεγκτή να 

εκφράσει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής δεν πρέπει να δεχθεί μια 

τέτοια περιορισμένη ανάθεση ως ανάθεση ελέγχου, εκτός εάν απαιτείται από νόμο ή 

κανονισμό να το πράξει. 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή ανάθεσης ελέγχου 

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για έναν έλεγχο, ο ελεγκτής πρέπει να συζητήσει 

το θέμα με τη διοίκηση. Ο ελεγκτής δεν πρέπει να αποδεχθεί την προτεινόμενη ανάθεση 

ελέγχου, εκτός εάν απαιτείται να το πράξει βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων:  

Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου 

Ο ελεγκτής πρέπει να συμφωνεί τους όρους της ανάθεσης ελέγχου με τη διοίκηση ή 

τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, ως ενδείκνυται.  

Οι συμφωνηθέντες όροι της ανάθεσης ελέγχου πρέπει να καταγράφονται σε μια 

επιστολή ανάθεσης ελέγχου ή σε άλλη κατάλληλη μορφή έγγραφης συμφωνίας και πρέπει να 

περιλαμβάνουν:  

(α) Το σκοπό και το πεδίο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, 

(β) Τις ευθύνες του ελεγκτή, 

(γ) Τις ευθύνες της διοίκησης, 

(δ) Προσδιορισμό του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς για την 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, και 

(ε) Αναφορά στην αναμενόμενη μορφή και το περιεχόμενο κάθε έκθεσης που 

πρόκειται να εκδοθεί από τον ελεγκτή και μια δήλωση ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις 

κατά τις οποίες μια έκθεση μπορεί να διαφέρει από την αναμενόμενη μορφή και το 

περιεχόμενό της. 

Αν νόμος ή κανονισμός ορίζει με επαρκείς λεπτομέρειες τους όρους ανάθεσης του 

ελέγχου, ο ελεγκτής δεν χρειάζεται να τους καταγράψει σε έγγραφη συμφωνία, εκτός από το 
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γεγονός ότι ο εν λόγω νόμος ή κανονισμός εφαρμόζεται και ότι η διοίκηση αναγνωρίζει και 

κατανοεί τις ευθύνες της, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 

Αν νόμος ή κανονισμός ορίζει ευθύνες της διοίκησης ο ελεγκτής μπορεί να 

αποφασίσει ότι ο νόμος ή ο κανονισμός περιλαμβάνει ευθύνες που, κατά την κρίση του 

ελεγκτή, στην πράξη είναι ισοδύναμες με αυτές που ορίζονται στην παράγραφο εκείνη. Για 

αυτές τις ευθύνες που είναι ισοδύναμες, ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διατύπωση 

του νόμου ή του κανονισμού, για να τις περιγράψει στην έγγραφη συμφωνία.  

 

3.3  Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα  

 

 

 Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου ΙSQCS ΔΕΠ 1 

Με βάση το πρότυπο αυτό κάθε ελεγκτική εταιρεία πρέπει να καθιερώσει βασικές αρχές και 

ουσιαστικές διαδικασίες με ευθύνη της Διοίκησης της, ώστε να παρέχει σε αυτή εύλογη 

διασφάλιση ότι τηρούνται τα επαγγελματικά πρότυπα, με σκοπό να υιοθετήσει επαρκές και 

αποτελεσματικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου για ελέγχους και επισκοπήσεις ιστορικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Το σύστημα ποιοτικού ελέγχου, πρέπει να είναι καταγεγραμμένο και γνωστοποιείται 

στο προσωπικό της κάθε ελεγκτικής εταιρείας. Η σχετική ενημέρωση του προσωπικού πρέπει 

να περιλαμβάνει τους επιδιωκόμενους στόχους, το μήνυμα της προσωπικής ευθύνης για την 

ποιότητα κάθε έργου, καθώς επίσης και ενθάρρυνση για υποβολή απόψεων και προτάσεων σε 

θέματα ποιοτικού ελέγχου. 

 

 Αρχές που διέπουν τον Έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ΔΕΠ 200 

Το παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου (∆ΠΕ) ασχολείται µε τις γενικές ευθύνες του 

ανεξάρτητου ελεγκτή όταν διενεργεί ένα έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 

∆ΠΕ.Κατά τη διεξαγωγή ενός ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων, οι γενικοί  στόχοι του 

ελεγκτή είναι οι εξής:   

(α) Να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις ως 

σύνολο είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα είτε οφείλεται σε απάτη ή σε λάθος, 

καθιστώντας έτσι τον ελεγκτή ικανό  να εκφράσει µια γνώµη για το εάν οι οικονοµικές 

καταστάσεις έχουν καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε ένα εφαρµοστέο 

πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, και   
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(β)  Να υποβάλει έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων, και να προβεί σε 

κοινοποιήσεις, όπως απαιτείται από τα ∆ΠΕ, βάσει των ευρηµάτων των εργασιών του.  

 

 Όροι Ανάθεσης Ελέγχου ΔΕΠ 210 

Οι βασικότερες οδηγίες του Προτύπου αυτού είναι: 

α) Ενέργειες που πρέπει να προβεί ο ελεγκτής πριν την αποδοχή του ελέγχου : 

- Αρχική κατανόηση της υπό έλεγχο οικονομικής μονάδας.  

- Διερεύνηση τήρησης προϋποθέσεων του Κώδικα Επαγγελματικής 

Δεοντολογίας. 

- Προκαταρκτική αξιολόγηση του ελεγκτικού κινδύνου, προκειμένου να 

αποφασιστεί η αποδοχή του ελεγκτικού έργου. 

- Επικοινωνία με τον απερχόμενο ελεγκτή. 

β) Για κάθε έλεγχο πρέπει να υπογράφεται μεταξύ των μερών αυτών Επιστολή 

Ανάθεσης Ελέγχου. Η επιστολή αυτή τεκμηριώνει την αποδοχή του ελέγχου από τον ελεγκτή, 

την έκταση του ελέγχου, τις ευθύνες του ελεγκτή, την αμοιβή του ελέγχου κ.λ.π. 

γ) Επαναλαμβανόμενοι Έλεγχοι 

Ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει αν απαιτείται η αναθεώρηση των όρων της ανάθεσης 

καθώς και κατά ποσό υπάρχει ανάγκη να γίνει υπόμνηση στην ελεγχόμενη οικονομική 

μονάδα. 

δ) Αποδοχή μιας αλλαγής στην ανάθεση ελέγχου 

- Ο ελεγκτής που καλείται, πριν την ολοκλήρωση της εργασίας του, να αλλάξει 

τους όρους την Ανάθεσης Ελέγχου, θα πρέπει να εξετάσει την ορθότητα της 

πράξης του. 

- Ο ελεγκτής δεν πρέπει να συμφωνήσει σε αλλαγή των όρων της ανάθεσης, 

όταν δεν υπάρχει λογική αιτιολόγηση. 

- Όταν ο ελεγκτής αδυνατεί να συμφωνήσει στην αλλαγή των όρων της 

ανάθεσης και δεν του επιτρέπεται η συνέχιση και η ολοκλήρωση του 

ελεγκτικού έργου, οφείλει να αποσυρθεί από τον έλεγχο. 

 

 Ελεγκτική Τεκμηρίωση ΔΕΠ 230 

Σύμφωνα με το  ΔΕΠ 230, “έμπειρος ελεγκτής” είναι το πρόσωπο το οποίο έχει την 

εύλογη κατανόηση των ελεγκτικών διαδικασιών  

- των  ΔΕΠ και των νομικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν  

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στο λειτουργεί η οικονομική μονάδα 
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- των ελεγκτικών θεμάτων και των θεμάτων που σχετίζονται με την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση στον τομέα που δραστηριοποιείται η 

οικονομική μονάδα. 

Το ΔΕΠ αυτό ορίζει την “ελεγκτική τεκμηρίωση” ως το αρχείο των ελεγκτικών 

διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί, τα σχετικά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί, καθώς και τα 

συμπεράσματα στα οποία ο ελεγκτής έχει καταλήξει από τον έλεγχό του. 

Ο ελεγκτής οφείλει να τεκμηριώσει, εγκαίρως, τα σημαντικά θέματα του ελέγχου με 

τη συγκέντρωση επαρκών και κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη της 

διατυπωμένης ελεγκτικής του γνώμης, καθώς και την τεκμηρίωση ότι ο έλεγχος διενεργήθηκε 

σύμφωνα με τα Δ.Ε.Π. 

Σκοπός της ελεγκτικής τεκμηρίωσης 

Εκτός από τους στόχους αυτούς, η ελεγκτική τεκμηρίωση εξυπηρετεί: 

α) Στην παροχή βοήθειας στην ελεγκτική ομάδα στα πλαίσια του σχεδιασμού και της 

εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου. 

β) Την διατήρηση ενός αρχείου θεμάτων διαρκούς σημαντικότητας για μελλοντικούς 

ελέγχους. 

γ) Την ανάληψη της ευθύνης από την ελεγκτική ομάδα για το εκτελεσθέν ελεγκτικό 

έργο. 

δ) Τη δυνατότητα σε έναν έμπειρο ελεγκτή να εκτελεί εξωτερικές έρευνες, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Η φύση της ελεγκτικής τεκμηρίωσης 

Η ελεγκτική τεκμηρίωση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του ελεγκτικού κινδύνου, την 

ανάπτυξης της στρατηγικής του ελέγχου, φύλλα εργασίας και προγράμματα ελέγχου 

συνδεδεμένα με το επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου και τους ισχυρισμούς της Διοίκησης, 

αναλύσεις, περιλήψεις σημαντικών θεμάτων, επιβεβαιωτικές επιστολές, αλληλογραφία, 

συμβόλαια, συμφωνίες και άλλα σημαντικά στοιχεία. 

Η ελεγκτική τεκμηρίωση κάθε ελεγκτικού έργου συγκεντρώνεται σε ένα αρχείο 

(Audit file) και μπορεί να καταχωρηθεί σε έντυπα ή σε άλλη ηλεκτρονικά μέσα. 

 

 Η Ευθύνη του Ελεγκτή στη Διαπίστωση Απάτης ή Λάθους κατά των Έλεγχο των 

Οικονομικών Καταστάσεων ΔΕΠ 240 

Ευθύνη για την Πρόληψη και τον Εντοπισμό Απάτης 

Η πρωταρχική ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισµό απάτης ανήκει σε εκείνους που 

είναι επιφορτισµένοι µε την διακυβέρνηση της οντότητας καθώς και µε τη διοίκηση. 
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Είναι σηµαντικό η διοίκηση, µε την επίβλεψη εκείνων που είναι επιφορτισµένοι µε τη 

διακυβέρνηση, να δίνει µεγάλη έµφαση στην πρόληψη της απάτης, γεγονός το οποίο 

µπορεί να ελαττώσει τις ευκαιρίες να λάβει χώρα απάτη, και στην αποτροπή της απάτης, 

γεγονός το οποίο θα µπορούσε να πείσει τα άτοµα να µην διαπράξουν απάτη γιατί 

υπάρχει η πιθανότητα εντοπισµού και τιµωρίας. Αυτό συνεπάγεται δέσµευση για τη 

δηµιουργία µιας κουλτούρας εντιµότητας και δεοντολογικής συµπεριφοράς η οποία 

µπορεί να ενισχυθεί από την ενεργή επίβλεψη εκείνων που είναι επιφορτισµένοι µε τη 

διακυβέρνηση. Η επίβλεψη από εκείνους που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση 

περιλαµβάνει την εξέταση της δυνατότητας για παραβίαση  των δικλίδων ή άλλης 

ανάρµοστης επιρροής επί της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, όπως 

προσπάθειες της διοίκησης να διαχειριστεί τα κέρδη ώστε να επηρεάσει τις αντιλήψεις 

των αναλυτών ως προς την επίδοση και την κερδοφορία της οντότητας.   

Ευθύνη ελεγκτή 

Ένας ελεγκτής που διενεργεί έλεγχο σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ έχει την ευθύνη απόκτησης 

εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις λαµβανόµενες ως σύνολο είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Λόγω των 

ενδογενών περιορισµών ενός ελέγχου, υπάρχει ο αναπόφευκτος κίνδυνος ότι ορισµένα 

ουσιώδη σφάλµατα των οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να µην εντοπισθούν, παρότι ο 

έλεγχος είναι σωστά σχεδιασµένος και έχει διενεργηθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ112.   

 

 

 Έλεγχος Αποτιμήσεων στην Εύλογη Αξία και Γνωστοποιήσεις ΔΕΠ 545 

Σύμφωνα με τις βασικές οδηγίες του Προτύπου αυτού, ο ελεγκτής οφείλει: 

1. Έλεγχος Αποτιμήσεων στην Εύλογη Αξία και Γνωστοποιήσεις. 

2. Προκειμένου να αναπτύξει μια αποτελεσματική ελεγκτική προσέγγιση. 

3. Μετά την απόκτηση της γνώσης αυτής, να εκτιμήσει τους κινδύνους ύπαρξης 

ουσιωδών ανακριβειών που σχετίζονται με τις αποτιμήσεις στην εύλογη αξία και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να προσδιορίσει τη φύση, την 

επιλογή του χρόνου και την έκταση των περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών. 

4. Να εξασφαλίσει τεκμήρια για την πρόθεση και την ικανότητα της διοίκησης να 

διεκπεραιώσει την εργασία αυτή. 

5. Να επαληθεύσει τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τις αποτιμήσεις. 
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6. Να εξετάσει κατά πόσο οι γνωστοποιήσεις είναι σύμφωνες με το εφαρμοζόμενο 

λογιστικό πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 

7. Να εξασφαλίσει γραπτές διαβεβαιώσεις και να διεκπεραιώσει τα σχέδια δράσης της 

διοίκησης, σχετικά με αποτιμήσεις στην εύλογη αξία ή γνωστοποιήσεις. 

 

 Συνδεόμενα Μέρη ΔΕΠ 550 Και Μεταγενέστερα Γεγονότα ΔΕΠ 560 

Τα Συνδεόμενα μέρη στοχεύουν στην απόκτηση ελεγκτικών διαδικασιών για τον 

εντοπισμό των επιπτώσεων των συναλλαγών με άλλα συνδεόμενα μέρη. Ενώ τα 

Μεταγενέστερα γεγονότα είναι τα γεγονότα που έχουν συμβεί μετά την ημερομηνία 

κλεισίματος του Ισολογισμού και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης ελέγχου. 

Μεταγενέστερα γεγονότα   

Οι οικονοµικές καταστάσεις µπορεί να επηρεαστούν από ορισµένα γεγονότα που συµβαίνουν 

µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. Πολλά πλαίσια χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς κάνουν ειδική µνεία στα εν λόγω γεγονότα382. Τέτοια πλαίσια 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς συνήθως εντοπίζουν δύο τύπους γεγονότων:   

(α) Εκείνα που παρέχουν τεκµήρια για συνθήκες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία 

των οικονοµικών καταστάσεων, και   

(β)  Εκείνα που παρέχουν τεκµήρια για συνθήκες που προέκυψαν µετά την 

ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. 

Σύμφωνα με τις βασικές οδηγίες του Προτύπου 560, ο ελεγκτής οφείλει:  

1. Να λάβει υπόψη του την τυχόν επίπτωση των μεταγενέστερων γεγονότων στις 

οικονομικές καταστάσεις και στην έκθεση ελέγχου του. 

2. Να αξιολογήσει κατά πόσο απαιτείται τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

3. Να εκτελέσει τις απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες χορηγώντας νέα 

έκθεση ελέγχου επί των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

 Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (going concern) ΔΕΠ 570 Και οι Διαβεβαιώσεις 

Διοίκησης ΔΕΠ 580 

Ευθύνη της Διοίκησης  

Η εκτίμηση για την ικανότητα της οικονομικής μονάδας να συνεχίσει τις 

δραστηριότητες της στο άμεσο προβλεπτό μέλλον. Η εκτίμηση αυτή πρέπει να 

καλύπτει περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Η ευθύνη του ελεγκτή 
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Ο ελεγκτής καλείτε να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για το 

ενδεδειγµένο της χρήσης της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας από τη διοίκηση 

κατά την κατάρτιση και την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και για την 

εξαγωγή συµπεράσµατος για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα για την ικανότητα της 

οντότητας για συνέχιση της δραστηριότητας. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόµα και εάν το 

πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς που χρησιµοποιείται  για την κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων δεν περιλαµβάνει ρητή απαίτηση για τη διοίκηση να προβαίνει σε 

συγκεκριµένη εκτίµηση της ικανότητας της οντότητας για συνέχιση της δραστηριότητας. 

 

Σύμφωνα με το ΔΕΠ 580 οι στόχοι του ελεγκτή είναι:  

(α)  Να αποκτά έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση και, όπου ενδείκνυται, από 

τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι πιστεύουν πως έχουν εκπληρώσει τις ευθύνες τους 

για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων και για την πληρότητα των πληροφοριών 

που παρέχονται στον ελεγκτή.    

(β)  Να υποστηρίζει άλλα ελεγκτικά τεκµήρια σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις 

ή µε συγκεκριµένους ισχυρισµούς στις οικονοµικές καταστάσεις, µε έγγραφες διαβεβαιώσεις 

εάν κρίνεται απαραίτητο από τον ελεγκτή ή απαιτείται από άλλα ∆ΠΕ, και  

(γ) Να αντιδρά κατάλληλα στις έγγραφες διαβεβαιώσεις που παρέχονται από τη 

διοίκηση και, όπου ενδείκνυται, από τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, ή εάν η διοίκηση 

ή, όπου ενδείκνυται, οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση δεν παρέχουν τις έγγραφες 

διαβεβαιώσεις που ζητήθηκαν από τον ελεγκτή. 

Η επιστολή Διαβεβαίωσης της Διοίκησης θα πρέπει να απευθύνεται στον ελεγκτή, να 

φέρει ημερομηνία ίδια με εκείνη της έκθεσης ελέγχου, καθώς και υπογραφή από μέλη της 

διοίκησης, που έχουν την κύρια ευθύνη επί των οικονομικών θεμάτων. 

 

 Χρησιμοποίηση της Εργασίας Άλλου Ελεγκτή ΔΕΠ 600 

Το παρόν ΔΕΠ ασχολείται μόνο με τη σχέση του ελεγκτή της μητρικής εταιρείας και 

του ελεγκτή της θυγατρικής της εταιρείας, της οποίας οι οικονομικές καταστάσεις 

επηρεάζουν σημαντικά τις αντίστοιχες εταιρικές και ενοποιημένες της μητρικής. Δεν 

ασχολείται με τις περιπτώσεις των συνελεγκτών, καθώς και με τις περιπτώσεις νέου ελεγκτή 

και προκατόχου του. 

Σύμφωνα με τις βασικές οδηγίες του Προτύπου αυτού, ο ελεγκτής των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας οφείλει: 
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1. Να προσδιορίσει πώς η εργασία του ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων της 

θυγατρικής μπορεί να επηρεάσει τον έλεγχο του. 

2. Να εκτιμήσει την επαγγελματική ικανότητα του ελεγκτή της θυγατρικής στο 

συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο. 

3. Να συνεκτιμήσει τα σημαντικά ευρήματα του ελεγκτή της θυγατρικής. 

4. Να διενεργήσει κάποιες ελεγκτικές επαληθεύσεις της ελεγκτικής. 

5. Να εξασφαλίσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια. 

 

 Συνεκτίμηση του Έργου του Εσωτερικού Ελέγχου ΔΕΠ 610 

Και Χρησιμοποίηση της Εργασίας ενός Εμπειρογνώμονα ΔΕΠ 620 Κατά την 

εκτέλεση του ελεγκτικού έργου, ο ελεγκτής μπορεί να χρειαστεί να αποκτήσει ελεγκτικά 

τεκμήρια με τη μορφή εκθέσεων, γνώμης, αποτιμήσεων και δηλώσεων ενός εμπειρογνώμονα. 

Ο ελεγκτής λοιπόν, κυρίως για το ΔΕΠ 620, οφείλει να λάβει υπόψη του: 

1. Τη σπουδαιότητα του υπό εξέταση κονδυλίου των οικονομικών καταστάσεων. 

2. Τον κίνδυνο ανακρίβειας με βάσει τη φύση και την πολυπλοκότητα του  εξέταση 

ζητήματος και 

3. Την επάρκεια και καταλληλότητα άλλων διαθέσιμων ελεγκτικών τεκμηρίων. 

 

 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων & 

Διαφοροποιήσεις στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή ΕΠ 700 & 705  

Σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ), ο ελεγκτής οφείλει: 

1. Να διενεργεί αναλυτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

2. Να χορηγεί Έκθεση Ελέγχου, μετά την περάτωση του αναλυτικού ελέγχου των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

3. Να χορηγεί Έκθεση Επισκόπησης. 

 

Παράδειγμα έκθεσης ελεγκτή επί  οικονομικών καταστάσεων   

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ   

[Κατάλληλος αποδέκτης]   

Έκθεση επί των ενοποιηµένων οικονοµικών  καταστάσεων. 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

ΑΒΓ και των θυγατρικών της, οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιηµένη κατάσταση 
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χρηµατοοικονοµικής θέσης (ή τον ισολογισµό) της 31ης ∆εκεµβρίου 20ΧΙ, τις ενοποιηµένες 

καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος (ή αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος), 

µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών του έτους που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 

καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις.  

Ευθύνη της διοίκησης για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς483, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα,  οφειλοµένου είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος.   

Ευθύνη του ελεγκτή  

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να  διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό 

την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα.  

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων,  οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια 

αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση484 των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων της οντότητας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων 

για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας 

των εσωτερικών δικλίδων485 της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου 

των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης  των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την  ελεγκτική µας γνώµης.  

Γνώµη  

Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 

από κάθε ουσιώδη άποψη την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της) οικονοµική(ς) θέση(ς) 

της Εταιρείας ΑΒΓ και των θυγατρικών της κατά την 31η ∆εκεµβρίου 20ΧΙ, και τη (της) 

χρηµατοοικονοµική(ς) τους επίδοση(ς) και τις(των) ταµειακές(ών) ροές(ών) τους για τη 

χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

[Η µορφή και το περιεχόµενο αυτού του τµήµατος της έκθεσης του ελεγκτή θα 

ποικίλλουν ανάλογα µε τη φύση των άλλων αρµοδιοτήτων αναφοράς του ελεγκτή].  

[Υπογραφή του ελεγκτή]  

[Ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή]  

[∆ιεύθυνση του ελεγκτή]   

 

 ∆ιαφοροποιήσεις της γνώμης στην έκθεση του ανεξάρτητου ΔΕΠ 705 

 

Το παρόν ∆ΠΕ καθορίζει τρεις τύπους διαφοροποιηµένων γνωµών, ήτοι γνώµη µε 

επιφύλαξη, αρνητική γνώµη και αδυναµία έκφρασης γνώµης. Η απόφαση αναφορικά µε το 

ποιος τύπος διαφοροποίησης γνώµης είναι ενδεδειγµένος, εξαρτάται από:   

(α) Τη φύση του θέµατος που προκαλεί τη διαφοροποίηση, δηλαδή το εάν οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλµένες ή, στην περίπτωση αδυναµίας 

απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκµηρίων, µπορεί να είναι 

ουσιωδώς εσφαλµένες, και  

(β) Την κρίση του ελεγκτή για το διάχυτο των επιπτώσεων ή των πιθανών επιπτώσεων 

του θέµατος στις οικονοµικές καταστάσεις.   

 

Περιστάσεις όπου απαιτείται διαφοροποίηση της γνώµης του ελεγκτή  

  Ο ελεγκτής πρέπει να διαφοροποιεί τη γνώµη στην έκθεσή του όταν:  

(α) Συµπεραίνει ότι, βάσει των ελεγκτικών τεκµηρίων που απέκτησε, οι οικονοµικές 

καταστάσεις ως σύνολο δεν είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, ή (Βλ. παρ. 

Α2-Α7)   
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(β) Αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για να 

συµπεράνει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγµένες από 

ουσιώδες σφάλµα. (Βλ. παρ. Α8-Α12)  

Καθορισµός του τύπου διαφοροποίησης της γνώµης του ελεγκτή  

 Γνώµη µε επιφύλαξη  

 Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει γνώµη µε επιφύλαξη όταν:  

(α) Έχοντας αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια συµπεραίνει ότι 

σφάλµατα, ατοµικά ή αθροιστικά, είναι ουσιώδη αλλά όχι διάχυτα στις οικονοµικές 

καταστάσεις, ή  

(β) Αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια επί των 

οποίων να βασίσει τη γνώµη, αλλά ο ελεγκτής συµπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις 

των µη εντοπισµένων σφαλµάτων, εάν υπάρχουν, επί των οικονοµικών καταστάσεων 

θα µπορούσαν να είναι ουσιώδεις αλλά όχι διάχυτες.  

 Αρνητική γνώµη  

  Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει αρνητική γνώµη όταν, έχοντας αποκτήσει κατάλληλα 

και επαρκή ελεγκτικά τεκµήρια, συµπεραίνει ότι  σφάλµατα, ατοµικά ή αθροιστικά , 

είναι και ουσιώδη και διάχυτα στις οικονοµικές καταστάσεις.  

 Αδυναµία έκφρασης γνώµης  

(α) Ο ελεγκτής πρέπει να µην εκφράζει γνώµη όταν αδυνατεί να αποκτήσει 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια επί των οποίων να βασίσει τη 

γνώµη, και συµπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις των µη εντοπισµένων 

σφαλµάτων, εάν υπάρχουν, επί των οικονοµικών καταστάσεων θα µπορούσαν 

να είναι και ουσιώδεις και διάχυτες.  

          (β) Ο ελεγκτής πρέπει να µην εκφράζει γνώµη όταν, σε εξαιρετικά σπάνιες 

περιστάσεις που περιλαµβάνουν πολλαπλές αβεβαιότητες, συµπεραίνει ότι, παρόλο 

που έχει αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε κάθε  

αβεβαιότητα, δεν είναι δυνατό να διαµορφώσει γνώµη επί των οικονοµικών 

καταστάσεων λόγω της πιθανής αλληλεπίδρασης των αβεβαιοτήτων και των πιθανών 

σωρευτικών επιπτώσεών τους επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

 Παράγραφοι έμφασης θέματος και παράγραφοι άλλου θέματος στην έκθεση 

ανεξάρτητου ελεγκτή ΔΕΠ 706  

Σύμφωνα με το πρότυπο ο ελεγκτής πρέπει να συμπεριλάβει στην έκθεσή του ,τις εξής 

παραγράφους: 
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 Παράγραφος έµφασης θέµατος – Παράγραφος στην έκθεση του ελεγκτή, η 

οποία αναφέρεται σε θέµα που παρουσιάζεται ή γνωστοποιείται κατάλληλα 

στις οικονοµικές καταστάσεις και το οποίο, κατά την κρίση του ελεγκτή, είναι 

τέτοιας σηµασίας που είναι θεµελιώδες για να κατανοήσουν οι χρήστες τις 

οικονοµικές καταστάσεις.  

 Παράγραφος άλλου θέµατος – Παράγραφος στην έκθεση του ελεγκτή η οποία 

αναφέρεται σε θέµα άλλο από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται 

στις οικονοµικές καταστάσεις, το οποίο, κατά την κρίση του ελεγκτή, είναι 

σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τον έλεγχο, τις ευθύνες του ελεγκτή ή 

την έκθεση του ελεγκτή 

 

 

 Συγκεκριμένα στοιχεία ΔΕΠ 710 

Σύμφωνα με τις βασικές οδηγίες του Προτύπου 710, ο ελεγκτής οφείλει: 

1. Να εκφράσει γνώμη επί των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της παρούσας 

χρήσης. Γίνεται σχετική παραπομπή στα υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης όταν γι' αυτά 

έχει εκφραστεί, στην προηγούμενη έκθεση του ελεγκτή, γνώμη με εξαίρεση, άρνηση γνώμης 

ή αρνητική γνώμη. 

 Η Άλλη πληροφόρηση σε έγγραφα που περιέχουν οι ελεγχθείσες Οικονομικές 

Καταστάσεις ΔΕΠ 720 

Σύμφωνα με τις βασικές οδηγίες του Προτύπου 720, ο ελεγκτής οφείλει: 

1. Να μελετήσει τις άλλες πληροφορίες, που παρέχονται μαζί με τις ελεγχόμενες 

οικονομικές καταστάσεις για να εντοπίσει τυχόν ασυνέπειες. 

2. Να εξετάσει κατά πόσο οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις ή οι άλλες 

πληροφορίες απαιτείται να τροποποιηθούν. 

3. Να εκφράσει γνώμη με εξαίρεση ή να εκφράσει αρνητική γνώμη όταν είναι 

αναγκαία. 

4. Να αξιολογήσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων. 

 

 Η έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή σε Αναθέσεις Ελέγχου Ειδικού Σκοπού ΔΕΠ 

800 

Οι βασικότερες οδηγίες του Προτύπου αυτού είναι οι εξής: 
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1. Ο ελεγκτής οφείλει να επισκοπήσει και να εκτιμήσει τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από τα ελεγκτικά τεκμήρια. 

2. Ο ελεγκτής πρέπει να συμφωνήσει εγγράφως με την ελεγχόμενη οικονομική 

μονάδα για το είδος του ελέγχου. 

Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει: 

- Να περιέχει σαφή και πλήρη έκφραση της γνώμης του. 

- Να περιέχει τίτλο, υπευθυνότητα διοίκησης, εφαρμογή ΔΕΠ και περιγραφή της 

εργασίας που εκτελέστηκε από αυτόν. 

3. Εκφράζοντας τη γνώμη και επί των αντίστοιχων συνοπτικών οικονομικών 

καταστάσεων. 

1. Οδηγίες Διεθνούς Ελεγκτικής Πρακτικής (1000 – 1100): Δίνονται οι 

βασικότερες οδηγίες ελεγκτικής πρακτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν τους τρόπους και τις 

διαδικασίες ελέγχου: 

 1000: Διαδικασίες Διατραπεζικών Επιβεβαιώσεων 

 1004: Η σχέση μεταξύ Τραπεζικών Εποπτών και Εξωτερικών Ελεγκτών 

Τραπεζών 

 1005: Οι Ειδικές διαδικασίες στον Έλεγχο Μικρών Επιχειρήσεων 

 1006: Οι Έλεγχοι των Οικονομικών Καταστάσεων των Τραπεζών 

 1010: Η Εξέταση Θεμάτων περιβάλλοντος στον Έλεγχο των Οικονομικών 

Καταστάσεων 

 1012: Ο έλεγχος των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων 

 1013: Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Επίδραση στον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων 

 1014: Έκθεση Ελεγκτών για συμμόρφωση με Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

2. Διεθνή Πρότυπα για Αναθέσεις Επισκόπησης (2000 – 2699): Περιλαμβάνει τα 

πρότυπα εκείνα κατά τα οποία αντικειμενικός σκοπός είναι η επισκόπηση των οικονομικών 

καταστάσεων από τον ελεγκτή λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαδικασίες που του επιτρέπουν 

να δηλώσει ένα έχει υποπέσει στην αντίληψη του ότι οι καταστάσεις αυτές δεν 

καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και παραδοχές: 

 2400: Αναθέσεις για επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων (πρώην 910) 

 2410: Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας 
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3. Διασφαλιστικές Αναθέσεις άλλες εκτός από Ελέγχους ή Επισκοπήσεις 

Οικονομικών Καταστάσεων 

3.1 Διεθνή Πρότυπα Διασφαλιστικών Αναθέσεων (3000 – 3699): 

3.1.1 Εφαρμοστέα σε όλες τις Διασφαλιστικές Αναθέσεις(3000–3399): 

 3000: Διασφαλιστικές Αναθέσεις άλλες εκτός από Αναθέσεις Ελέγχων ή 

Επισκοπήσεων Οικονομικών Καταστάσεων 

3.1.2 Αντικείμενα Ειδικών Ελέγχων (3400 – 3699): 

 3400: Η εξέταση της Προσδοκώμενης Οικονομικής Πληροφόρησης (πρώην 

810) 

4. Συναφείς Υπηρεσίες 

4.1 Διεθνή Πρότυπα Συναφών Υπηρεσιών (4000 – 4699): 

 4400: Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με 

Οικονομική Πληροφόρηση (πρώην 920) 

 4410: Αναθέσεις Συγκέντρωσης Οικονομικών Πληροφοριών (πρώην 930) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας 

 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων 

Ελέγχου στην Ελλάδα και η συμβολή τους στη ποιότητα του ελεγκτικού έργου. 

Στόχος του ερευνητή  ήταν να εξετάσει τις στάσεις και απόψεις των Ελλήνων 

ορκωτών λογιστών για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων ελέγχου και να διερευνήσει τα 

οφέλη από τη χρήση τους ή τα εμπόδια στην εφαρμογή τους. 

 

4.2 Διαδικασία και Είδος Έρευνας 

 

 

Στην παρούσα μελέτη επιλέχτηκε η ποσοτική έρευνα καθώς ο ερευνητής ήθελε να 

διερευνήσει την εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου στην Ελλάδα και τη συμβολή 

τους στη ποιότητα του ελεγκτικού έργου.  

Ο ερευνητής επέλεξε το αντικείμενο μελέτης της ερευνάς τους, καθόρισε το στόχο και 

τα ερευνητικά ερωτήματα και στη συνέχεια προχώρησε στη σύνδεση των ερευνητικών 

ερωτημάτων με τη θεωρία. Επέλεξε ένα ερευνητικό εργαλείο σύντομο και περιεκτικό που θα 

κάλυπτε τα βασικά ερωτήματα και ταυτόχρονα δεν θα κούραζε τους συμμετέχοντες, 

 

4.3 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που έθεσε ο ερευνητής ήταν: 

- Εφαρμόζονται τα διεθνή πρότυπα ελέγχου από τους Έλληνες ορκωτούς λογιστές 

- Ποια είναι τα οφέλη που διαπιστώνουν από τη χρήση τους; 

- Ποια εμπόδια κρίνουν ότι υπάρχουν στη συμβολή των διεθνών προτύπων στη 

μεγιστοποίηση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου; 
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4.4 Πληθυσμός - Δειγματοληψία 

 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν ως επί το πλείστον  ορκωτοί λογιστές  που εργάζονται στη 

Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα.Ο ερευνητής μοίρασε ιδιόχειρα ερωτηματολόγια και 

ανέβασε το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική πλατφόρμα ζητώντας τη συμμετοχή ορκωτών 

λογιστών στην έρευνα. Το ερωτηματολόγιο  ήταν  διαθέσιμο on line για αρκετές εβδομάδες. 

 

4.5 Επιλογή Εργαλείων Έρευνας 

 

 

Ο ερευνητής επέλεξε ένα ερευνητικό εργαλείο σύντομο και περιεκτικό που θα κάλυπτε τα 

βασικά ερωτήματα και ταυτόχρονα δεν θα κούραζε τους συμμετέχοντες και κατέληξε στη 

δημιουργία ενός ερωτηματολογίου με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  (βλ. παράρτημα). Πριν 

την υλοποίηση της έρευνας προχώρησε σε μία πιλοτική έρευνα με 5 συμμετέχοντες 

προκειμένου να δει αν το ερευνητικό  εργαλείο ήταν αξιόπιστο και αν έπρεπε να προχωρήσει 

στην αναδιατύπωση κάποιων ερωτήσεων.  

 

4.6 Κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας 

 

 

Ο ερευνητής τήρησε τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας κατά την υλοποίηση της 

έρευνας. Τα στοιχεία αποστολής των ερωτηματολογίων λήφθηκαν από την ΕΛΤΕ και τις 

ιστοσελίδες των ελεγκτικών εταιριών.Γνωστοποίησε την ταυτότητά του στους 

συμμετέχοντες, ζήτησε τη συγκατάθεση των ερωτηθέντων για την υλοποίηση της έρευνας και 

τους ενημέρωσε για το σκοπό της έρευνας.Ο ερευνητής επίσης αντιμετώπισε τους 

συμμετέχοντες με σεβασμό και ευγένεια.Προσπάθησε να μην χειραγωγήσει ή επηρεάσει τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων και τους εξήγησε ότι δεν υπάρχουν «σωστές» ή «λάθος» 

απαντήσεις.  
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4.7 Στατιστική Ανάλυση 

 

 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων ο ερευνητής χρησιμοποίηση το SPSS v.21 και 

προχώρησε σε περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα επέλεξε να 

αξιολογήσει την αξιοπιστία την έρευνας με το cronbach’s a και να  προχωρήσει σε 

αξιολόγηση της μεταβλητής που ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση στις απόψεις των 

συμμετεχόντων περί της συμβολής της εφαρμογής διεθνών προτύπων ελέγχου στην ποιότητα 

του ελεγκτικού έργου μέσω της ανάλυσης συσχέτισης και στη συνέχεια της ανάλυσης 

παλινδρόμησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1 Συμμετέχοντες 

 

 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 70 λογιστές που εργάζονται σε ελεγκτικές εταιρίες.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η συντριπτική πλειοψηφία 90% είναι ή υπήρξαν 

μέλος του  Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  

 

90%

10%

Γράφημα 1:Μέλος του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Ναι

Όχι

 

Διάγραμμα 5.1. Ταυτότητα του δείγματος της έρευνας 

 

 

 

Από τους 70 συμμετέχοντες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 36% είχε εμπειρία στην 

ελεγκτική εταιρία από 4 έως 10 χρόνια  και το 29% από 10 χρόνια και άνω. Το 14%  έως 4 

χρόνια και 21% έχει απασχοληθεί έως 1 σε ελεγκτική εταιρία.  
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29%

36%

14%

21% 0%

Γράφημα 2:Πόσα χρόνια 
απασχολείστε/απασχοληθήκατε σε 

ελεγκτική εταιρία

10 χρόνια και άνω   

4 < χρόνια < 10      

1 < χρόνια < 4        

χρόνια < 1               

κανένα       

 

Διάγραμμα 5.2. Ταυτότητα του δείγματος της έρευνας 

 

 

5.2 Περιγραφική Στατιστική των Μεταβλητών της Μελέτης 

 

 

Στη συνέχεια ο ερευνητής ρώτησε τους συμμετέχοντες αν υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και 

πολιτικές που προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και δεν τις εφαρμόζουν ή δεν τις 

εφάρμοζαν.  

 Η συντριπτική πλειοψηφία (85%) δήλωσε ότι δεν υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και 

πολιτικές που προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και δεν τις εφαρμόζει.  
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15%

85%

Γράφημα 3:Διαδικασίες και 
πολιτικές που προβλέπονται απο τα 

διεθνή πρότυπα ελέγχου και δεν 
εφαρμόζονται

Ναι

Όχι

 

Διάγραμμα 5.3. Τήρηση διαδικασιών και πολιτικών των ΔΠΕ(έρευνα) 

  

Από τους 10 συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και πολιτικές 

που προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και δεν τις εφαρμόζουν, οι αιτίες που 

αναφέρθηκαν ήταν η έλλειψη σαφήνειας του προτύπου, η εκ προθέσεως πράξη προς ιδίο 

όφελος ή της ελέγχουσας εταιρίας και οι αντιδράσεις της ελεγχόμενης εταιρίας. 

 

50%

10%

40%

Γράφημα 4:Λόγος μη εφαρμογής 
διεθνών προτύπων ελέγχου

Έλλειψη σαφήνειας του 

προτύπου

Αντιδράσεις της 

ελεγχόμενης εταιρίας  

Εκ προθέσεως πράξη προς 
ιδίο όφελος ή της 

ελέγχουσας εταιρίας

 

Διάγραμμα 5.4. Λόγοι μη εφαρμογής των προτύπων(έρευνα) 

 

 



 

55 

 

 

 

 Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν θα πρέπει να συμπεριληφθούν κάποιες 

διαδικασίες και πολιτικές που κρίνουν ως απαραίτητες εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται 

στα διεθνή πρότυπα, και η πλειοψηφία απάντησε όχι. 

 

82%

14%
4%0%0%

Γράφημα 5:Πρόσθετες διαδικασίες 
και πολιτικές εκτός απο αυτές που 

υπάρχουν ήδη

Σίγουρα όχι

Μάλλον όχι

Ίσως

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

 

 Διάγραμμα 5.5. Προσθήκη νέων διαδικασιών και πολιτικών στα υπάρχοντα 

πρότυπα(έρευνα) 

 

 

Η επόμενη ερώτηση ζητούσε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν αν γνωρίζουν τα 

εργαλεία ή τις οδηγίες εφαρμογής που έχουν εκδώσει οι εθνικοί οργανισμοί, άλλοι 

επαγγελματικοί φορείς ή άλλες πηγές για να βοηθήσουν στην εφαρμογή των διεθνών 

προτύπων ελέγχου. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν Ναι (100%) και  το 81% δήλωσε πως 

τα χρησιμοποιούν ή τα έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα υλικά.  
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81%

19%

Γράφημα 6:Χρήση εργαλείων ή 
οδηγιών για την εφαρμογή των 

διεθνών προτύπων ελέγχου

Ναι

Όχι

 

      Διάγραμμα  5.6.  Χρήση  εργαλείων ή οδηγιών  για την εφαρμογή των προτύπων(έρευνα) 

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι τα διεθνή πρότυπα ελέγχου συνοδεύονται με επαρκείς 

οδηγίες για τη χρήση και εφαρμογή τους, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό απάντησε ελλιπώς. 

0%3%

40%
57%

Γράφημα 7:Επαρκείς οδηγίες για τη 
χρήση και εφαρμογή των διεθνών 

προτύπων ελέγχου

Καθόλου/Στον ελάχιστο βαθμό 

Ελλιπώς/Σε μικρό βαθμό

Αρκετά/Σε μεγάλο βαθμό

Πολύ/Στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό

 

Διάγραμμα 5.7. Παροχή επαρκών οδηγιών χρήσης των ΔΠΕ(έρευνα) 
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 Η επόμενη ερώτηση διερευνούσε το βαθμό στον οποίο πιστεύουν οι συμμετέχοντες 

ότι η πιστή εφαρμογή των διεθνών προτύπων ελέγχου συμβάλλει στον εντοπισμό κινδύνων. 

Η πλειοψηφία απάντησε πολύ (65%) και αρκετά (19%) . Καθόλου δεν δήλωσε κανένας 

συμμετέχοντας.  

 

0%16%

19%
65%

Γράφημα 8:Η πιστή εφαρμογή των 
διεθνών προτύπων ελέγχου 
συμβάλλει στον εντοπισμό 

κινδύνων

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

 

Διάγραμμα 5.8. Η συμβολή των προτύπων στον εντοπισμό κινδύνων(έρευνα) 

 

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σε ποιο βαθμό, πιστεύουν ότι η πιστή 

εφαρμογή των διεθνών προτύπων ελέγχου συμβάλλει στην αντιμετώπιση και αναφορά των 

κινδύνων. Εδώ διαφοροποιήθηκαν κάπως οι απαντήσεις των ερωτηθέντων καθώς ενώ 

δήλωσαν ότι τα διεθνή πρότυπα βοηθούν στον εντοπισμό των κινδύνων, υπάρχει ένα 20% 

που πιστεύει ότι βοηθούν λίγο στην αντιμετώπιση και την αναφορά των κινδύνων αυτών και 

ένα 5% δήλωσε που δεν βοηθούν καθόλου. Η πλειοψηφία βέβαια 47% δήλωσε πως βοηθούν 

πολύ.  
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5%
20%

28%

47%

Γράφημα 9:Η πιστή εφαρμογή των 
διεθνών προτύπων ελέγχου 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση και 
αναφορά των κινδύνων

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

 

Διάγραμμα 5.9. Η συμβολή των προτύπων στην αντιμετώπιση κινδύνων(έρευνα) 

 

 

Όσον αφορά την συμβολή της συστηματικής  αναθεώρησης των διεθνών προτύπων 

ελέγχου στο ελεγκτικό επάγγελμα , η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είναι 

ουδέτερη.  

0%
0%

79%

14%

7%

Γράφημα 10:Πως πιστεύευτε οτι η 
αναθεώρηση των προτύπων σε 
συστηματική βάση θα συμβάλει 

στην ποιότητα του ελεγκτικού έργου

Αρνητικά

Μάλλον αρνητικά

Ουδέτερο/Αδιάφορο

Μάλλον θετικά 

Σίγουρα θετικά

 

Διάγραμμα 5.10. Η συμβολή της αναθεώρησης των προτύπων σε συστηματική βάση(έρευνα) 
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Στη συνέχεια της έρευνας, ο ερευνητής ρώτησε τους συμμετέχοντες σε ποιο στάδιο 

του ελεγκτικού έργου πιστεύουν ότι οι οδηγίες των διεθνών ελεγκτικών προτύπων είναι 

καθοριστικής σημασίας για την διασφάλιση της ποιότητας του έργου. Το 39% απάντησε στο 

σχεδιασμό ελέγχου, το 21% στην εκτέλεση ελέγχου, το 26% στην εξαγωγή συμπερασμάτων   

και το 14% στην έκραση γνώμης                 

 

 

Διάγραμμα 5.11. Σημασία των ελεγκτικών προτύπων στα διάφορα στάδια του ελεγκτικού 

έργου(έρευνα) 

Στην επόμενη ερώτηση το 10% δήλωσε πως πιστεύει ότι σε συγκεκριμένους κλάδους 

επιχειρήσεων ίσως πρέπει να εφαρμόζονται με διαφορετικό χειρισμό τα ελεγκτικά πρότυπα 

και το 9% μάλλον ναι.Το 81% όχι. 

74%

7%
10%

9%0%

Γράφημα 12:Διαφορετικός 
χειρισμός των προτύπων σε 

διαφορετικούς κλάδους 

επιειρήσεων

Σίγουρα όχι

Μάλλον όχι

Ίσως

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

 

Διάγραμμα 5.12. Σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων πρέπει να εφαρμόζονται με 

διαφορετικό χειρισμό τα ελεγκτικά πρότυπα;(έρευνα) 
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Στη συνέχεια ο ερευνητής ρώτησε σε τι βαθμό εκτιμά ο κάθε συμμετέχων ότι η 

ποιότητα του ελεγκτικού έργου εξαρτάται από τις δικλίδες ποιότητας ελεγκτικής εταιρείας, 

τις οδηγίες εντοπισμού απάτης, τις οδηγίες αντιμετώπισης περιπτώσεων απάτης, τις οδηγίες 

απόκτησης-αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων  και τις οδηγίες έκφρασης γνώμης. Η 

πλειοψηφία κρίνει ως πιο σημαντική δικλίδα  τις οδηγίες απόκτησης-αξιολόγησης ελεγκτικών 

τεκμηρίων  (Μ.Π. 3.96, τυπική απόκλιση 0.83)                                                                   

 

Πίνακας 5.1. Περιγραφική στατιστική  

Μεταβλητές  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Ποιότητα του ελεγκτικού έργου 

Δικλίδες ποιότητας 

ελεγκτικής εταιρείας                                    

3.66 0.84 

Οδηγίες εντοπισμού απάτης                                                         3.87 0.91 

Οδηγίες αντιμετώπισης 

περιπτώσεων απάτης                             

3.58 0.84 

Οδηγίες απόκτησης-

αξιολόγησης ελεγκτικών 

τεκμηρίων           

3.96 0.83 

Οδηγίες έκφρασης γνώμης                                                            2.70 0.93 

 

 

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν έχουν αναπτύξει οδηγίες στο σύστημα 

ποιοτικού ελέγχου για την εφαρμογή των απαιτήσεων των διεθνών προτύπων ελέγχου 

σχετικά με την αξιολόγηση, την επικοινωνία και την αποκατάσταση διαπιστωμένων 

ελλείψεων στις πολιτικές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον ποιοτικό έλεγχο. Μόνο 

το 4% απάντησε Ναι.  
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4%

96%

Γράφημα 13:Ανάπτυξη οδηγιών για 
το σύστημα ποιοτικού ελέγχου

Ναι

Όχι

 

Διάγραμμα  5.13. Ανάπτυξη οδηγιών στο σύστημα ποιοτικού ελέγχου για την εφαρμογή των 

απαιτήσεων των διεθνών προτύπων ελέγχου σχετικά με την αξιολόγηση, την επικοινωνία και 

την αποκατάσταση διαπιστωμένων ελλείψεων στις πολιτικές και τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με τον ποιοτικό έλεγχο(έρευνα) 

 

 Στην προτελευταία ερώτηση της έρευνας, οι συμμετέχοντες έπρεπε να διατυπώσουν 

τη γνώμη τους σχετικά με το σύστημα του ποιοτικού ελέγχου στην εταιρεία τους. Η 

πλειοψηφία δήλωσε πως είναι τυπικό ή σημαντικό. Μόνο ένα 6% δήλωσε ελλιπές.  

 

0%6%

47%32%

15%

Γράφημα 14:Αξιολόγηση 
συστήματος ελέγχου στην εταιρία 

του συμμετέχοντα

Ανύπαρκτο

Ελλιπές

Τυπικό

Σημαντικό

Εξέχων

 

Διάγραμμα 5.14.Αξιολόγηδη υπαλλήλων για το σύστημα του ποιοτικού ελέγχου στην 

εταιρεία τους(έρευνα) 
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Στην τελευταία ερώτηση οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι πιστεύουν σε ποσοστό 96% 

ότι δεν  θα έπρεπε να υπάρχουν στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα πιο συγκεκριμένες οδηγίες ως 

προς την θέσπιση του συστήματος δικλίδων ποιότητας στις ελεγκτικές εταιρείες. 

 

96%

3%1%0%0%

Γράφημα 15:Διεθνή ελεγκτικά 
πρότυπα με πιο συγκεκριμένες 

οδηγίες ως προς την θέσπιση του 

συστήματος δικλιδων ποιότητας …

Σίγουρα όχι

Μάλλον όχι

Ίσως

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

 

Διάγραμμα 5.15. Αναγκαιότητα ύπαρξης πιο  συγκεκριμένων οδηγιών ως προς την θέσπιση 

του συστήματος δικλίδων ποιότητας στις ελεγκτικές εταιρείες(έρευνα) 

 

5.3 Έλεγχος Αξιοπιστίας 

 

Στη συνέχεια ο ερευνητής προχώρησε σε έλεγχο αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου με το 

Cronbach’s a. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε υψηλή αξιοπιστία (Cronbach 

Alpha>0,700) 

Πίνακας 5.3: Cronbach’s a 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,759 20 
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 5.4 Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Αποφάσεις των Συμμετεχόντων περί 

της Συμβολής των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου στην Ποιότητα του 

Ελεγκτικού έργου. 

Προκειμένου να προσδιοριστεί ο παράγοντας που ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση στις 

απόψεις των συμμετεχόντων περί της συμβολής της εφαρμογής διεθνών προτύπων ελέγχου 

στην ποιότητα του ελεγκτικού έργου  προσδιορίστηκε η σχέση μεταξύ των μεταβλητών μέσω 

της ανάλυσης συσχέτισης και στη συνέχεια έγινε ανάλυση παλινδρόμησης. Ο Πίνακας 6.1 

απεικονίζει την τιμή r για τη σχέση μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών και των απόψεων των 

συμμετεχόντων περί της συμβολής της εφαρμογής διεθνών προτύπων ελέγχου στην ποιότητα 

του ελεγκτικού έργου.Όπως βλέπουμε ο συντελεστής συσχέτισης r κυμαίνεται από 0.33 – 

0.52 δηλαδή υπάρχει μια ασθενής έως μέση γραμμική συσχέτιση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.4.Συσχέτιση μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών 

 

 Εφαρμογή διεθνών 

προτύπων ελέγχου 

Μέλος του 

Σώματος Ορκωτών 

Ελεγκτών 

Λογιστών 

Χρήση εργαλείων 

εφαρμογής διεθνών 

προτύπων ελέγχου 

Απόψεις περί της 

συμβολής της 

εφαρμογής διεθνών 

προτύπων ελέγχου 

στην ποιότητα του 

ελεγκτικού έργου   

0.52** 0.47 ** 0.33** 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας ήταν η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Ελέγχου στην Ελλάδα και η συμβολή τους στη ποιότητα του ελεγκτικού έργου. Ο πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενος ορισμός της ποιότητας του ελέγχου είναι αυτό του  DeAngelo (1981, σελ. 

186), που δηλώνει ότι «η ποιότητα των υπηρεσιών ελέγχου ορίζεται ως η κοινή πιθανότητα 

ότι ένας συγκεκριμένος ελεγκτής: α) θα ανακαλύψει παραβίαση στο λογιστικό σύστημα του 

πελάτη και (β) θα αναφέρει την παραβίαση. Πολλοί ερευνητές χρησιμοποίησαν στην πορεία 

του χρόνου αυτή τη διπλή προσέγγιση για να καθορίσουν περαιτέρω την ποιότητα του 

ελέγχου προσδιορίζοντας με περισσότερες λεπτομέρειες την ικανότητα και την ανεξαρτησία 

του ελεγκτή, ενώ άλλοι την υιοθέτησαν ως βάση για τον προσδιορισμό άλλων 

χαρακτηριστικών ποιότητας ελέγχου. Για παράδειγμα, η Seyyed (2012) παρέχει περαιτέρω 

εξηγήσεις, δηλώνοντας  ότι η ποιότητα του ελέγχου θα μπορούσε να είναι συνάρτηση της 

ικανότητας του ελεγκτή να ανιχνεύει ουσιώδεις ανακρίβειες και να αναφέρει τα σφάλματα. 

Μαζί με άλλους παρόμοιους ορισμούς, όλοι δίνουν έμφαση σε δύο από τις σημαντικότερες 

πτυχές της ποιότητας του ελέγχου, δηλαδή την ικανότητα των ελεγκτών καθώς και την 

ανεξαρτησία του ελεγκτή. 

Ένα άλλο ρεύμα καθορισμού της ποιότητας του ελέγχου επικεντρώνεται στην 

ακρίβεια των πληροφοριών που αναφέρουν οι ελεγκτές. Οι Titman και Trueman (1986, που 

αναφέρονται στο Behn και Choi 2008) υποδηλώνουν ότι η υψηλή ποιότητα του ελέγχου 

βελτιώνει την αξιοπιστία των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων και επιτρέπει 

στους επενδυτές να προβούν σε ακριβέστερη εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης. Ο Schauer 

(2002, σελ.78) δηλώνει επίσης ότι ένας έλεγχος υψηλότερης ποιότητας αυξάνει την 

πιθανότητα οι οικονομικές καταστάσεις να αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την 

οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της ελεγχόμενης 

οντότητας. Με άλλα λόγια, η ποιότητα του ελέγχου είναι μέρος της ποιότητας των 

δημοσιευμένων λογιστικών πληροφοριών (Clinch 2010).  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι 

οι οδηγίες των διεθνών ελεγκτικών προτύπων είναι καθοριστικής σημασίας για την 
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διασφάλιση της ποιότητας του έργου, συνεισφέροντας στο σχεδιασμό ελέγχου, στην 

εκτέλεση ελέγχου, στην εξαγωγή συμπερασμάτων   και στην έκραση γνώμης                 

Άλλοι ερευνητές επικεντρώνονται στον βαθμό στον οποίο ο έλεγχος συμμορφώνεται 

με τα ισχύοντα πρότυπα ελέγχου. Το Government Accountability Office (2003), ορίζει τον 

έλεγχο υψηλής ποιότητας ως έλεγχο "σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου 

προκειμένου να παρέχεται εύλογη βεβαιότητα ότι οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και 

οι σχετικές γνωστοποιήσεις παρουσιάζονται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές 

αρχές και δεν είναι ουσιωδώς ανακριβείς, είτε οφείλονται σε λάθη είτε σε απάτη. Επιπλέον, 

προτείνεται από την de las Heras (2012) ότι η ποιότητα του ελέγχου είναι η πιθανότητα 

ανίχνευσης της αποτυχίας του ελέγχου, της πειθαρχίας των ελεγκτών και της παρότρυνσής 

τους να περιορίσουν τον διοικητικό οπορτουνισμό, ο οποίος συνδέεται στενά με τα πρότυπα 

ελέγχου.  

Τέλος, αρκετοί ερευνητές προσεγγίσουν ή εξομοιώσουν την ποιότητα του ελέγχου με 

την ποιότητα των ελεγκτών. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Οι Manita και Elommal 

(2010) ισχυρίζονται ότι η ποιότητα του ελέγχου πρέπει να εστιάζεται στην ποιότητα της 

διαδικασίας ελέγχου και ότι οι μελέτες για τη διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να δίνουν 

έμφαση στην εξέταση των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας ελέγχου. Ωστόσο, 

επισημαίνουν ότι οι δείκτες της διαδικασίας ελέγχου ενδέχεται να μην είναι τόσο προφανείς 

όσο εκείνοι των ελεγκτών. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων εφαρμόζουν όλες τις διαδικασίες και πολιτικές που προβλέπονται από τα 

διεθνή πρότυπα ελέγχου και μάλιστα πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στα διεθνή 

ελεγκτικά πρότυπα πιο συγκεκριμένες οδηγίες ως προς την θέσπιση του συστήματος δικλίδων 

ποιότητας στις ελεγκτικές εταιρείες. 

Σύμφωνα με τους D. Vaicekauskas και J. Mackevičius (2013) η ποιότητα του ελέγχου 

μπορεί να οριστεί ως επίπεδο επιβεβαίωσης μεταξύ της αξίας που δημιουργεί ο έλεγχος και 

των προσδοκιών για τον έλεγχο τρίτων χρηστών και πελατών ελέγχου. Οι συγγραφείς 

δηλώνουν ότι οι προσδοκίες, που καθοδηγούνται από τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, 

τηρούνται ή υπερβαίνουν εάν:  

• οι ελεγκτές εκδίδουν ακριβή και αξιόπιστη έκθεση ελεγκτή.  

• οι ελεγκτές μειώνουν την πιθανότητα ουσιώδους ανακρίβειας που οφείλεται σε 

απάτη ή λάθος.  
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• ο έλεγχος διεξάγεται σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα, τη δεοντολογία και 

τους ισχύοντες νόμους σε όλα τα στάδια ελέγχου.  

• Οι ελεγκτές παρουσιάζουν χρήσιμες γνώσεις και συστάσεις για τον πελάτη ελέγχου, 

δημιουργώντας έτσι την προστιθέμενη αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας.  

• ο έλεγχος διενεργείται από τους αρμόδιους ελεγκτές και σύμφωνα με τις 

καθορισμένες προθεσμίες.  

Στην παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η πιστή εφαρμογή των διεθνών 

προτύπων ελέγχου συμβάλλει όχι μόνο στον εντοπισμό κινδύνων, αλλά και στην 

αντιμετώπιση και αναφορά των κινδύνων. Παράλληλα οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν το 

σύστημα του ποιοτικού ελέγχου στην εταιρεία τους ως τυπικό και σημαντικό και δήλωσαν 

πως δεν πιστεύουν ότι σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων πρέπει να εφαρμόζονται με 

διαφορετικό χειρισμό τα ελεγκτικά πρότυπα. 

Παρόμοια ήταν τα ευρήματα των R. Fontaine και C. Pilote (2012). Οι συγγραφείς 

διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ των ελεγκτών και των πελατών τους καθώς και το ρόλο των 

διεθνών προτύπων στην ποιότητα του ελεγκτικού έργου και αναφέρουν ότι οι πελάτες συχνά 

αντιλαμβάνονται τον έλεγχο ως μια "μη σημαντική υπηρεσία". Εάν οι ελεγκτές 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών, δημιουργούνται στενότερες σχέσεις. Με τη 

σειρά τους, οι καλές σχέσεις επιτρέπουν στους ελεγκτές να εξοικειωθούν με τις ανάγκες του 

πελάτη παρέχοντας έτσι περισσότερη προστιθέμενη αξία. Αυτή η υπηρεσία ελέγχου 

θεωρείται ότι είναι υψηλότερης ποιότητας. Οι επισήμαναν ωστόσο ότι και οι δύο πλευρές - οι 

ελεγκτές και οι πελάτες - εξακολουθούν  να διατηρούν ελεύθερη σχέση, μη παραβιάζοντας 

έτσι την επαγγελματική δεοντολογία, ειδικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανεξαρτησίας.  

Η χρήση διεθνών προτύπων ελέγχου από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς 

λογιστές είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μπορεί να προσφέρει ελέγχους υψηλότερης 

ποιότητας όσον αφορά τις ακριβέστερες και ορθότερες λογιστικές αναφορές. Η εφαρμογή 

των διεθνών προτύπων ελέγχου ενισχύουν την ποιότητα του ελέγχου από την πλευρά του 

πελάτη (Vaicekauskas, Mackevičius, 2013, Vaicekauskas, 2013, Dassen, 1995, Duff, 2004) 

καθώς εξασφαλίζουν την εφαρμογή των ακόλουθως κριτηρίων:  

- Της προστιθέμενης αξίας του ελέγχου  

- Την ενημέρωση των ελεγκτών σχετικά με τους επιχειρηματικούς κινδύνους της 

εταιρείας.  

- Την ανακοίνωση ασυνεπειών και σφαλμάτων που προσδιορίστηκαν κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου.  
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- Τις διαβουλεύσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής που παρέχονται κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου  

- Τις συστάσεις για τη βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου  

- Τη συμμόρφωση με τις προθεσμίες των ελεγκτικών επιδόσεων.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, 

τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα του IAASB αυξήθηκαν σημαντικά. Αν και η FSB και η 

Παγκόσμια Τράπεζα είχαν ήδη επισημάνει ότι είναι σημαντικές για τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, στα τέλη του 2000, οι παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις εξαπλώθηκαν, γεγονός 

που προκάλεσε νέες επικρίσεις και απαιτήσεις. Η κρίση δημιούργησε αιτήματα για 

μεγαλύτερη διαφάνεια στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ωστόσο, υπήρχαν επίσης 

αιτήματα για ελεγκτές να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, να μοιράζονται τις μοναδικές 

γνώσεις που έχουν στις επιχειρήσεις των πελατών τους. Ο όλο και πιο σύνθετος κόσμος της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των διεθνών επιχειρήσεων, επομένως, έχουν 

διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο για την διαδικασία ελέγχου. Η εφαρμογή διεθνών προτύπων 

ελέγχου ανταποκρίθηκε ανταποκρίθηκε στο νέο περιβάλλον χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης στο οποίο η έκθεση ελέγχου έχει μια σημαντική λειτουργία. 

Ο ερευνητής θεωρεί ότι εκτός από τον καθορισμό διεθνών  προτύπων ελέγχου θα πρέπει να 

εφαρμόζονται και διεθνή πρότυπα ελέγχου ποιότητας για τις επιχειρήσεις, καθώς είναι 

απαραίτητο στο σύστημα ποιοτικού ελέγχου μιας επιχείρησης για ελέγχους και ανασκοπήσεις 

οικονομικών καταστάσεων και άλλες υποχρεώσεις διασφάλισης και συναφείς υπηρεσίες. Ένα 

αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου ποιότητας πρέπει να διακρίνεται από συνεπή ποιότητα σε 

όλες τις υπηρεσίες που παρέχει μια επιχείρηση και να αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά 

του τρόπου με τον οποίο μια επιχείρηση διαχειρίζεται τις λογιστικές της υπηρεσίες. 

Μια επιχείρηση θα πρέπει να αναπτύσσει πολιτικές και διαδικασίες που να 

ασχολούνται με βασικά στοιχεία ενός συστήματος ελέγχου ποιότητας τα οποία θα 

περιλαμβάνουν: 

• Ευθύνες ηγεσίας για την ποιότητα εντός της επιχείρησης 

• Αποδοχή και συνέχιση σχέσεων πελατών και συγκεκριμένων δεσμεύσεων 

• Παρακολούθηση 

• Σχετικές δεοντολογικές απαιτήσεις 

• Ανθρώπινο δυναμικό 

• Απόδοση αφοσίωσης 
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Μετά την οικονομική κρίση, πολλές εταιρείες ανταποκρίθηκαν στο μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον και τους αναδυόμενους κινδύνους εταιρικής διακυβέρνησης, επανεξετάζοντας τις 

επιχειρηματικές πρακτικές και τις σχετικές δραστηριότητές τους. Καθώς το περιβάλλον στο 

οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν εξελίσσεται και η εστίαση στην ποιότητα εντείνεται, θα 

πρέπει να υιοθετούνται πρότυπα ελέγχου με πιο σαφή και καλύτερη αντιμετώπιση όλων των 

ρυθμιζόμενων θεμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην  

 - Απευθείας ευθύνη της ηγεσίας που θα πρέπει να ωθεί στην επιχείρηση και το 

προσωπικό της στην επίτευξη και βελτίωση της ποιότητας. 

- Κατανόηση των αιτιωδών παραγόντων των διαπιστώσεων τόσο από εξωτερικές όσο 

και από εσωτερικές επιθεωρήσεις. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλαμβάνουν δράση για να 

ανταποκριθούν σε αυτά τα ευρήματα, που αναφέρονται ως δράσεις αποκατάστασης ή 

αποκατάστασης. 

- Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας αυτών των διορθωτικών ενεργειών και 

προσαρμογή τους σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. και 

-  Καθιέρωση σαφέστερης σχέσης μεταξύ της λογοδοσίας για την ποιότητα στο 

πλαίσιο των πολιτικών και των διαδικασιών που αφορούν θέματα ανθρώπινων πόρων (π.χ. 

πρόσληψη, διατήρηση, κατάρτιση και αμοιβή). 

Η παρούσα έρευνα είχε κάποιους περιορισμούς. Καταρχήν το δείγμα των συμμετεχόντων 

ήταν μικρό. Επίσης δεν λήφθηκε  υπόψη η γνώμη των ιδιοκτητών των εταιριών για τον 

έλεγχο των οποίων εφαρμόζονται διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

Στο μέλλον προτείνεται να γίνει έρευνα που θα εξετάζει ποια η ποιότητα του ελέγχου και πώς 

συνδέεται με διάφορες διαστάσεις της ποιότητας του ελέγχου και τα μοντέλα, εστιάζοντας 

ιδιαίτερα στην αξιοπιστία των πληροφοριών και στο βαθμό στον οποίο ο έλεγχος 

συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και τη διαδικασία ελέγχου αντίστοιχα.  

Είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με έναν ενιαίο και καθολικό ορισμό 

της ποιότητας του ελέγχου, καθώς υπάρχουν διαφορές στην προοπτική των ενδιαφερομένων 

μερών, πράγμα που δείχνει ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο που έχει 

κυρίαρχη επιρροή στην ποιότητα του ελέγχου.  

Επομένως προτείνεται να διερευνηθεί επιπλέον οι διάφοροι ορισμοί που δίνονται στην 

ποιότητα του ελέγχουν και στην αξιολόγηση του ρόλου των διεθνών προτύπων από όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη (ελεγκτές, πελάτες, κοινό) , σε μια προσπάθεια να γίνει κατανοητό ένα 

πολύπλοκο ζήτημα. Οι πληροφορίες θα συμβάλουν περαιτέρω στην κατανόηση των απόψεων 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Εισαγωγή 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αφορά το ερευνητικό μέρος διπλωματικής εργασίας 

Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής του τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο: 

“Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου στην Ελλάδα και η συμβολή τους στη 

ποιότητα του ελεγκτικού έργου:Θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση”. 

Οι ερωτώμενοι καλούνται να παράσχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες ή 

εξηγήσεις και να περιγράψουν τις δραστηριότητές τους και τις σχετικές πολιτικές και 

διαδικασίες που εφαρμόζουν. 

 

 

 

 

 

1.Έιστε/Ήσαστε μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών; 

Ναι   

Όχι   

2.Πόσα χρόνια απασχολείστε/απασχοληθήκατε σε ελεγκτική εταιρεία; 

10 χρόνια και άνω    

4 < χρόνια < 10        

1 < χρόνια < 4         

χρόνια < 1                

κανένα                        

3.α.Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και πολιτικές που προβλέπονται από τα διεθνή 

πρότυπα ελέγχου και δεν τις εφαρμόσατε/ εφαρμόζετε; 

Ναι   

Όχι   

3.β. Αν ναι,ποιός είναι ο λόγος που δεν τις εφαρμόσατε/ εφαρμόζετε; 

Έλλειψη σαφήνειας του προτύπου               



 

74 

 

 

Ελλιπής εκπαίδευση                                    

Έλλειψη επαρκούς χρόνου                          

Αντιδράσεις της ελεγχόμενης εταιρίας     

Εκ προθέσεως πράξη προς όφελος             

δικό σας ή της ελέγχουσας εταιρίας 

Άλλος λόγος …................................ 

4.Θεωρείτε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν κάποιες διαδικασίες και πολιτικές που 

κρίνετε ως απαραίτητες εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στα διεθνή πρότυπα 

ελέγχου;   

Σίγουρα όχι 

Μάλλον όχι 

Ίσως 

Μάλλον ναι 

Σίγουρα ναι 

5.α.Γνωρίζετε τα εργαλεία ή τις οδηγίες εφαρμογής που έχουν εκδώσει οι εθνικοί 

οργανισμοί, άλλοι επαγγελματικοί φορείς ή άλλες πηγές για να βοηθήσουν στην 

εφαρμογή των διεθνών προτύπων ελέγχου; 

Ναι   

Όχι   

5.β.Χρησιμοποιείτε, ή έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ, αυτά τα υλικά; Εάν ναι, παρακαλούμε 

να αναφέρετε τις πτυχές των εργαλείων ή των οδηγιών που θεωρείτε πιο χρήσιμες και 

την πηγή των υλικών. 

.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................

.......................................... 

6.Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι τα διεθνή πρότυπα ελέγχου συνοδεύονται με επαρκείς 

οδηγίες για τη χρήση και εφαρμογή τους; 

Καθόλου/Στον ελάχιστο βαθμό  

Ελλιπώς/Σε μικρό βαθμό 

Αρκετά/Σε μεγάλο βαθμό 

Πολύ/Στον μέγιστο δυνατό βαθμό 

7.Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η πιστή εφαρμογή των διεθνών προτύπων ελέγχου 

συμβάλλει στον εντοπισμό κινδύνων; 
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Καθόλου      

Λίγο             

Αρκετά         

Πολύ            

8.Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η πιστή εφαρμογή των διεθνών προτύπων ελέγχου 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση και αναφορά των κινδύνων; 

Καθόλου      

Λίγο             

Αρκετά         

Πολύ            

9.Πως πιστεύετε ότι η αναθεώρηση των διεθνών προτύπων ελέγχου σε συστηματική 

βάση επηρεάζει την ποιότητα του ελεγκτικού έργου;  

Αρνητικά 

Μάλλον αρνητικά 

Ουδέτερο/Αδιάφορο 

Μάλλον θετικά  

Σίγουρα θετικά 

10.Σε ποιό στάδιο του ελεγκτικού έργου πιστεύετε ότι οι οδηγίες των διεθνών 

ελεγκτικών προτύπων είναι καθοριστικής σημασίας για την διασφάλιση της ποιότητας 

του έργου; 

Σχεδιασμός ελέγχου             

Εκτέλεση ελέγχου                

Εξαγωγή συμπερασμάτων    

Έκφραση γνώμης                  

11.Συμφωνείτε στο ότι σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων πρέπει να υπάρχει 

διαφορετικός χειρισμός των ελεγκτικών προτύπων; 

Σίγουρα όχι 

Μάλλον όχι 

Ίσως 

Μάλλον ναι 

Σίγουρα ναι 

12.Σε τι βαθμό εκτιμάται ότι η ποιότητα του ελεγκτικού έργου εξαρτάται απο τους 

παρακάτω παράγοντες;(από 1:Πολύ λίγο ως 5:Πάρα πολύ) 
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Δικλίδες ποιότητας ελεγκτικής εταιρείας                                    

Οδηγίες εντοπισμού απάτης                                                         

Οδηγίες αντιμετώπισης περιπτώσεων απάτης                             

Οδηγίες απόκτησης-αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων           

Οδηγίες έκφρασης γνώμης                                                            

 13.Έχετε αναπτύξει οδηγίες στο σύστημα ποιοτικού ελέγχου για την εφαρμογή των 

απαιτήσεων των διεθνών προτύπων ελέγχου σχετικά με την αξιολόγηση, την 

επικοινωνία και την αποκατάσταση διαπιστωμένων ελλείψεων στις πολιτικές και τις 

διαδικασίες που σχετίζονται με τον ποιοτικό έλεγχο; 

Ναι   

Όχι   

14.Ποια η γνώμη σας για το σύστημα του ποιοτικού ελέγχου στην εταιρεία σας; 

Ανύπαρκτο             

Ελλιπές                 

Τυπικό                    

Σημαντικό              

Εξέχων                   

15.Πιστέυετε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα πιο 

συγκεκριμένες οδηγίες ως προς την θέσπιση του συστήματος δικλίδων ποιότητας στις 

ελεγκτικές εταιρείες; 

Σίγουρα όχι 

Μάλλον όχι 

Ίσως 

Μάλλον ναι 

Σίγουρα ναι 

 

 

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία σας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ 

QUICK REPORT ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται με απλά διαγράμματα και πίνακες ,τα πρωτογενή αποτελέσματα 

της διεξαχθείσας έρευνας για τους σκοπούς της εργασίας. 
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Γράφημα 1:Μέλος του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Ναι

Όχι
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Γράφημα 2:Πόσα χρόνια 
απασχολείστε/απασχοληθήκατε σε 

ελεγκτική εταιρία

10 χρόνια και άνω   

4 < χρόνια < 10      

1 < χρόνια < 4        

χρόνια < 1               

κανένα       
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Γράφημα 3:Διαδικασίες και 
πολιτικές που προβλέπονται απο τα 

διεθνή πρότυπα ελέγχου και δεν 
εφαρμόζονται

Ναι

Όχι
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Γράφημα 4:Λόγος μη εφαρμογής 
διεθνών προτύπων ελέγχου

Έλλειψη σαφήνειας του 

προτύπου

Αντιδράσεις της ελεγχόμενης 

εταιρίας  

Εκ προθέσεως πράξη προς ιδίο 

όφελος ή της ελέγχουσας 
εταιρίας

 
 

82%

14%
4%0%0%

Γράφημα 5:Πρόσθετες διαδικασίες 
και πολιτικές εκτός απο αυτές που 

υπάρχουν ήδη

Σίγουρα όχι

Μάλλον όχι

Ίσως

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

 

 



 

80 

 

 

81%

19%

Γράφημα 6:Χρήση εργαλείων ή 
οδηγιών για την εφαρμογή των 

διεθνών προτύπων ελέγχου

Ναι

Όχι

 

0%3%

40%
57%

Γράφημα 7:Επαρκείς οδηγίες για τη 
χρήση και εφαρμογή των διεθνών 

προτύπων ελέγχου

Καθόλου/Στον ελάχιστο βαθμό 

Ελλιπώς/Σε μικρό βαθμό

Αρκετά/Σε μεγάλο βαθμό

Πολύ/Στον μέγιστο δυνατό βαθμό

 

0%16%

19%
65%

Γράφημα 8:Η πιστή εφαρμογή των 
διεθνών προτύπων ελέγχου 
συμβάλλει στον εντοπισμό 

κινδύνων

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

 



 

81 

 

 

5%
20%

28%

47%

Γράφημα 9:Η πιστή εφαρμογή των 
διεθνών προτύπων ελέγχου 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση και 
αναφορά των κινδύνων

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

 

 

0%0%

79%

14%
7%

Γράφημα 10:Πως πιστεύευτε οτι η 
αναθεώρηση των προτύπων σε 
συστηματική βάση θα συμβάλει 

στην ποιότητα του ελεγκτικού έργου

Αρνητικά

Μάλλον αρνητικά

Ουδέτερο/Αδιάφορο

Μάλλον θετικά 

Σίγουρα θετικά

 

 



 

82 

 

 

74%

7%
10%

9%0%

Γράφημα 12:Διαφορετικός 
χειρισμός των προτύπων σε 

διαφορετικούς κλάδους 

επιειρήσεων

Σίγουρα όχι

Μάλλον όχι

Ίσως

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6.1. Περιγραφική στατιστική  

Μεταβλητές  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Ποιότητα του ελεγκτικού έργου 

Δικλίδες ποιότητας 

ελεγκτικής εταιρείας                                    

3.66 0.84 

Οδηγίες εντοπισμού απάτης                                                         3.87 0.91 

Οδηγίες αντιμετώπισης 

περιπτώσεων απάτης                             

3.58 0.84 

Οδηγίες απόκτησης-

αξιολόγησης ελεγκτικών 

τεκμηρίων           

3.96 0.83 

Οδηγίες έκφρασης γνώμης                                                            2.70 0.93 

 

 

 

 



 

83 

 

 

4%

96%

Γράφημα 13:Ανάπτυξη οδηγιών για 
το σύστημα ποιοτικού ελέγχου

Ναι

Όχι

 

0%6%

47%32%

15%

Γράφημα 14:Αξιολόγηση 
συστήματος ελέγχου στην εταιρία 

του συμμετέχοντα

Ανύπαρκτο

Ελλιπές

Τυπικό

Σημαντικό

Εξέχων

 

 

 



84 

 

96%

3%1%0%0%

Γράφημα 15:Διεθνή ελεγκτικά 
πρότυπα με πιο συγκεκριμένες 

οδηγίες ως προς την θέσπιση του 

συστήματος δικλιδων ποιότητας …

Σίγουρα όχι

Μάλλον όχι

Ίσως

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι
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