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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 

Ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της λογιστικής επιστήμης είναι η ελεγκτική , 

μέσα από των έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων αντλούμε χρήσιμες πληροφορίες 

,οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να βγάλουν συμπεράσματα , 

είτε θετικά είτε αρνητικά,  σχετικά με την οικονομική θέση μιας εταιρείας.  Η εξάπλωση της  

οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια  έχει  μεγαλώσει  την ανάγκη για την διασφάλιση 

των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων ,έτσι συναντάμε όλο και περισσότερο  τον 

διορισμό  ορκωτών ελεγκτών σε εταιρείες, που, είτε υπόκεινται υποχρεωτικά  σε έλεγχο, είτε 

όχι . Για τον λόγο αυτό οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές  καλούνται ,μετά τον διορισμό τους , να 

πραγματοποιούν ετήσιους οικονομικούς ελέγχους προκείμενου να εξάγουν ασφαλή 

συμπεράσματα  για την  ελεγχόμενη οικονομική μονάδα.  

Σκοπός λοιπόν των παραπάνω ελέγχων είναι η εξαγωγή ευλογών συμπερασμάτων, με 

βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν συλλέξει κατά την διάρκεια του ελέγχου. Τα 

συμπεράσματα αυτά οι ελεγκτές τα εκφράζουν  στην ετήσια έκθεση ελέγχου που συντάσσουν 

μετά το πέρας του ελεγκτικού έργου διατυπώνοντας την «γνώμη τους» επί των ελεγμένων 

οικονομικών καταστάσεων. Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίοι μπορεί να 

είναι επενδυτές , χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διάφοροι συναλλασσόμενοι με την εταιρεία 

όπως πελάτες και προμηθευτές ,το κράτος, αλλά και πολλοί άλλοι βασίζονται συχνά στην 

έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, προκείμενου να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με 

την ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ελεγκτές να πρέπει να 

διατυπώνουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους, με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται 

κατανοητά από τους ενδιαφερόμενους.  

Οι διεθνείς, αλλά και εγχώριες  επιτροπές, που είναι υπεύθυνες για την ορθή λειτουργία 

του ελεγκτικού επαγγέλματος έχουν εκδώσει οδηγίες και πρότυπα, βάση των οποίων πρέπει 

να διενεργείται ο έλεγχος. Μεταξύ αυτών, συναντάμε και τις οδηγίες για τις εκθέσεις ελέγχου 

των ορκωτών ελεγκτών,  τις οποίες οι ελεγκτές πρέπει να εφαρμόζουν κατά την σύνταξη της 

έκθεσης τους. 

 

 

 



 

 

 

2 

 

1.2  Ερευνητικά ερωτήματα 
 

Κατά την διάρκεια της παρούσας εργασίας, θα αναλυθούν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

ένας ορκωτός ελεγκτής πρέπει να διαφοροποιήσει την γνώμη του στην έκθεση ελέγχου , θα 

αναλύσουμε τον τύπο της γνώμης του βάση των διεθνή προτύπων ελέγχου, αλλά και της 

ελληνικής νομοθεσίας και θα παρουσιαστούν τα υποδείγματα των εκθέσεων ελέγχου ανάλογα 

με τον τύπο της γνώμης του ελεγκτή. Η εργασία καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά 

µε την ποιότητα των εκθέσεων ελέγχου  και την και την ευθύνη που αναλαβαίνει ο ορκωτός 

ελεγκτής με την διατύπωση αυτής. Γίνεται σωστά η διατύπωση των παρατηρήσεων; 

Ακολουθούνται τα Πρότυπα  που ορίζει το νομικό πλαίσιο κατά την σύνταξη των εκθέσεων; Ποια 

είναι η ευθύνη που αναλαμβάνει ο ορκωτός ελεγκτής όταν διατυπώσει λανθασμένη γνώμη στην 

έκθεση ελέγχου;  

1.3 Σκοπός της παρούσας εργασίας 
  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία των εκθέσεων ελέγχου που 

συντάσσουν οι ορκωτοί ελεγκτές. Να παρουσιαστούν τα πρότυπα βάση των οποίων πρέπει να 

συντάσσονται οι εκθέσεις ελέγχου και να τονισθεί η σημασία που δίνουν οι χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων στις παραπάνω εκθέσεις . Μέσα από τον  σχολιασμό  πραγματικών 

παρατηρήσεων σε εκθέσεων ελέγχου και  επισκόπηση σε διάφορα  οικονομικά σκάνδαλα  γίνεται 

σαφές το  πόσο σημαντικό είναι οι ελεγκτές να διατυπώνουν ορθά την γνώμη τους στις εκθέσεις 

ελέγχου, αλλά και παράλληλα επιτυγχάνεται η ανάδειξη ανάγκης για τη βελτίωση των 

υφιστάμενων εκθέσεων ελέγχου.  

1.4 Δομή της εργασίας  
 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται οι 

εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται από τους ορκωτούς ελεγκτές κατά την ολοκλήρωση του 

εξωτερικού ελέγχου, αναλύονται τα διεθνή και Ελληνικά πρότυπα σύμφωνα µε τα οποία 

διατυπώνονται οι εκθέσεις ελέγχου και  επισημαίνονται σημαντικές αλλαγές στις παραπάνω 

εκθέσεις καθώς και σχολιάζεται ο λόγος αυτών των αλλαγών . Ακόμη γίνεται παρουσίαση 

οικονομικών σκανδάλων κατά τα οποία οι εκθέσεις ελέγχου  των ορκωτών ελεγκτών είχαν 
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ιδιαίτερη σημασία.  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το κύριο αντικείμενο της μελέτης, τα ερωτήματα που 

δημιουργούνται, ο σκοπός της εργασίας και, τέλος, η δομή της.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών και 

προσεγγίσεων που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές της εργασίας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην ελεγκτική επιστήμη .Αναφέρεται η έννοια του 

ελέγχου ,ο σκοπός και οι κατηγορίες που υπάρχουν. Ακόμη γίνεται μια αναφορά στους ελεγκτές 

των επιχειρήσεων και στις εκθέσεις ελέγχου.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται το θεσμικό πλαίσιο του ελέγχου. παρουσιάζονται τα 

αρμόδια όργανα που είναι υπεύθυνα για την ορθή λειτουργία του ελεγκτικού επαγγέλματος και 

γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλματος στην 

Ελλάδα. Ακόμη , γίνεται αναφορά στην ελληνική νομοθεσία που αναφέρεται στις εκθέσεις 

ελέγχου και στη συνέχεια γίνεται µια επισκόπηση στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα βάση των 

οποίων συντάσσονται οι εκθέσεις ελέγχου. Επιπλέον, παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα 

και επεξηγηματικό υλικό που αφορούν τις εκθέσεις ελέγχου. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο  γίνεται αναφορά στις επερχόμενες αλλαγές στις εκθέσεις ελέγχου 

των ορκωτών ελεγκτών . 

Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται περιπτώσεις οικονομικών σκανδάλων και 

σχολιάζονται ο ρόλος και η σημαντικότητα των εκθέσεων ελέγχου σε κάθε περίπτωση.  

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα της 

παρούσας εργασίας και µε βάση αυτά προτείνονται σημεία για μελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

2.1 Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα άρθρα και έρευνες που έχουν 

σχέση µε της εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, παρουσιάζονται σημαντικά 

αποσπάσματα που μας δείχνουν την σημαντικότητα του ελέγχου καθώς και τους λόγους που 

ο τύπος και η μορφή της έκθεσης ελέγχου γίνεται συχνά αντικείμενο συζήτησης από τις 

διεθνής επιτροπές. 

 

2.2 Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 
 

Ο Καπλάνης
1
  (2015) διατυπώνει την άποψη ότι το ελεγκτικό επάγγελμα θα πρέπει να 

κινηθεί σε μια κατεύθυνση τέτοια ώστε οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις ελέγχου 

να παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες τέτοιες που να τους επιτρέπουν να λάβουν τις 

κατάλληλες αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι ελεγκτές οφείλουν να διασφαλίσουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών ελέγχου και να προωθήσουν την αξιοπιστία τους. Επίσης, θα πρέπει 

να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας των ελεγκτών με τους χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων και να ενισχύσουμε το ρόλο των ελεγκτών. 

Ένα από τα ερωτήματα που έχουν τεθεί είναι το κατά πόσον τελικά τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου περιορίζουν την καινοτομία και τις νέες πρακτικές και αν εξυπηρετούν το 

σκοπό τους, δηλαδή να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο ελεγκτικό επάγγελμα. Είναι 

γενικά αποδεκτό ότι η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό του ελεγκτικού επαγγέλματός. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η 

εφαρμογή τους να περιορισθεί απλά στη συμπλήρωση ελεγκτικών φύλλων εργασίας και 

τελικά η ανάγκη για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων να μηδενίσει τον επαγγελματικό 

σκεπτικισμό. 

Όπως αναφέρεται στον Κώδικα Δεοντολογίας, ένα βασικό χαρακτηριστικό των 

ελεγκτών είναι η αναγνώριση της ευθύνης τους να δρουν για το δημόσιο συμφέρον. Πιο 

συγκεκριμένα, οι βασικές αρχές βάσει των οποίων πρέπει να δρουν είναι η ακεραιότητα, η 
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αντικειμενικότητα, η δέουσα επιμέλεια, η εμπιστευτικότητα και η επαγγελματική 

συμπεριφορά. Στο έγγραφο διαβούλευσης αναγνωρίζεται η σημασία της ανεξαρτησίας, 

ωστόσο θεωρείται ότι είναι ίσης σημασίας και η ακεραιότητα και η αντικειμενικότητα. 

Σημαντικό επίσης ρόλο στην εξέλιξη του επαγγέλματος θα διαδραματίσει η σημασία που θα 

δώσουν οι ελεγκτές στα πληροφοριακά συστήματα. Αν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, θα 

επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στη συμφωνία των οικονομικών στοιχείων και δεδομένων, στη 

δειγματοληψία και γενικότερα στον έλεγχο. 

Το οικονομικό περιβάλλον αλλάζει και οι ελεγκτές πρέπει να προσαρμοστούν στις 

νέες συνθήκες. Σήμερα, απαιτούνται διαφορετικές δεξιότητες από ότι στο παρελθόν και θα 

πρέπει επίσης να υπάρχει μέριμνα ώστε οι νέοι επαγγελματίες και οι σπουδαστές να 

προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

Αρκετές έρευνες έχουν καταλήξει στο γεγονός ότι οι εκθέσεις ελέγχου θα πρέπει να 

είναι περισσότερο ουσιαστικές και να παρέχουν μια ποιοτική πληροφόρηση στις διάφορες 

ομάδες συμφερόντων. Πρόσφατα μάλιστα το IAASB ανέλαβε μια πρωτοβουλία για τη 

βελτίωση των πληροφοριών, αλλά και την προσθήκη νέων όπως  για παράδειγμα την 

ανεξαρτησία του ελεγκτή και τις ευθύνες του και βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται 

για τις παραδοχές σχετικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας. 

Η FEE επίσης αναγνωρίζει την ανάγκη οι ελεγκτές να παρέχουν υπηρεσίες πέραν του 

τακτικού ελέγχου, όπως τεχνική υποστήριξη σε θέματα διαδικασιών, παροχή πληροφοριών 

για τομείς στους οποίους ο ελεγκτής έχει εμπειρία όπως επίσης υπηρεσίες διασφάλισης και 

άλλες συναφείς υπηρεσίες. 

Ένας άλλος τομέας στον οποίο οι ελεγκτές θα μπορούσαν να συνεισφέρουν 

περισσότερο είναι ο δημόσιος τομέας, ειδικά σε περιόδους κρίσης που η ανάγκη για 

διαφάνεια είναι επιτακτική. 

Είναι βέβαιο ότι οι πρόσφατες εξελίξεις θα οδηγήσουν σε επανεκτίμηση του ρόλου 

των ελεγκτών τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην χώρα μας. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες 

και ο ρόλος των ελεγκτών θα πρέπει να εξελιχθούν με γνώμονα την ποιότητα, την 

ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την καινοτομία. 

 Ο Κακαβάς
2
 (2015) αναφέρεται στο γεγονός ότι τα μεγαλύτερα διεθνή ελεγκτικά 

δίκτυα παρήγγειλαν μια έρευνα και μελέτη παγκοσμίου κάλυψης με σκοπό να εξερευνήσουν 
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τον μελλοντικό ρόλο του ελέγχου από την οπτική γωνία των τρίτων που έχουν συμφέροντα, 

ενδιαφέροντα και λόγο (stakeholders) για το επάγγελμα του ελέγχου. H έρευνα αναζήτησε τις 

απόψεις από εκατοντάδες εμπλεκόμενους «stakeholders» από τη Βόρεια Αμερική, τη 

Λατινική Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, περιλαμβανομένων μελών 

εταιρικών διοικήσεων, Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και σχολιαστών από την 

ακαδημαϊκή και επενδυτική κοινότητα, που εμπλέκονται ή έχουν συμφέροντα σε μεγάλους 

οργανισμούς. 

Ένας από τους τρεις θεμελιώδεις ρόλους που ανέδειξαν οι «stakeholders» που 

ανταποκρίθηκαν στην έρευνα ήταν ότι ο έλεγχος οφείλει να εξελιχθεί, ώστε να παρέχει 

καλύτερη εικόνα και πληροφορίες για την επίδοση της εξεταζόμενης εταιρείας, τις 

δυνατότητές της και τους κινδύνους που την αφορούν και την περιβάλλουν. Οι άλλοι δύο 

ρόλοι που αναδείχθηκαν και πρέπει ο έλεγχος να αναλάβει να υπηρετήσει με την πάροδο του 

χρόνου ήταν: 

- Να εξακολουθήσουμε να εκφέρουμε τεκμηριωμένη γνώμη για την εύλογη 

παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις, αναλόγως του ισχύοντος τεχνικού πλαισίου που 

τις διέπει, αλλά συνεχώς να δουλεύουμε για να βελτιώνουμε την ελεγκτική ποιότητα και να 

παίρνουμε υποβοηθητικές προς αυτήν τη βελτίωση της ποιότητας πρωτοβουλίες. 

- Να παρέχουμε πληροφόρηση και να εκφέρουμε γνώμη από την εσωτερική γνώση 

που αποκομίζουμε για την υγεία του συστήματος των κεφαλαιαγορών, με έμφαση στους 

συστημικά σημαντικούς κλάδους και/ή σχετικά προβλήματα. 

Το 2012 οι Hatherly et al
3
 διαπιστώνουν ότι υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη 

ανησυχία σχετικά με το χάσμα των «προσδοκιών» στον έλεγχο. Για να καλύψει αυτό το κενό, 

το επάγγελμα στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσφατα επέκτεινε την τυποποιημένη έκθεση 

ελέγχου για να κατανοήσει καλύτερα το πεδίο εφαρμογής, τη φύση και τη σημασία του 

ελέγχου. Το πρωταρχικό ερευνητικό ερώτημα που εξέτασαν είναι εάν ένα παράγωγο του 

Ηνωμένου Βασιλείου της διευρυμένης έκθεσης των ΗΠΑ έχει τη δύναμη, σε σύγκριση με την 

τρέχουσα σύντομη έκθεση που χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να βοηθήσει τον 

λογικά ευφυή αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τον έλεγχο και τον ρόλο του ελεγκτή. Η 

έρευνα διεξήχθη με πειράματα με 140 φοιτητές MBA μερικής φοίτησης από το Πανεπιστήμιο 

                                                           
3
 The expanded audit report - An Empirical Investigation  / by Hatherly et al. 
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του Εδιμβούργου. Τα αποτελέσματα παρέχουν σαφή ένδειξη της ικανότητας του παραγώγου 

του Ηνωμένου Βασιλείου να αλλάξει τις αντιλήψεις των αναγνωστών. Επιπλέον, σημαντικές 

αλλαγές δεν περιορίζονται σε θέματα που εξετάζονται άμεσα στην επέκταση της έκθεσης 

ελέγχου. Παρατηρείται φαινόμενο «φωτοστέφανο», όπου η εκτεταμένη διατύπωση φαίνεται 

να δημιουργεί μια αίσθηση ευημερίας που εξαπλώνεται σε θέματα που δεν αντιμετωπίζονται 

άμεσα στο παράγωγο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος ότι ένα τέτοιο 

φαινόμενο "φωτοστέφανο" θα μπορούσε να διευρυνθεί παρά να περιορίσει το κενό στις 

προσδοκίες. Η πολιτική συνέπεια είναι ότι όλες οι σημαντικές διαστάσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της απάτης, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα στην επέκταση της 

έκθεσης ελέγχου. 

Ο Evans
4
 (2011) εκφράζει τον προβληματισμό του για τις αποτυχίες και την 

εξαπάτηση που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη φύση, η οποία στον οικονομικό τομέα 

εμφανίστηκε με το σκάνδαλο της Enron. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται σε ερωτήματα όπως : 

Πως αισθάνονται πραγματικά οι μέτοχοι της για την κατάσταση των κεφαλιά της εν λόγου 

εταιρίας? Ποιος είχε την ευχέρεια να αλλάξει και να προβλέψει τα αποτελέσματα. Επίσης 

εξετάζει τρόπους που βοηθάνε στην αποφυγή τέτοιων γεγονότων στο μέλλον ή τουλάχιστον 

στο μετριασμό των επιπτώσεων. 

οι Grove & Basilico
5
 (2011) ερευνούν τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του 21ου αιώνα, 

µε σκοπό να καταδείξουν µια στρατηγική διαχείρισης κινδύνου για τον εντοπισμό και την 

αποφυγή παρόμοιων  περιπτώσεων στο μέλλον. 

Ο Lennox
6
 το 2009 δημοσιεύει μία έρευνα κατά την οποία αναλύει μια σειρά 

εταιρικών αποτυχιών, κατά τις οποίες οι ελεγκτές δεν κατάφεραν να προειδοποιήσουν για την 

επικείμενη χρεοκοπία και  οδήγησαν σε διαδεδομένη κριτική στο ελεγκτικό επάγγελμα του 

Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της τελευταίας ύφεσης.  Έτσι έλαβε ένα δείγμα 976 

                                                           
4 Evans S., (2011), “Vultures and voyeurs”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 

Vol. 24 

5
 Grove H., Basilico E., (2011), “Major Financial Reporting Frauds of the 21st Century: 

Corporate Governance and Risk Lessons Learned”, Journal of Forensic & Investigative 

Accounting, Vol. 3 

6
 Lennox, C., & Pittman, J. 2010. Auditing the auditors: Evidence on the PCAOB’s 

inspections of audit firms. Journal of Accounting and Economics, 49(1-2): 84–103, DOI: 

10.1016/j.jacceco.2009.04.002. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410109000160
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410109000160
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εισηγμένων εταιρειών (1987-94), για να καταλήξει στο συμπέρασμα  ότι υπάρχουν δύο λόγοι 

για τους οποίους οι εκθέσεις ελέγχου δεν ήταν ακριβείς ή ενημερωτικοί δείκτες πτώχευσης. 

Πρώτον, οι εκθέσεις ελέγχου δεν αντικατοπτρίζουν ανεπαρκώς τις διαθέσιμες πληροφορίες 

σχετικά με την πιθανότητα πτώχευσης. Δεύτερον, η έντονη επιμονή στον έλεγχο του ελέγχου 

μείωσε την ακρίβεια των εκθέσεων ελέγχου. 

Το 2009, η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) εξέδωσε δύο αναθεωρημένα 

πρότυπα για την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή (ΔΠΕ 700: Δημιουργία γνώμης και υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τα οικονομικά δηλώσεις και ΔΠΕ 705: Αλλαγές στη γνώμη του έκθεση 

ανεξάρτητου ελεγκτή). Η αναθεώρηση της έκθεσης  του ελεγκτή αποσκοπούσε στη βελτίωση 

της επικοινωνίας μεταξύ των συντακτών και τους χρήστες των ελεγμένων 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Αναμφισβήτητα, η αποτελεσματικότητα της έκθεσης 

ελέγχου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατανόηση  των όσων αναγράφονται στην 

έκθεση ελέγχου από τους  χρηστές των οικονομικών καταστάσεων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι 

αυτή η κατανόηση εξαρτάται από το επίπεδο αναγνωσιμότητας των εκθέσεων ελέγχου. Η 

ασάφεια της έκθεσης του ελεγκτή είναι ένα κακό μήνυμα προς τους αναγνώστες των 

ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Προωθεί την παρερμηνεία των πληροφοριών και 

ενισχύει την υποψία ότι υπάρχει έλλειμμα στον έλεγχο. Η  εκτέλεση του έλεγχου  απαιτεί την 

τέλεια γραφή των Εκθέσεων ελέγχου είτε πρόκειται για ξεχωριστές είτε για ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. Η ποιότητα των εκθέσεων ελέγχου είναι το αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων που συμβάλλουν στην τελειοποίηση των 

οικονομικών εκθέσεων. Μεταξύ αυτών των παραγόντων, μπορούμε περιλάβουμε 
7
 : 

 Τη χρήση σαφούς και απλής γλώσσας 

 Την υιοθέτηση των καλύτερων γραπτών δεξιοτήτων επικοινωνίας 

 Την επιλογή του στυλ γραφής που είναι κατανοητή για τους περισσότερους χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων. 

 Την βελτιστοποίηση της χρήσης των γλωσσικών κανόνων και αρχών γραφής. 

 

                                                           
7
 Fakhfakh Mondher (Journal of Commerce and Accounting Research, New Delhi 2013) 
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Ο Salehi 
8
 (2008) έχει ως στόχο να διερευνήσει την ύπαρξη υψηλών προσδοκιών 

από τον Εξωτερικό ελεγκτή από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων για το έργο του 

ελεγκτή, καθώς και την πληρότητα των παρατηρήσεων για κάθε πιθανό χρήστη, 

αποφεύγοντας τυχόν ανακρίβειες και σφάλματα στην διατύπωση τους. 

Ο Duska
9
 (2005), µε αφορμή την λογιστική διαχείριση της Global Crossing, 

παραθέτει τους τρόπους µε τους οποίους οι ελεγκτικές εταιρείες έπαιξαν ρόλο στα σκάνδαλα 

του 21
ου 

αιώνα. Μέσα από το άρθρο, τονίζει ότι οι μεγάλες ευθύνες του εξωτερικού ελεγκτή 

είναι: πρώτον, να είναι υπεύθυνος για τη δημόσια χρήση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και να επιβεβαιώνει ότι αντιπροσωπεύουν την αληθινή εικόνα της οικονομικής 

κατάστασης της εταιρείας, και δεύτερον, να αναφέρει παράτυπες πρακτικές που θα 

μπορούσαν να στρεβλώσουν την εικόνα των  χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η δέουσα 

επαγγελματική φροντίδα απαιτεί από τον ελεγκτή να ασκήσει «επαγγελματικό σκεπτικισμό» 

(όπως άλλωστε ορίζουν και τα διεθνή πρότυπα ελέγχου) : µια στάση που περιλαμβάνει 

σκέψη, προβληματισμό και µια κριτική αξιολόγηση στα στοιχεία του ελέγχου 

Οι Pulliam & Solomon
10

 (2002) παρουσιάζουν την ιστορία του σκανδάλου 

WorldCom, μέσα από τις πραγματικές μαρτυρίες των υπεύθυνων, των εργαζομένων αλλά και 

κοντινών τους ανθρώπων.  

Ο Hemraj
11

 (2001) με αφορμή την υπόθεση Sasea Finance Ltd κατά KPMG και 

ανάλυση περιπτώσεων από το ηνωμένο βασίλειο και την Αυστραλία προσπαθεί να ορίσει τον 

υπεύθυνο που θα προφυλάξει την εταιρία από την απάτη, την υπεξαίρεση και την κατάχρηση 

χρημάτων που διαπράττονται από τους εργαζόμενους και να απαντήσει σε πιο βαθμό οι 

ελεγκτές και οι διευθυντές είναι άμεσα υπεύθυνοι για τον Εντοπισμό και την πρόληψη των 

παραπάνω 

 

                                                           
8
 Salehi M. Mahadevaswawy G.H. (2008) “Audit expectation Gap in Audit Responsibilities” 

–International Journal of Business and Management” . Vol.3 

9
 Duska R., (2005), “The Good Auditor – Skeptic or Wealth Accumulator? Ethical Lessons 

Learned from the Arthur Andersen Debacle”, Journal of Business Ethics, pp. 17-29 

10
 Pulliam S., Solomon D., (2002), “Uncooking the Books—How Three Unlikely Sleuths 

Discovered Fraud at WorldCom”, Wall Street Journal  

11
 Hemraj M. B., (2001), “Guarding the Company against Dishonest Employees”, Journal of 

Financial Crime, Vol. 9, pp.90 – 95 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
 

3.1 Εισαγωγή 
 

 

Στον παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν χρήσιμες έννοιες όπως ο έλεγχος  ,ο σκοπός του 

ελέγχου, οι κατηγορίες που διακρίνονται οι έλεγχοι και τέλος θα διατυπώσουμε την έννοια 

των ελεγκτών των επιχειρήσεων και θα κάνουμε μια πρώτη σύντομη προσέγγιση για την 

έκθεση ελέγχου.  

 

3.2 Η έννοια του ελέγχου 
 

 

Ιστορικά έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί για την έννοια του ελέγχου ,αλλά σήμερα 

έχει διεθνώς διαμορφωθεί σύγκλιση απόψεων στο θέμα αυτό, Έτσι , σύμφωνα με τα 

περισσότερα εγχειρίδια ελεγκτικής , έλεγχος είναι η συγκέντρωση από τον ελεγκτή 

τεκμηρίων σχετικά με ορισμένες πληροφορίες , για να διαπιστωθεί ο βαθμός συμφωνίας 

μεταξύ των πληροφοριών αυτών και ορισμένων κριτηρίων και η έκφραση σχετικής γνώμης 

μέσω της έκθεσης ελέγχου
12

 . Δηλαδή ο έλεγχος αποσκοπεί στο να διαπιστώσει εάν οι προς 

έλεγχο πληροφορίες έχουν προκύψει με βάση καθορισμένα κριτήρια
13

. 

 

 

 

  

                                                           
12

 Νεγκάκης Χ.  Ταχυνάκης Π. (2013), «Σύγχρονα Θύματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού 

ελέγχου». 

13
 Σύμφωνα με τη διατύπωση της Αμερικανικής Εταιρίας Λογιστών «Έλεγχος είναι η 

συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την έκδοση γνώμης από 

έναν ανεξάρτητο και κάτοχο των απαιτούμενων προσόντων επαγγελματία σχετικά με το κατά 

πόσο οι υπό έλεγχο πληροφορίες η δεδομένα έχουν παραχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένα 

κριτήρια .Ο ορισμός αυτός καλύπτει όχι μόνο τον έλεγχο ιστορικών λογιστικών καταστάσεων 

αλλά και κάθε μορφής έλεγχο». (American Accounting Association 1971. A statement of 

basic auditing concepts , Florida) 
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3.3 Σκοπός  και κατηγορίες ελέγχου 
 

Βασικοί σκοποί του ελέγχου είναι 
14

 : 

 Εντοπισμός και πρόληψη ηθελημένων ή αθέλητων σφαλμάτων. 

 Διερεύνηση , αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων ως προς 

της διαδικασίες. 

 Έγκριση , ανάλυση και σχολιασμός της ακρίβειας και πιστότητας των διάφορων 

οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους. 

 Αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιμέρους σημείων των 

οικονομικών καταστάσεων ,που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά 

στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα στην επιχείρηση. 

 Πιστοποίηση της επάρκειας ή της ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των κάθε 

είδους αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιμων συμπερασμάτων. 

 Υπογράμμιση των ατελειών και καθορισμός των αδυναμιών στο όλο κύκλωμα της 

επιχειρηματικής και διαχειριστικής απεικόνισης . 

 Στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της 

επιχείρησης , προκειμένου να υπολογιστούν οι πιθανές επισφάλειες και να γίνει έτσι 

δυνατός ο σχηματισμός των σωστών προβλέψεων. 

Οι έλεγχοι διακρίνονται ανάλογα με το εύρος τους , την περιοδικότητα , το σκοπό και την 

ιδιότητα του ελεγκτή .Πιο συγκεκριμένα 
15

: 

1. Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος  

Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από πρόσωπο που δεν έχει εξαρτημένη σχέση 

εργασίας με την εταιρία , δεν σχετίζεται οικονομικά με την εταιρία ,ούτε με τους 

μετόχους και τη διοίκηση αυτής και διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στις 

περιπτώσεις που απαιτείται , ενώ ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από πρόσωπο 

                                                           
14

 Τσακλάγκανος Α. (2001) Ελεγκτική Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 

15
 Νεγκάκης Χ.  Ταχυνάκης Π. (2013), «Σύγχρονα Θύματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού 

ελέγχου». 



 

 

 

12 

 

που έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου της εταιρείας , σχετίζεται με τα στελέχη της 

εταιρείας και είναι υποχρεωμένος να υπακούει στον εσωτερικό κανονισμό της 

εταιρίας και στις υποδείξεις της διοίκησης οι οποίες μπορούν να αποκλίνουν από τα 

γενικά ελεγκτικά πρότυπα. 

2. Γενικός και ειδικός έλεγχος  

Γενικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

εταιρείας, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και 

αποβλέπουν στην έκφραση γνώμης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων , ενώ 

ειδικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που αφορά συγκεκριμένους λογαριασμούς και 

διαδικασίες και αποβλέπει στην αποκάλυψη λαθών , εσκεμμένων ή μη και στον 

έλεγχο της ορθής τήρησης των λογαριασμών και διαδικασιών μια εταιρείας. 

3. Μόνιμος, τακτικός ή έκτακτος έλεγχος 

Μόνιμος είναι ο έλεγχος που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης , 

τακτικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώ έκτακτος 

είναι ο έλεγχος που διενεργείται σε τυχαία χρονική στιγμή 

4. Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος 

Προληπτικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται με σκοπό την πρόληψη λαθών ενώ ο 

κατασταλτικός έλεγχος διενεργείται μετά την εκτέλεση μιας διαδικασίας με σκοπό να 

εντοπίσει εκούσια ή ακούσια σφάλματα. 

5. Υποχρεωτικός και προαιρετικός έλεγχος  

Υποχρεωτικός είναι ο έλεγχος που επιβάλλεται από νομοθετικές διατάξεις ,δικαστικές 

ή άλλες κρατικές υπηρεσίες ενώ προαιρετικός είναι ο έλεγχος που επιβάλλεται από 

την διοίκηση για δική τους χρήση. 

6. Διαχειριστικός , διοικητικός και φορολογικός έλεγχος 

Διαχειριστικός είναι ο έλεγχος της ορθής διαχείρισης των οικονομικών μιας εταιρείας, 

διοικητικός είναι αυτός που ασχολείται με την διαπίστωση της ορθής και πιστής 

εφαρμογής των ακολουθούμενων διαδικασιών , ενώ φορολογικός είναι ο έλεγχος που 
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αποβλέπει στην ορθή τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και των φορολογικών 

υποχρεώσεων. 

 

3.4 Ελεγκτές επιχειρήσεων και εκθέσεις ελέγχου 
 

Το φυσικό η νομικό πρόσωπο που διενεργεί των έλεγχο καλείται ελεγκτής ή νόμιμος 

ελεγκτής ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο. Ο ελεγκτής απαιτείται να έχει επαρκείς γνώσεις, 

εμπειρία και φυσικά επαγγελματική επάρκεια, προκειμένου να εφαρμόσει τα κατάλληλα 

κριτήρια ελέγχου, να εξασκήσει την ελεγκτική του ικανότητα για την συλλογή 

ικανοποιητικών ελεγκτικών στοιχείων, τεκμηριωμένα πορίσματα που θα καταλήγουν σε 

μια πλήρη και σαφή έκθεση έλεγχου. 

Οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία πρέπει να είναι πραγματικά 

ανεξάρτητοι από την ελεγχόμενη επιχείρηση και παράλληλα οι σχέσεις τους με τον 

εκάστοτε πελάτη να είναι τέτοια ώστε να είναι ανεξάρτητοι και προς τρίτους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων. Ο ελεγκτής ρέπει να είναι ανεξάρτητος από κάθε εξωτερική 

πίεση και να μη νιώθει κανενός είδους υποχρέωση σε οπουδήποτε παράγοντα που 

αποτρέπει επηρεασμό στο τρόπο σκέψης του ελεγκτή ή στην διατύπωση της έκθεσης 

ελέγχου
16

(Καζαντζής, 2006). 

Η έκθεση ελέγχου αποτελεί το κείμενο μέσα από το οποίο παραθέτει τα ευρήματα 

και διατυπώνει την άποψη του για τον έλεγχο που διενέργησε και τα αποτελέσματα στα 

οποία κατέληξε, ακλουθώντας συγκεκριμένες ελεγκτικές διαδικασίες. Η δημοσιοποίηση 

της έκθεσης έλεγχου αποτελεί και το μέσο επικοινωνίας του ελεγκτή με τους χρήστες των 

εκάστοτε χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Καζαντζής Χ. (2006) , «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Business Plus, Αθήνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

4.1 Εισαγωγή 
 

Στον παρόν κεφάλαιο, αναφέρονται τα κυριότερα αρμόδια όργανα, τα όποια είναι 

υπεύθυνα για την ορθή λειτουργία του ελέγχου , στο πλαίσιο αυτό γίνεται μια σύντομη 

ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα , αναφέρονται  

τα συμβούλια και οι επιτροπές που σχετίζονται με την ορθή εκτέλεση του ελέγχου και 

παράλληλα παρουσιάζεται η ελληνική και διεθνής νομοθεσία, η οποία σχετίζεται με το 

κομμάτι της παρούσας εργασίας που είναι οι εκθέσεις έλεγχου και η διαφοροποίηση της 

γνώμης των ελεγκτών σε αυτές όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ακόμη, αναλύονται τα διεθνή 

πρότυπα ελέγχου που αναφέρονται στο κομμάτι αυτό και παρατίθενται ενδεικτικά 

παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση. 

 

4.2 Αρμόδια όργανα 
 

Η ιστορική εξέλιξη της οργάνωσης και λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλματος 

στην Ελλάδα διακρίνεται σε τρεις χρονικές περιόδους: 

(α) Στην περίοδο μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (από το 

έτος 1920- 1956), δηλαδή κατά την οποία ο έλεγχος στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

των ανώνυμων εταιρειών ήταν εντελώς τυπικός καθώς δεν υπήρχε οργάνωση στο ελεγκτικό 

επάγγελμα. 

(β) Στην περίοδο λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών από το έτος 1957 έως το έτος 

1992, κατά την οποία οργανώθηκε και λειτούργησε το ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, με 

την μορφή υποχρεωτικής ένωσης προσώπων (επαγγελματιών Ελεγκτών) σε ένα Νομικό 

Πρόσωπο, που τα μέλη του ασκούσαν δημόσιο λειτούργημα και είχαν κατοχυρωμένη την 

ελευθερία έκφρασης της επαγγελματικής τους γνώμης. Στους κόλπους του νομικού αυτού 

προσώπου εκπαιδεύτηκαν και αναδείχθηκαν επαγγελματίες ελεγκτές υψηλού επιπέδου, που 

διενεργούσαν ουσιαστικό έλεγχο στις οικονομικές καταστάσεις των υπαγόμενων στον έλεγχό 

τους εταιρειών. 
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(γ) Στην περίοδο από το έτος 1993 μέχρι και σήμερα, δηλαδή από την κατάργηση της μορφής 

οργάνωσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, τη σύσταση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών και την λειτουργία ελεγκτικών εταιρειών. 

 

Περίοδος μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών το έτος 1957 

 

Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, δηλαδή μέχρι το 

έτος 1956, ο έλεγχος που προβλέπουν οι διατάξεις του κώδικα. νόμου 2190/1920 "περί 

ανωνύμων εταιρειών" να διενεργείται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ανώνυμων 

εταιρειών ήταν τελείως τυπικός οι ανώνυμες εταιρείες προκείμενου να εφαρμόσουν τον νόμο 

προσλάμβαναν έναντι συμβολικής αμοιβής πρόσωπα τα οποία δεν είχαν κανένα ουσιαστικό η 

τυπικό προσόν και συνεπώς υπέγραφαν τις οικονομικές καταστάσεις χωρίς να διενεργηθεί ο 

έλεγχος .Εκείνη την περίοδο  όλοι οι Έλληνες συγγραφείς του Εμπορικού Δικαίου είχαν 

αποφανθεί ότι: "ο έλεγχος της ανώνυμης εταιρείας στη Χώρα μας είναι πράξη καθαρώς 

τυπική, αποτελούσα ειρωνεία έναντι της Πολιτείας όσον και έναντι των μετόχων και λοιπών 

ενδιαφερόμενων, διότι, όπως είναι γνωστό σε όλους, στην πράξη οι διοριζόμενοι από τη 

Γενική Συνέλευση ελεγκτές περιορίζουν τη δράση τους στην υπογραφή της υπό του 

Διοικητικού Συμβουλίου ετοιμασθείς διά' αυτούς εκθέσεως". 

Η χωρίς διενέργεια ελέγχου τυπική υπογραφή της Έκθεσης Ελέγχου, από τους 

Ελεγκτές του κωδ. Ν. 2190/1920, οφειλόταν στο ότι οι ελεγκτές αυτοί δεν ήταν 

επαγγελματίες ελεγκτές και ο νόμος  παρέλειψε να προσδιορίσει ρητά τα επαγγελματικά και 

επιστημονικά προσόντα των ελεγκτών. Έτσι  διορίζονταν ελεγκτές πρόσωπα οποιουδήποτε 

επαγγέλματος και ανεξάρτητα την μόρφωση τους. Ακόμη, σύμφωνα με τον νόμο οι ελεγκτές 

διορίζονταν  με απόφαση της Γενικής συνέλευσης και αμείβονταν από την εταιρεία συνεπώς 

υπήρχε σοβαρή  εξάρτηση του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο. 
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Περίοδος λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (1957 -1992) 

 

Στη δεκαετία του 1950 η οικονομική ανάπτυξη της χώρας απαιτούσε αλλαγές στο 

υπάρχον ελεγκτικό πλαίσιο, έτσι η πολιτεία με το Ν.Δ 3329/1955 σύστησε το Σώμα Ορκωτών 

Λογιστών, του οποίου η λειτουργία άρχισε την 19.11.1956 και στο οποίο, σταδιακά, ανέθεσε 

τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων αρχικά των μεγάλων και στην συνέχεια των 

μικρομεσαίων ανώνυμων εταιρειών. Το ΣΟΛ περιγράφονταν ως ιδιόρρυθμη ένωση 

επαγγελματιών με ειδικά προσόντα και περιβάλλονταν με ειδικές συνθήκες ανεξαρτησίας . 

Το ΣΟΛ αποτελούσε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο ήταν υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Οικονομικών (εκείνη την περίοδο ονομαζόταν Υπουργείο συντονισμού ) Με τον 

νόμο 3329/1955 λήφθηκαν τα εξής βασικά μέτρα: 

 Απαγορεύθηκε ρητά οποιαδήποτε ανάμειξη του Ορκωτού Λογιστή στο διορισμό του 

ως ελεγκτή και στον καθορισμό της αμοιβής του ελέγχου, και ουδεμία σχέση ιδίου 

οικονομικού συμφέροντος είχε, αφού αμειβόταν με μηνιαίες πάγιες αποδοχές που 

καθορίζονταν από το Εποπτικό Συμβούλιο. 

 Στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος, που διοριζόταν από την Πολιτεία και 

αποτελείτο από καθηγητές Πανεπιστημιακών Σχολών, μέλη του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, τον εκλεγμένο Πρόεδρο του Σώματος κλπ., ανατέθηκαν από το νόμο οι 

εξής αρμοδιότητες: 

 Οι αρμοδιότητες για τα επαγγελματικά θέματα ανατέθηκαν στη Διοικούσα Επιτροπή, 

που αποτελείτο μόνο από εκλεγμένα μέλη του Σώματος. 

 Ορίστηκε ρητά ότι: "οι "Ορκωτοί Λογισταί δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, αλλ' 

ασκούσι δημόσιον λειτούργημα. Κατά την εκτέλεση της εργασίας των οι Ορκωτοί 

Λογισταί είναι ανεξάρτητοι, απαγορευμένης οποιασδήποτε παρεμβάσεως εις το έργον 

των .Απαγορεύεται η απ' ευθείας μεταξύ Ορκωτού Λογιστού και του ελεγχομένου 

συνεννόησις δια τον καθορισμόν της αμοιβής". 

 Θεσπίστηκαν αυστηρότατες διατάξεις ασυμβίβαστου του λειτουργήματος του 

Ορκωτού Λογιστή προς οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα και οποιαδήποτε έμμισθο ή 

άμισθο υπηρεσία, ώστε να αποκλείεται η δημιουργία σχέσεων που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν το έργο του. Πρέπει να επισημανθεί και το ότι, η χρησιμοποίηση του 

ίδιου Ορκωτού Λογιστή ως ελεγκτή της ίδιας επιχείρησης δεν ήταν δυνατό να είναι 

μεγαλύτερη της 5ετίας. 
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 Θεσπίστηκαν αυστηρές προϋποθέσεις ως προς το ανεπίληπτο του ήθους, την 

ακεραιότητα του χαρακτήρα και την αναμφισβήτητη αρετή και απαιτούνταν υψηλά 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

Τα ανωτέρω μέτρα εξασφάλιζαν απόλυτα την ανεξαρτησία της επαγγελματικής 

γνώμης του Ορκωτού Λογιστή. Αυτό αποδεικνύεται από το γενικά αναγνωρισμένο έργο που 

επιτέλεσε το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, κατά τα 36 χρόνια της λειτουργίας του. 

Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω μέτρα εισηγήθηκαν Άγγλοι Ορκωτοί Λογιστές, οι 

οποίοι τα πρώτα χρόνια ήταν οι Τεχνικοί Σύμβουλοι του Σώματος Ορκωτών Λογιστών .Οι 

Άγγλοι αυτοί Ορκωτοί Λογιστές δεν εισηγήθηκαν εκείνα που ίσχυαν (και ισχύουν) στη χώρα 

τους, γιατί πιθανόν έκριναν ότι οι συνθήκες της Ελλάδος δεν προσφέρονταν, αλλά πιθανόν να 

έλαβαν υπόψη τους τα τυχόν μειονεκτήματα του ελευθέριου επαγγέλματος της πατρίδας τους. 

Με εισήγηση των προαναφερθέντων Άγγλων Ορκωτών Λογιστών, καταρτίστηκαν 

πρότυπα (standards) ελεγκτικής, τα οποία βασίζονταν κυρίως στα Αγγλικά ελεγκτικά 

πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά αναθεωρήθηκαν το έτος 1979 και προσαρμόστηκαν στις βασικές 

αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων, καθώς και στις ειδικές απαιτήσεις της Ελληνικής 

νομοθεσίας περί εταιρειών.  

 

Περίοδος από το έτος 1993 έως σήμερα 

 

Το έτος 1992, με το Π.Δ 226/1992 "περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του 

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε ειδικό Μητρώο και 

ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή", καταργήθηκαν πολλές από τις 

προηγούμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Λογιστών και ορίστηκαν, μεταξύ άλλων, 

ότι: 

 Συνιστάται Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Σ.Ο.Ε αργότερα μετονομάστηκε σε Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Σ.Ο.Ε.Λ), αποτελούμενο από επαγγελματίες ελεγκτές 

που απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και εγγράφονται σε 

ειδικό Μητρώο, το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο. 

 Στο Ειδικό Μητρώο εγγράφονται τα ήδη υπηρετούντα μέλη του Σώματος Ορκωτών 

Λογιστών, καθώς και τα πρόσωπα που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται από το ίδιο Π.Δ. 
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 Τα όργανα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών είναι η Γενική Συνέλευση, το Εποπτικό 

Συμβούλιο, το Επιστημονικό Συμβούλιο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

 Μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών είναι οι Ορκωτοί Ελεγκτές που αργότερα 

μετονομάστηκαν "Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές", οι Επίκουροι Ορκωτοί Ελεγκτές, οι 

Δόκιμοι Ορκωτοί Ελεγκτές και οι Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές. Εισαγωγικός βαθμός 

είναι η βαθμίδα του Ασκούμενου Ορκωτού Ελεγκτή, στην οποία διορίζεται ο έχων 

ανεπίληπτο ήθος και αναμφισβήτητη αρετή και εφόσον είναι κάτοχος πτυχίου 

οικονομικής Πανεπιστημιακής Σχολής. Η προαγωγή στις επόμενες βαθμίδες γίνεται μετά 

από επιτυχείς επαγγελματικές εξετάσεις. 

Η σύσταση και η λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

αποβλέπει στην άσκηση του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης των πάσης φύσεως 

δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της 

νομικής τους μορφής (ιδρύματος, εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου), από πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που ασκούν το έργο 

τους με διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και 

αξιοπιστία των πορισμάτων των διενεργουμένων ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς 

αναγνωρισμένα Ελεγκτικά Πρότυπα και τους όρους που τίθενται από την εσωτερική και την 

κοινοτική νομοθεσία.  

Η Γενική Συνέλευση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, αποτελείται από 

τους εγγεγραμμένους στο ειδικό Μητρώο Ορκωτούς Λογιστές Ελεγκτές που δεν τελούν σε 

αναστολή άσκησης του επαγγέλματος. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του 

Σώματος και συνέρχεται τακτικώς άπαξ του έτους, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη του, 

και εκτάκτως όταν συγκληθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση έχει τις εξής 

αρμοδιότητες: 

 Αποφασίζει επί παντός θέματος που αφορά στην οργάνωση και άσκηση του 

επαγγέλματος. 

 Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον προϋπολογισμό του Σώματος. 

 Εκλέγει ανά τριετία τους Προέδρους και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και του 

Επιστημονικού Συμβουλίου. 

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και τον Πρόεδρό του, που 

εκλέγονται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση. Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση 
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του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών ως νομικού προσώπου και είναι επιφορτισμένο με την 

εποπτεία του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών. Ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες : 

 Διαχειρίζεται τα οικονομικά του Σώματος, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις και τον προϋπολογισμό και τις υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική 

Συνέλευση. 

 Διορίζει τους έχοντες τα νόμιμα προσόντα Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (νόμιμοι 

ελεγκτές) και αποφασίζει την εγγραφή τους στο ειδικό Μητρώο. 

 Αποφασίζει τη διαγραφή εκ του Σώματος παντός μέλους του. 

 Διεξάγει τις επαγγελματικές εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας άσκησης του 

επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

 Ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων, εποπτεία και έλεγχο επί του Σώματος και επιβλέπει το 

ασκούμενο από τους Ορκωτούς Ελεγκτές έργο, για την τήρηση των νόμων και κανόνων 

της επαγγελματικής δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των 

παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών και του κύρους του επαγγέλματος. 

 Μετά από προηγούμενη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, εκδίδει κανονισμούς που 

αφορούν στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και εφαρμογή των Ελεγκτικών Προτύπων. 

 Μετά από προηγούμενη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, εκδίδει γενικές οδηγίες 

που αφορούν το ελεγκτικό επάγγελμα. 

 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την νομοθεσία ή ανατίθεται σ' αυτό 

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα μέλη και τον Πρόεδρο που 

εκλέγονται, μεταξύ των εν ενεργεία ή πρώην Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή και καθηγητών 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής ή ελεγκτικής, 

από τη Γενική Συνέλευση του Σώματος . Το Επιστημονικό Συμβούλιο καταρτίζει ή 

επεξεργάζεται τους κανονισμούς, οδηγίες και άλλα επιστημονικά κείμενα της αρμοδιότητας 

του Εποπτικού Συμβουλίου και γνωμοδοτεί επί των παραπεμπόμενων σ' αυτό ζητημάτων. 

Επίσης, το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εξέταση και αντιμετώπιση 

τεχνικών ή πρακτικών ζητημάτων σχετικών με την άσκηση ποιοτικού ελέγχου επί της 

εργασίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ειδικότερα, το Επιστημονικό Συμβούλιο 

μπορεί να εξετάζει τα φύλλα εργασίας που στηρίζουν τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή και να 

υποβάλει σχετική έκθεση στο Εποπτικό Συμβούλιο αν και όποτε του ζητηθεί ή και σε 

περιπτώσεις που υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων της 
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περιόδου 1993-2004, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές εφάρμοζαν τα πρότυπα ελεγκτικής του 

πρώην Σώματος Ορκωτών Λογιστών, τα οποία υιοθετήθηκαν με σχετική απόφαση του 

Εποπτικού Συμβουλίου. Τα πρότυπα αυτά ήταν σύμφωνα με τις βασικές αρχές των Διεθνών 

Ελεγκτικών Προτύπων. Από το έτος 2005 μέχρι και σήμερα, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Το έτος 2003 με το νόμο 3148/03 συστάθηκε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με σκοπό τον έλεγχο 

της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών ελέγχων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 

την γνωμοδότηση επί θεμάτων λογιστικής τυποποίησης, καθώς και την άσκηση εποπτείας 

στο ΣΟΕΛ. Η ΕΛΤΕ διοικείται από διοικητικό συμβούλιου που αποτελείται από7 μέλη (Τον 

πρόεδρο , 2 αντιπροέδρους και 4 μέλη) , η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι 3 έτη. Η 

επιτροπή απαρτίζεται από : (α) Το συμβούλιο λογιστικής τυποποίησης  (ΣΛΟΤ) ,(β) Το 

συμβούλιο ποιοτικού ελέγχου
17

 (ΣΠΕ) , (γ) Την εκτελεστική επιτροπή
18

 και (δ) Το 

πειθαρχικό συμβούλιο
19

 . 

Οι αρμοδιότητες της ΕΛΤΕ είναι 
20

 : 

 Εισηγείται προς τον αρμόδιο υπουργό θέματα που σχετίζονται με τη λογιστική 

τυποποίηση και τον έλεγχο, την εφαρμογή των ΔΠΕ , τη λειτουργία του ΕΓΛΣ ,την 

εφαρμογή των κλαδικών λογιστικών σχεδίων και των διεθνών λογιστικών προτύπων 

,καθώς επίσης και την εναρμόνιση της νομοθεσίας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Μεριμνά για τον έλεγχο της ποιότητας των υποχρεωτικών ελέγχων. 

 Γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό πάνω σε θέματα λογιστικής τυποποίησης . 

 Ασκεί εποπτεία στο ΣΟΕΛ, ως προς τη τήρηση των κανόνων που διέπουν την άσκηση 

του λειτουργήματος των μελών του. 

 Αξιολογεί τα πορίσματα του ελέγχου διαχείρισης του ΣΟΕΛ . 

 Θεσπίζει , ύστερα από εισήγηση του ΣΟΕΛ, κανόνες δεοντολογίας αναφορικά με την 

άσκηση του έργου των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών εταιριών και ελέγχει την 

τήρηση των κανόνων αυτών. 

                                                           
17

 Άρθρο 5 Ν.3148/03 

18
 Άρθρο 4  π.δ. 74/09 

19
 Άρθρο 6 Ν.3148/03 (προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 74/09) 

20
 Άρθρο 2 Ν.3148/03 
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 Συνεργάζεται με την εθνική αρχή καταπολέμησης και νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές ενέργειες , σε θέματα πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές ενέργειες από τις ελεγκτικές εταιρίες και τους νόμιμους ελεγκτές λογιστές. 

 Συνιστά προσωρινές επιτροπές ή ομάδες εργασίας προς εξυπηρέτηση των αναγκών της
21

 . 

Το έτος 2008 με το Ν.3693 έγινε εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα με τον νόμο 

αυτό ρυθμίζονται τα εξής βασικά θέματα: 

 Προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος. 

 Διενέργεια επαγγελματικών εξετάσεων για τον έλεγχο θεωρητικών γνώσεων και 

πρακτικής εφαρμογής τους. 

 Απαλλαγές από επαγγελματικές εξετάσεις, πρακτική άσκηση και συνεχής εκπαίδευση. 

 Τήρηση δημοσίου μητρώου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

 Συμμόρφωση με τις βασικές αρχές του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της IFAC. 

 Τήρηση Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. 

 Πειθαρχική και αστική ευθύνη. 

Το ΣΟΕΛ με σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έχει 

αναλάβει την οργάνωση και την εκτέλεση των επαγγελματικών εξετάσεων για την απόκτηση 

της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (νόμιμου Ελεγκτή). 

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή, διοριζόμενη με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και τελούν υπό την εποπτεία και τον 

έλεγχο της ΕΛΤΕ. Επίσης, με Κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ έχει ανατεθεί στο ΣΟΕΛ η 

τήρηση του δημόσιου μητρώου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. (soel.gr) 
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4.3 Διεθνή ελεγκτικά πρότυπα 
 

Τα διεθνή πρότυπα έλεγχου (Auditing standards) αποτελούν ένα «ελεγκτικό πλαίσιο» που 

καθορίζει αρχές και διαδικασίες εκτέλεσης ελεγκτικού έργου . Τα πρότυπα εκδίδονται υπό 

την εποπτεία της Διεθνούς ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) , από το συμβούλιο διεθνών 

προτύπων έλεγχου και διασφάλισης «IAASB» .  

Η διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ιδρύθηκε το 1977 στο Μόναχο της Γερμανίας 

από 63 επαγγελματικές ενώσεις ελεγκτών , συμπεριλαμβανομένου και του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδος . Βασικός σκοπός της  IFAC είναι η ενδυνάμωση του 

επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Προκειμένου να πετύχει τον τους στόχους της η IFAC ίδρυσε τα κατώτερο συμβούλια και 

επιτροπές : 

 Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Έλεγχου και Διασφάλισης (IAASB) 

 Διεθνές Συμβούλιο Επαγγελματικής Επιμόρφωσης (IAESB) 

 Διεθνές Συμβούλιο Επαγγελματικής Δεοντολογίας  (IAESB) 

 Επιτροπή επαγγελματιών λογιστών 

 Διεθνές Συμβούλιο Επαγγελματικής Δεοντολογίας (IPSASB). 

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα ∆ιεθνή Πρότυπα ∆ικλίδων Ποιότητας, που 

εκδόθηκαν το 2009 στην αγγλική γλώσσα από το ∆ιεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και 

διασφάλισης (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) της ∆ιεθνούς 

Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants - IFAC), µμεταφράστηκαν 

στην ελληνική γλώσσα από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) κατ’ 

εξουσιοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) το 2010 . Η 

διαδικασία μετάφρασης των ∆ιεθνών Πρότυπων Ελέγχου και των ∆ιεθνών Πρότυπων 

∆ικλίδων Ποιότητας αξιολογήθηκε από την IFAC και η μετάφραση πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα µε την ‘Πολιτική για Μετάφραση και Αναπαραγωγή Προτύπων που δημοσιεύονται 

από την IFAC’. Το εγκεκριμένο κείμενο όλων των ∆ιεθνών Πρότυπων Ελέγχου και των 

∆ιεθνών Πρότυπων ∆ικλίδων Ποιότητας είναι αυτό που έχει δημοσιευθεί από την IFAC στην 

αγγλική γλώσσα. 

Η αρχική υιοθέτηση του πλαισίου  των ΔΠΕ  πραγματοποιήθηκε με την από 

22/10/2004 απόφαση της επιτροπής Λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων (ΕΛΤΕ) με την 

οποία τέθηκαν σε υποχρεωτική εφαρμογή τα ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα. Η  οριστική 
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υιοθέτηση των διεθνών προτύπων ελέγχου στην Ελλάδα έγινε με το άρθρο  του Ν.3693/2008 

στο οποίο ορίζεται ότι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι , ανάλογα με την φύση τους , διενεργούνται 

σύμφωνα με : 

α) Τα διεθνή πρότυπα Ελέγχου (international standards on auditing) 

β) Τα διεθνή πρότυπα επισκόπησης (international standards on review engagements ), 

γ) Τα διεθνή πρότυπα συναφών εργασιών (International Standards on Related Services). 

 

4.4 Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία 
 

Ο νόμος 3693/2008 έφερε την οριστική υιοθέτηση των προτύπων ελέγχουν , συμφώνα με 

αυτόν οι ορκωτοί ελεγκτές διενεργούν τον έλεγχο τον οικονομικών καταστάσεων και 

διατυπώνουν τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου. 

Στην συνέχεια ο παραπάνω Νόμος τροποποιείται με την ψήφιση του νόμου 

4449/2017  ΦΕΚ Α 29.01.2017  όπου ο κύριος σκοπός του είναι :  

α) η θέσπιση ενιαίου νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 

2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ 

L157 της 9.6.2006), όπως η ανωτέρω Οδηγία ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Οδηγία 

2014/56/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 158 της 27.5.2014),  

β) η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την τελευταία αυτή Οδηγία και  

γ) η θέσπιση κανόνων για περιπτώσεις δυνατότητας επιλογών του Κανονισμού (ΕΕ) 

537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 158). 

 Έτσι από την εφαρμογή του νόμου και μετά οι ορκωτοί ελεγκτές οφείλουν να 

εφαρμόζουν τον παραπάνω νόμο τόσο κατά την διάρκεια του ελέγχου όσο και σε θέματα που 

αφορούν το ελεγκτικό επάγγελμα 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο  4449/2017 Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι 

ελεγκτικές εταιρείες διενεργούν τους υποχρεωτικούς ελέγχους σύμφωνα με τα διεθνή 

ελεγκτικά πρότυπα που υιοθετεί η Επιτροπή. Μέχρι την υιοθέτηση από την Επιτροπή των 

διεθνών ελεγκτικών προτύπων, για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «διεθνή ελεγκτικά 

πρότυπα» νοούνται τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), το Διεθνές Πρότυπο Δικλίδων 
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Ποιότητας 1 (ΔΠΔΠ 1) και κάθε άλλο σχετικό πρότυπο που έχει εκδοθεί από τη Διεθνή 

Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) μέσω του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Ελέγχου και 

Διασφάλισης (IAASB), εφόσον έχει συνάφεια με τον υποχρεωτικό έλεγχο, έχει μεταφραστεί 

στην ελληνική γλώσσα, έχει εγκριθεί από την Ε.Λ.Τ.Ε. και έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

Για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας θα εστιάσουμε στα παρακάτω πρότυπα 

ελέγχου που αφορούν τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αναφορά των ελεγκτών και 

παράλληλα θα εξετάσουμε τυχόν αλλαγές που έγιναν με την θέσπιση του Ν.4449/2017. 

 Διεθνή Πρότυπο Ελέγχου 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί των οικονομικών 

καταστάσεων». 

 Διεθνή Πρότυπο Ελέγχου 705 «Διαφοροποιήσεις της γνώμης στην έκθεση του 

ανεξάρτητου ελεγκτή». 

 Διεθνή Πρότυπο Ελέγχου 706 «Παράγραφοι έμφασης θέματος και παράγραφοι άλλου 

θέματος στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή». 

 

4.5 Διεθνές  πρότυπο ελέγχου 700 
 

 

Το διεθνές πρότυπο ελέγχου 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί των οικονομικών 

καταστάσεων» ασχολείται με την ευθύνη του ελεγκτή να διαμορφώσει  γνώμη επί των 

οικονομικών καταστάσεων  καθώς επίσης και με την  μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης 

που εκδίδεται από τον ελεγκτή μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. 

Ο ελεγκτής πρέπει να διαμορφώσει γνώμη για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις 

έχουν καταρτιστεί , από κάθε ουσιώδη άποψη , σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό 

πλαίσιο (ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ). Ειδικότερα οφείλει να συμπεράνει εάν έχει αποκτήσει εύλογη 

διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο τους δεν περιέχουν 

ουσιώδη ανακρίβεια , που οφείλεται είτε σε απάτη ή είτε σε λάθος . Το συμπέρασμα αυτό 

πρέπει να βασιστεί στο κατά πόσο : 

 Έχουν αποκτηθεί τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια  

 Τα μη διορθωμένα σφάλματα δεν είναι ουσιώδη , μεμονωμένα ή στο σύνολο τους και 

 Οι εκτιμήσεις και αξιολογήσεις που έγιναν από τη διοίκηση είναι σύμφωνες με το 

εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο.   
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Όταν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί συμφώνα με  το πλαίσιο 

εύλογης  παρουσίασης , η ανωτέρω αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει το εάν οι 

οικονομικές καταστάσεις επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση . Η αξιολόγηση του ελεγκτή του 

ελεγκτή πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση : 

(α) Της συνολικής παρουσίασης , της δομής και του περιεχομένου των οικονομικών 

καταστάσεων και, 

(β) Του εάν οι οικονομικές καταστάσεις , περιλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων , 

αντιπροσωπεύουν τις συναλλαγές και τα γεγονότα κατά τρόπο που επιτυγχάνει εύλογη 

παρουσίαση.
22

 

Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράσει μη διαφοροποιημένη γνώμη όταν συμπεράνει ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις είναι καταρτισμένες ,από κάθε ουσιώδη άποψη , σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς .
23

 

Στην περίπτωση που ο ελεγκτής συμπεράνει ότι , βάσει των ελεγκτικών τεκμηρίων 

που αποκτήθηκαν , οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο δεν είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδες σφάλμα ή δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για 

να συμπεράνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις   ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα ,τότε πρέπει να διαφοροποιήσει την γνώμη του στην έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ελέγχου 705
24

. 

 Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ελεγκτής θα πρέπει να συλλέξει τα  ελεγκτικά 

τεκμήρια και να τα αξιολογήσει , αν από την αξιολόγηση καταλήξει στο συμπέρασμα (μετά 

από  τον έλεγχο του ) ότι οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν ουσιώδες σφάλμα τότε θα 

πρέπει να διαφοροποιήσει την γνώμη του στην έκθεση ελέγχου , στην δεύτερη περίπτωση ο 

ελεγκτής δεν δύναται να αξιολογήσει καθώς τα ελεγκτικά τεκμήρια δεν επαρκούν και δεν 

είναι κατάλληλα , επομένως και πάλι θα πρέπει να διαφοροποιήσει την γνώμη του. 

Στην συνέχεια θα πρέπει να συντάξει την έκθεση του λαμβάνοντας υπ’ όψιν το 

γεγονός ότι η έκθεση θα πρέπει να είναι έγγραφη, το οποίο περιλαμβάνει και τις εκθέσεις που 

είναι σε έντυπη μορφή καθώς και εκείνες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό μέσο. 

                                                           
22

 ΔΠΕ 700 Παράγραφος 2 

23
 ΔΠΕ 700 Παράγραφος 3 

24
 ΔΠΕ 705 «Διαφοροποιήσεις στη γνώμη στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή» 
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Η έκθεση του ελεγκτή για ελέγχου που διενεργούνται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω, με την ακόλουθη σειρά : 

 Τίτλο 

 Παραλήπτη 

 Εισαγωγική παράγραφο 

 Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις 

 Ευθύνη ελεγκτή 

 Γνώμη ελεγκτή 

 Άλλες ευθύνες αναφοράς 

 Υπογραφή του ελεγκτή 

 Ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου 

  Διεύθυνση ελεγκτή 

 

4.6 Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 705 
 

Το διεθνές πρότυπο ελέγχου 705 «Διαφοροποιήσεις στη γνώμη στην έκθεση του ανεξάρτητου 

ελεγκτή» αναφέρεται στην ευθύνη του ελεγκτή να εκδώσει την κατάλληλη έκθεση ελέγχου 

στις περιπτώσεις όπου καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να διαφοροποιήσει την γνώμη 

του. Στην περίπτωση που έχουμε διαφοροποιημένη γνώμη τότε ο ελεγκτής συμπεριλαμβάνει 

στην έκθεση του μία ακόμη παράγραφο με τίτλο «βάση για διαφοροποιημένη γνώμη» στην 

οποία διατυπώνει τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο του και τον οδήγησαν 

στην διαφοροποίηση της γνώμης του.  

Σύμφωνα με το παρόν ΔΠΕ καθορίζονται τρείς τύποι διαφοροποιημένων γνωμών , ήτοι : 

 Γνώμη με επιφύλαξη 

 Αρνητική γνώμη 

 Αδυναμία έκφρασης γνώμης  

Ο ελεγκτής επιλέγει τον τύπο της γνώμης του με βάση  

(α) Τη φύση του θέματος που προκαλεί την διαφοροποίηση  

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

θέματος στις οικονομικές καταστάσεις. 

Ο ελεγκτής με βάση την επαγγελματική του κρίση θα πρέπει να αξιολογήσει τον 

όρο διάχυτο στις περιπτώσεις που εντοπιστούν λάθη ή δεν εντοπιστούν λόγω τις αδυναμίας 
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να συλλέξει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια. Διάχυτες επιπτώσεις υπάρχουν όταν 

δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένους λογαριασμούς λογιστικής ή κονδύλια των οικονομικών 

καταστάσεων αλλά ακόμη και να περιορίζονται αφορούν σε ένα σημαντικό τμήμα των 

οικονομικών καταστάσεων , ακόμη ουσιώδες μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει τους 

χρήστες να κατανοήσουν τις οικονομικές καταστάσεις  με αποτέλεσμα να βγάλουν 

λανθασμένα συμπεράσματα. 

Συνεπώς ο ελεγκτής σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αξιολογεί τον όρο διάχυτες 

επιπτώσεις ή πιθανές διάχυτες στις οικονομικές καταστάσεις καθώς αυτό επηρεάζει τον τύπο 

της γνώμης του. 

Παρακάτω απεικονίζονται σε πίνακα οι τύποι της γνώμης σε σχέση  με τον τους 

όρους ουσιώδη και διάχυτο. 

 

Φύση του θέματος που 

προκαλεί τη 

διαφοροποίηση 

Η κρίση του ελεγκτή για το διάχυτο των επιπτώσεων ή των 

πιθανών επιπτώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων 

Ουσιώδης αλλά όχι διάχυτη Ουσιώδης και διάχυτη   

Οι οικονομικές 

καταστάσεις είναι 

ουσιωδώς εσφαλμένες Γνώμη με επιφύλαξη Αρνητική γνώμη   

Αδυναμία απόκτησης 

επαρκών και 

κατάλληλων ελεγκτικών 

τεκμηρίων Γνώμη με επιφύλαξη Αδυναμία έκφρασης γνώμης    

(Λουμιώτης Ι. Βασίλειος , «Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου» (2013) 

 

Η διαφορά μεταξύ της αρνητικής γνώμης και της αδυναμίας έκφρασης γνώμης είναι ότι στην 

πρώτη περίπτωση ο ελεγκτής διενεργείσαι τον έλεγχο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες με τις  επιπτώσεις να  είναι διάχυτες , 

ενώ στην δεύτερη περίπτωση ο ελεγκτής δεν κατάφερε να διενεργήσει τον έλεγχο αφού δεν 

κατέστει δυνατό να λάβει τα ελεγκτικά τεκμήρια με αποτέλεσμα να  αδυνατεί να εκφράσει 

την γνώμη του. 
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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 

. 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 µμπορούσαν να είναι και ουσιώδεις και διάχυτες. 

 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.  

Επίπτωση της αδυναμίας απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών 

τεκμηρίων λόγω περιορισμού που επιβάλλει η διοίκηση μετά την αποδοχή της ανάθεσης από 

τον ελεγκτή.  

Εάν, μετά την αποδοχή της ανάθεσης, ο ελεγκτής αντιληφθεί ότι η διοίκηση έχει 

επιβάλει περιορισμό στο πεδίο του ελέγχου, που ο ελεγκτής θεωρεί πιθανό να καταλήξει στην 

ανάγκη έκφρασης γνώμης µε επιφύλαξη ή αδυναμίας έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων, ο ελεγκτής πρέπει να ζητήσει από τη διοίκηση να άρει τον περιορισμό. Εάν η 
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διοίκηση αρνηθεί να άρει τον περιορισμό που, ο ελεγκτής πρέπει να ενημερώσει για το θέμα 

τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, εκτός εάν όλοι οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση 

εμπλέκονται στη διοίκηση της οντότητας
25

 , και να καθορίσει εάν είναι δυνατό να εκτελέσει 

εναλλακτικές διαδικασίες για την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών 

τεκμηρίων. Εάν ο ελεγκτής αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκμήρια, πρέπει να προσδιορίσει τις συνέπειες ως ακολούθως: 

 (α) Εάν συμπεράνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων των µη 

εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν, θα µμπορούσαν να είναι ουσιώδεις αλλά όχι 

διάχυτες, ο ελεγκτής πρέπει να διατυπώσει επιφύλαξη στη γνώμη, ή  

(β) Εάν συμπεράνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων των µη 

εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν, θα µμπορούσαν να είναι και ουσιώδεις και 

διάχυτες, έτσι ώστε µια  επιφύλαξη στη γνώμη θα ήταν ανεπαρκής για να ενημερώσει για τη 

σοβαρότητα της κατάστασης, ο ελεγκτής πρέπει:  

(i) Να αποσυρθεί από τον έλεγχο, όπου αυτό είναι πρακτικό και δυνατό, σύμφωνα µε 

εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, ή  

(ii) Εάν η απόσυρση από τον έλεγχο πριν από την έκδοση της έκθεσης του ελεγκτή δεν είναι 

πρακτική ή δυνατή, να δηλώσει αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 Εάν ο ελεγκτής αποσυρθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 13(β)(i), τότε πριν 

από την απόσυρση πρέπει να κοινοποιήσει στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση 

οποιαδήποτε θέματα αναφορικά µε σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου τα οποία θα προκαλούσαν διαφοροποίηση της γνώμης. 

 Άλλα ζητήματα σχετικά µε αρνητική γνώμη ή αδυναμία έκφρασης γνώμης 

 Όταν ο ελεγκτής θεωρεί απαραίτητο να εκφράσει αρνητική γνώμη ή να δηλώσει 

αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, η έκθεσή του δεν 

πρέπει επίσης να περιλαμβάνει µη διαφοροποιημένη γνώμη σε σχέση µε το ίδιο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς επί μίας επί μέρους οικονομικής κατάστασης ή ενός ή 

περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων μιας οικονομικής 

                                                           
25

 ΔΠΕ 260 «Επικοινωνία με τους υπεύθυνους για την διακυβέρνηση» ,παράγραφος 13. 
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κατάστασης. Το να περιληφθεί τέτοια µη διαφοροποιημένη γνώμη στην ίδια έκθεση
26

 σε 

τέτοιες περιστάσεις θα ήταν σε αντίφαση µε την αρνητική γνώμη ή την αδυναμία έκφρασης 

γνώμης του ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο. 

Μορφή και περιεχόμενο της έκθεσης του ελεγκτή όταν η γνώμη είναι διαφοροποιημένη . 

Παράγραφος της βάσης για διαφοροποίηση  

Όταν ο ελεγκτής διαφοροποιεί τη γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, 

πρέπει, επιπρόσθετα των συγκεκριμένων στοιχείων που απαιτούνται από το ∆ΠΕ 700, να 

περιλάβει παράγραφο στην έκθεσή του που να περιγράφει το θέμα που προκάλεσε τη 

διαφοροποίηση. Ο ελεγκτής πρέπει να τοποθετήσει την παράγραφο αυτή ακριβώς πριν από 

την παράγραφο της γνώμης στην έκθεση του ελεγκτή και να χρησιμοποιήσει τον τίτλο «Βάση 

για γνώμη µε επιφύλαξη», «Βάση για αρνητική γνώμη», ή «Βάση για αδυναμία έκφρασης 

γνώμης». Εάν υπάρχει ουσιώδες σφάλμα των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο σχετίζεται 

µε συγκεκριμένα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις (περιλαμβανομένων ποσοτικών 

γνωστοποιήσεων), ο ελεγκτής πρέπει να ασχολείται µε τις περιστάσεις όπου ανατίθεται στον 

ελεγκτή η έκφραση χωριστής γνώμης επί ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων, 

λογαριασμών ή κονδυλίων μιας οικονομικής κατάστασης. Ο ελεγκτής πρέπει να  περιλάβει 

στην παράγραφο της βάσης για διαφοροποίηση περιγραφή και ποσοτικοποίηση των 

χρηματοοικονομικών επιπτώσεων του σφάλματος, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό. Εάν δεν 

είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων, ο ελεγκτής πρέπει να 

το δηλώσει στην παράγραφο της βάσης για διαφοροποίηση. 

 Εάν υπάρχει ουσιώδες σφάλμα των οικονομικών καταστάσεων που σχετίζεται µε 

αφηγητικές γνωστοποιήσεις, ο ελεγκτής πρέπει να περιλάβει στην παράγραφο της βάσης για 

διαφοροποίηση επεξήγηση του πώς οι γνωστοποιήσεις είναι εσφαλμένες. 

 Εάν υπάρχει ουσιώδες σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις που σχετίζεται µε µη 

γνωστοποίηση πληροφοριών που απαιτείται να γνωστοποιηθούν, ο ελεγκτής πρέπει: 

 (α) Να συζητά τη µη γνωστοποίηση µε τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 

                                                           
26 Το ∆ΠΕ 805, «Ειδικά ζητήματα – Έλεγχοι επιμέρους οικονομικών καταστάσεων και 

συγκεκριμένων στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων οικονομικής κατάστασης», ασχολείται 

µε τις περιστάσεις όπου ανατίθεται στον ελεγκτή η έκφραση χωριστής γνώμης  επί ενός ή 

περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων μιας οικονομικής 

κατάστασης. 
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 (β) Να περιγράφει στην παράγραφο της βάσης για διαφοροποίηση τη φύση των 

πληροφοριών που παραλείφθηκαν, και 

 (γ) Εκτός εάν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, να περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις που 

παραλείφθηκαν, εάν είναι εφικτό και ο ελεγκτής έχει αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια για αυτές τις πληροφορίες που παραλείφθηκαν. 

 Εάν η διαφοροποίηση προκύπτει από αδυναμία απόκτησης επαρκών και 

κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, ο ελεγκτής πρέπει να περιλάβει στην παράγραφο της 

βάσης για διαφοροποίηση τους λόγους της αδυναμίας αυτής, Ακόμη και εάν ο ελεγκτής έχει 

εκφράσει αρνητική γνώμη ή έχει δηλώσει αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων, πρέπει να περιγράφει στην παράγραφο της βάσης για διαφοροποίηση τους 

λόγους για οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο είναι ενήμερος ότι θα απαιτούσε 

διαφοροποίηση της γνώμης, καθώς και τις σχετικές επιπτώσεις. 

 

 Παράγραφος της γνώμης 

Όταν ο ελεγκτής διαφοροποιεί τη γνώμη ελέγχου, πρέπει να χρησιμοποιεί την 

επικεφαλίδα «Γνώμη µε επιφύλαξη», «Αρνητική γνώμη» ή «Αδυναμία έκφρασης γνώμης», 

όπως ενδείκνυται, για την παράγραφο της γνώμης.  

Όταν ο ελεγκτής εκφράζει γνώμη µε επιφύλαξη εξαιτίας ενός ουσιώδους 

σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να δηλώνει στην παράγραφο της γνώμης 

ότι, κατά τη γνώμη του, εκτός από τις επιπτώσεις του (των) θέματος (των) που περιγράφονται 

στην παράγραφο της βάσης για γνώμη µε επιφύλαξη:  

(α) Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν εύλογη παρουσίαση, από κάθε ουσιώδη άποψη (ή 

δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα) σύμφωνα µε το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής 

αναφοράς όταν γίνεται αναφορά σύμφωνα µε πλαίσιο εύλογης παρουσίασης, ή 

 (β) Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα µε 

το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, όταν γίνεται αναφορά σύμφωνα µε 

πλαίσιο συμμόρφωσης. 

 Όταν προκύπτει διαφοροποίηση λόγω αδυναμίας απόκτησης επαρκών και 

κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, ο ελεγκτής πρέπει να χρησιμοποιεί την αντίστοιχη 

φράση «εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του (των) θέματος (των) …» για τη 

διαφοροποιημένη γνώμη.  
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Όταν ο ελεγκτής εκφράζει αρνητική γνώμη, πρέπει να δηλώνει στην παράγραφο 

της γνώμης ότι, κατά τη γνώμη του, λόγω της σοβαρότητας του (των) θέματος (των) που 

περιγράφεται (-ονται) στην παράγραφο της βάσης για αρνητική γνώμη:  

(α) Οι οικονομικές καταστάσεις δεν παρέχουν εύλογη παρουσίαση (ή δεν δίνουν αληθή και 

εύλογη εικόνα), σύμφωνα µε το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, όταν 

γίνεται αναφορά σύμφωνα µε πλαίσιο εύλογης παρουσίασης, ή  

(β) Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα 

µε το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, όταν γίνεται αναφορά σύμφωνα 

µε πλαίσιο συμμόρφωσης.  

Όταν ο ελεγκτής αδυνατεί να εκφράσει γνώμη λόγω αδυναμίας απόκτησης 

επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, πρέπει να δηλώνει στην παράγραφο της 

γνώμης ότι:  

(α) Λόγω της σοβαρότητας του (των) θέματος (των) που περιγράφεται (-ονται) στην 

παράγραφο της βάσης για αδυναμία έκφρασης γνώμης, ο ελεγκτής δεν έχει δυνηθεί να 

αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια που να παρέχουν βάση για τη γνώμη 

ελέγχου και, συνεπώς,  

(β) Ο ελεγκτής δεν εκφράζει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων. Περιγραφή της 

ευθύνης του ελεγκτή όταν εκφράζει γνώμη µε επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη. 26. Όταν ο 

ελεγκτής εκφράζει γνώμη µε επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη, πρέπει να τροποποιεί την 

περιγραφή της ευθύνης του ελεγκτή για να δηλώσει ότι πιστεύει πως τα ελεγκτικά τεκμήρια 

που έχει αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν τη βάση για τη 

διαφοροποιημένη γνώμη ελέγχου του ελεγκτή.  

Περιγραφή της ευθύνης του ελεγκτή όταν δεν δύναται να εκφράσει γνώμη.  

Όταν ο ελεγκτής δεν δύναται να εκφράσει γνώμη λόγω αδυναμίας απόκτησης 

επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, πρέπει να τροποποιεί την εισαγωγική 

παράγραφο της έκθεσης του ελεγκτή για να δηλώσει ότι του ανατέθηκε ο έλεγχος των 

οικονομικών καταστάσεων. Ο ελεγκτής πρέπει επίσης να τροποποιεί την περιγραφή της 

ευθύνης του ελεγκτή και την περιγραφή του πεδίου του ελέγχου για να δηλώσει µόνο τα 

ακόλουθα: «Δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων, µε βάση τη διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Λόγω του (των) θέματος (των) που περιγράφεται (-ονται) στην παράγραφο της βάσης για 

αδυναμία έκφρασης γνώμης δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα 
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ελεγκτικά τεκμήρια που να παρέχουν βάση για τη γνώμη του ελέγχου». Επικοινωνία µε τους 

υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση. 

 Όταν ο ελεγκτής αναμένει να διαφοροποιήσει τη γνώμη στην έκθεση του ελεγκτή, 

πρέπει να γνωστοποιήσει στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση τις περιστάσεις που 

οδήγησαν στην αναμενόμενη διαφοροποίηση καθώς και την προτεινόμενη λεκτική 

διατύπωση της διαφοροποίησης. 

  

4.7 Διεθνή Πρότυπο Ελέγχου 706 
 

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 706 «Παράγραφοι έμφασης θέματος και παράγραφο άλλου 

θέματος στην έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή»  ασχολείται µε τις πρόσθετες γνωστοποιήσεις 

στην έκθεση του ελεγκτή όταν ο ελεγκτή θεωρεί απαραίτητο να:  

(α) Επιστήσει την προσοχή των χρηστών σε θέμα ή σε θέματα που παρουσιάζονται ή 

γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις τα οποία είναι τέτοιας σημασίας που είναι 

θεμελιώδη για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες, ή  

(β) Επιστήσει την προσοχή των χρηστών σε οποιοδήποτε θέμα ή θέματα εκτός από εκείνα 

που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, τα οποία είναι 

σχετικά για την κατανόηση εκ μέρους των χρηστών σε ότι αφορά τον έλεγχο, τις ευθύνες του 

ελεγκτή ή την έκθεση ελεγκτή. 

Για τις ανάγκες κατανόησης των όσων θα αναλυθούν παρακάτω θα πρέπει να 

επεξηγηθούν οι δύο έννοιες με τις οποίες ασχολείται το παρόν Διεθνές πρότυπο ελέγχου 

1) 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. 

(2) 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. 
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Παράγραφοι έμφασης θέματος στην έκθεση του ελεγκτή 

 

Εάν ο ελεγκτής θεωρήσει απαραίτητο να εστιάσει την προσοχή των χρηστών σε θέμα που 

παρουσιάστηκε ή γνωστοποιήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις και το οποίο, κατά την 

κρίση του, είναι τέτοιας σημασίας που είναι θεμελιώδες για την κατανόηση των οικονομικών 

καταστάσεων από τους χρήστες, ο ελεγκτής πρέπει να περιλάβει παράγραφο έμφασης 

θέματος στην έκθεσή του, µε την προϋπόθεση ότι έχει αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια ότι το θέμα δεν είναι ουσιωδώς εσφαλμένο στις οικονομικές 

καταστάσεις. Τέτοια παράγραφος πρέπει να αναφέρεται µόνο σε πληροφορίες που 

παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Όταν ο ελεγκτής περιλαμβάνει παράγραφο έμφασης θέματος στην έκθεση του 

ελεγκτή, ο ελεγκτής πρέπει:  

(α) Να περιλάβει την παράγραφο αυτή αμέσως μετά την παράγραφο της γνώμης στην έκθεση 

του ελεγκτή,  

(β) Να χρησιμοποιήσει την επικεφαλίδα «έμφασης θέματος» ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα, 

(γ) Να περιλάβει στην παράγραφο σαφή αναφορά στο θέμα στο οποίο δίνεται έμφαση, καθώς 

και στο πού οι σχετικές γνωστοποιήσεις που περιγράφουν πλήρως το θέμα μπορεί να βρεθούν 

στις οικονομικές καταστάσεις, και  

(δ) Να δηλώσει ότι η γνώμη του ελεγκτή δεν είναι διαφοροποιημένη σε σχέση µε το θέμα στο 

οποίο δίνεται έμφαση.  

 

Παράγραφοι άλλου θέματος στην έκθεση του ελεγκτή  

 

Εάν ο ελεγκτής θεωρήσει απαραίτητο να γνωστοποιήσει θέμα άλλο από εκείνα που 

παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, το οποίο, κατά την κρίση 

του, είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τον έλεγχο, τις ευθύνες του ελεγκτή ή την 

έκθεση ελεγκτή, και αυτό δεν  απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής πρέπει να το 

πράξει σε µια παράγραφο στην έκθεση του ελεγκτή, µε επικεφαλίδα «Άλλο Θέμα» ή άλλη 

κατάλληλη επικεφαλίδα. Ο ελεγκτής πρέπει να περιλάβει αυτή την παράγραφο αμέσως μετά 

την παράγραφο της γνώμης και την τυχόν παράγραφο έμφαση θέματος, ή σε οποιοδήποτε 

άλλο σημείο της έκθεσής του, εάν το περιεχόμενο της παραγράφου άλλου θέματος είναι 

σχετικό µε το τμήμα άλλες Ευθύνες Αναφοράς.  
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Επικοινωνία µε τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση  

 Εάν ο ελεγκτής αναμένει ότι θα περιλάβει παράγραφο έμφασης θέματος ή παράγραφο άλλου 

θέματος στην έκθεσή του, πρέπει να επικοινωνήσει µε τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση 

σχετικά µε την πρόθεσή του να περιλάβει τέτοια παράγραφο καθώς και τη λεκτική 

διατύπωση της παραγράφου αυτής. 

 

4.8 Ενδεικτικά παραδείγματα –επεξηγηματικό υλικό 
 

Παράγραφοι έμφασης θέματος στην έκθεση ελεγκτή  

Περιπτώσεις  στις οποίες μπορεί να είναι απαραίτητη παράγραφος έμφασης θέματος είναι:  

• Η αβεβαιότητα σχετικά µε το μελλοντικό αποτέλεσμα πολύ σημαντικής δικαστικής διένεξης 

ή ρυθμιστικού µάρτου. 

 • Η πρώιµη εφαρμογή (όπου επιτρέπεται) νέου λογιστικού προτύπου (για παράδειγμα, νέου 

∆ιεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) που έχει διάχυτη επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις πριν από την ημερομηνία ισχύος του.  

• Σημαντική καταστροφή που είχε ή εξακολουθεί να έχει σοβαρή επίπτωση στην 

χρηματοοικονομική θέση της οντότητας. 

Η εκτεταμένη χρήση παραγράφων έμφασης θέματος µμειώνει την 

αποτελεσματικότητα της γνωστοποίησης τέτοιων θεμάτων από τον ελεγκτή. Επιπρόσθετα, η 

συμπερίληψη περισσότερων πληροφοριών σε µια παράγραφο έμφασης θέματος από αυτές 

που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις μπορεί να υπονοεί ότι 

το θέμα δεν έχει παρουσιαστεί ή γνωστοποιηθεί κατάλληλα.  

Το να περιληφθεί παράγραφος έμφασης θέματος στην έκθεση του ελεγκτή δεν 

επηρεάζει τη γνώμη του ελεγκτή. Η παράγραφος έμφασης θέματος δεν συνιστά 

υποκατάστατο είτε για: (α) Έκφραση από τον ελεγκτή γνώμης µε επιφύλαξη ή αρνητικής 

γνώμης ή αδυναμίας έκφρασης γνώμης, όταν απαιτείται από τις περιστάσεις συγκεκριμένης 

ανάθεσης ελέγχου είτε (β) Για γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις τις οποίες το 

εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς απαιτεί από τη διοίκηση. 
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Παράγραφοι άλλου θέματος στην έκθεση του ελεγκτή  

 

Περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να είναι απαραίτητη η παράγραφος άλλου θέματος 

(α) Σχετικά µε την κατανόηση του ελέγχου από τους χρήστες 

Στη σπάνια περίσταση που ο ελεγκτής αδυνατεί να αποσυρθεί από την ανάθεση ακόμα και 

εάν είναι διάχυτη η πιθανή επίπτωση της αδυναμίας απόκτησης επαρκών και κατάλληλων 

ελεγκτικών τεκμηρίων, λόγω περιορισμού στο πεδίο του ελέγχου που επιβάλλεται από τη 

διοίκηση
27

 , ο ελεγκτής μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο να περιλάβει παράγραφο άλλου 

θέματος στην έκθεσή του για να εξηγήσει γιατί δεν είναι δυνατό για τον ελεγκτή να 

αποσυρθεί από την ανάθεση.  

(β) Σχετικά µε την κατανόηση των ευθυνών του ελεγκτή ή της έκθεσης του ελεγκτή από τους 

χρήστες.  

Νόμος, κανονισμός ή γενικά αποδεκτή πρακτική σε µια δικαιοδοσία μπορεί να απαιτεί ή να 

επιτρέπει στον ελεγκτή να αναλύσει θέματα που παρέχουν περαιτέρω επεξήγηση των 

ευθυνών του στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ή στην έκθεση του ελεγκτή επί 

αυτών. Όπου είναι σχετικό, µια ή περισσότερες υποκεφαλίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να περιγράψουν το περιεχόμενο της παραγράφου άλλου θέματος.  Μια παράγραφος 

άλλου θέματος δεν ασχολείται µε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει άλλες ευθύνες αναφοράς 

που είναι πρόσθετες στην ευθύνη του ελεγκτή βάσει των ∆ΠΕ για αναφορά επί των 

οικονομικών καταστάσεων (βλέπε το τμήμα «Άλλες ευθύνες αναφοράς»)
28

, ή όπου έχει 

ζητηθεί από τον ελεγκτή να εκτελέσει πρόσθετες ειδικές διαδικασίες και να συντάξει σχετική 

έκθεση , ή να εκφράσει γνώμη επί συγκεκριμένων θεμάτων. 

Εκτός από τα παραπάνω  αναφέρουμε επιπλέον  παραδείγματα περιπτώσεων που 

μπορούν να συμπεριληφθούν στην παράγραφο «Άλλο θέμα» 

 Η αναφορά ότι η ελεγχόμενη οικονομική μονάδα έχει καταρτίσει οικονομικές 

καταστάσεις και με βάση άλλο λογιστικό πλαίσιο . (πχ ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ) 

 Η περίπτωση στην οποία η έκθεση ελέγχου χορηγείται για συγκεκριμένη χρήση δεν 

πρέπει να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέρη. 

                                                           
27

 ΔΠΕ 705 «Διαφοροποιήσεις στη γνώμη του ανεξάρτητου ελεγκτή» ,Παράγραφος 

13,(β),(ii). 

28
 ΔΠΕ 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων» 

,παράγραφοι 38 & 39. 
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 Η αναφορά ότι οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης δεν έχουν ελεγχτεί 

καθόλου η ελέγχτηκαν από άλλον ελεγκτή (αναφέρεται ο τύπος της έκθεσης του 

προηγούμενου ελεγκτή και η ημερομηνία αυτής). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

5.1 Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών έχουν τυποποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα οι αναγνώστες να 

διαβάζουν σχεδόν τα ίδια θέματα στις εκθέσεις αυτές. Η μόνη ουσιαστική διαφορά μεταξύ 

των εκθέσεων ελέγχου είναι η παράγραφος έκφρασης γνώμης (βάση για γνώμη), αν και αυτή 

πολλές φορές έχει τυποποιημένη φρασεολογία, αναλόγως του θέματος στο οποίο αναφέρεται. 

Το πιο σημαντικό είναι ότι τις περισσότερες φορές υπάρχει μια τάση για ομογενοποίηση των 

εκθέσεων ελέγχου. Η τάση αυτή έχει αποδυναμώσει σε σημαντικό βαθμό τη χρησιμότητα 

των εκθέσεων ελέγχου για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Στο παρόν κεφάλαιο 

θα αναλύσουμε τις αλλαγές που γίνονται στις εκθέσεις ελέγχου και ποιος είναι ο σκοπός των 

αλλαγών αυτών.  

 

5.2 Αλλαγές στις εκθέσεις ελέγχου 
 

Το διεθνές συμβούλιο προτύπων ελέγχου και διασφάλισης
29

  προχώρησε στην έκδοση νέων 

αλλά και στην τροποποίηση υφιστάμενων ελεγκτικών προτύπων, προκειμένου να 

αντιστραφεί αυτή η κατάσταση και η έκθεση ελέγχου να κερδίσει σε όρους χρησιμότητας για 

τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι αλλαγές στα ΔΠΕ στις οποίες προχώρησε το IAASB και επηρεάζουν την έκθεση 

ελέγχου έχουν ως εξής: 

- ΔΕΠ 700 (Αναθεωρημένο):  Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί των οικονομικών 

καταστάσεων (Forming an opinion and reporting on financial statements). 

- ΔΕΠ 701 (Καινούριο): Επικοινωνία κύριων θεμάτων ελέγχου στην έκθεση του ανεξάρτητου 

ελεγκτή (Communicating key audit matters in the independent auditor’s report) 

- ΔΕΠ 705 (Αναθεωρημένο): Διαφοροποιήσεις της γνώμης στην έκθεση του ανεξάρτητου 

ελεγκτή (Modifications to the opinion in the independent auditor’s report) 

                                                           
29

 International Auditing & Assurance Standard Board (IAASB) 
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- ΔΕΠ 706 (Αναθεωρημένο): Παράγραφοι έμφασης θέματος και παράγραφοι άλλου θέματος 

στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή (Emphasis of matters paragraphs and other matters 

paragraphs in the independent auditor’s report) 

- ΔΕΠ 720 (Αναθεωρημένο): Οι ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με άλλες πληροφορίες σε 

έγγραφα που περιέχουν οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (The auditor’s responsibilities 

relating to other information) 

- ΔΕΠ 570 (Αναθεωρημένο): Συνέχιση δραστηριότητας ( Going concern) 

- ΔΕΠ 260 (Αναθεωρημένο): Επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση 

(Communication with the charged with governance) 

Οι ανωτέρω αλλαγές επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στην έκθεση ελέγχου. 

Από εδώ και στο εξής , η έκθεση ελέγχου έχει διαφορετική δομή και περιεχόμενο. Η 

τυποποίηση του περιεχομένου της πλέον περιορίζεται στο ελάχιστο και σημαντικές 

πληροφορίες για την επιχείρηση παρουσιάζονται σε αυτή. Παρακάτω παρουσιάζουμε τη 

δομή του νέου πιστοποιητικού ελέγχου. 

Παράγραφος έκφρασης γνώμης: Πλέον η παράγραφος έκφρασης γνώμης είναι η 

πρώτη παράγραφος της έκθεσης ελέγχου και όχι η τελευταία, όπως ίσχυε έως τώρα. Η 

παράγραφος αυτή περιέχει τη γνώμη του ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις καθώς 

επίσης: 

α) Αναφέρει ξεκάθαρα την εταιρεία της οποίας οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχθηκαν. 

β) Αναφέρει ότι οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχθηκαν. 

γ) Αναφέρει τον τίτλο κάθε οικονομικής κατάστασης που αποτελούν το σύνολο των 

οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης και τις σημειώσεις επί των οικονομικών 

καταστάσεων. 

δ) Αναφέρει την περίοδο στην οποία αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις. 

Παράγραφος βάσης για την έκφραση γνώμης: Η παράγραφος αυτή ακολουθεί 

αμέσως την παράγραφο έκφρασης γνώμης και γίνεται αναφορά στο πού βασίστηκε ο 

ελεγκτής προκειμένου να καταλήξει στην απόφασή του για το τι γνώμη θα εκφράσει επί των 

οικονομικών καταστάσεων τις οποίες έλεγξε. Εκτός άλλων, η συγκεκριμένη παράγραφος 

αναφέρει ότι: 

α) Ο ελεγκτής διενέργησε τον έλεγχό του σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

β) Ο ελεγκτής ήταν εντελώς ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη επιχείρηση, καθώς και ότι ήταν 

σύμφωνος με τις ηθικές αρχές του επαγγέλματος. 
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γ) Τα ελεγκτικά τεκμήρια ήταν επαρκή και κατάλληλα προκειμένου ο ελεγκτής να καταλήξει 

σε ασφαλή συμπεράσματα. 

Παράγραφος συνέχισης δραστηριότητας: Στη συγκεκριμένη παράγραφο ο ελεγκτής 

θα διατυπώνει τυχόν ανησυχίες του σχετικά με το αν η εταιρεία δύναται να συνεχίσει τις 

δραστηριότητές της στο εγγύς μέλλον, οι οποίες προκύπτουν από συγκεκριμένες 

καταστάσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες, η συγκεκριμένη 

παράγραφος δύναται να απαλειφθεί. 

Παράγραφος για βασικά ελεγκτικά θέματα: Στη συγκεκριμένη παράγραφο ο 

ελεγκτής αναφέρει τα πιο βασικά, κατά την άποψή του, θέματα τα οποία προέκυψαν από τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την τρέχουσα χρήση. Τα θέματα 

αυτά είναι ένα υποσύνολο από τα συνολικά θέματα που αναφέρθηκαν στη διοίκηση της 

ελεγχόμενης εταιρείας. Η συγκεκριμένη παράγραφος θεσμοθετείται από το νέο ελεγκτικό 

πρότυπο 701 και αφορά μόνο επιχειρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος. 

Παράγραφος ευθύνης διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Στην 

παράγραφο αυτή παρουσιάζονται ξεκάθαρα η ευθύνη της διοίκησης της ελεγχόμενης 

εταιρείας για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η ευθύνη του ελεγκτή 

για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. 

Παράγραφος λοιπής πληροφόρησης: Στην παράγραφο αυτή ο ελεγκτής αναφέρει αν 

υπάρχει κάποια ασυνέπεια μεταξύ της πληροφόρησης (χρηματοοικονομική ή και άλλη) που 

περιέχεται στις ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας και των λογιστικών καταστάσεων ή και της 

γενικότερης πληροφόρησης που αποκόμισε ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο. Στην παράγραφο 

αυτή ο ελεγκτής εκφράζει αν η επιπλέον πληροφόρηση που παρέχει η εταιρεία στο κοινό, 

πέραν των λογιστικών καταστάσεων, μπορεί να είναι εσφαλμένη ή παραπλανητική. Η 

παράγραφος αυτή περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου αν η εταιρεία εκδίδει ετήσια έκθεση. 

Όνομα του ελεγκτή: Το όνομα του ελεγκτή πρέπει να αναφέρεται σε ξεχωριστή 

πρόταση και όχι μόνο στην υπογραφή. Η πρόβλεψη αυτή αφορά εκθέσεις ελέγχου που 

αναφέρονται σε εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος. 

Παράγραφος για νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις: Στην παράγραφο αυτή 

πρέπει να αναφέρονται τυχόν νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις στις όποιες είναι υπόχρεη 

να συμμορφωθεί η ελεγχόμενη εταιρεία. 

Το ΔΕΠ 700 αναφέρει ξεκάθαρα ότι η πρώτη παράγραφος της έκθεσης ελέγχου 

πρέπει να είναι η παράγραφος έκφρασης γνώμης και η δεύτερη παράγραφος να είναι η 
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παράγραφος βάσης για την έκφραση γνώμης. Οι υπόλοιπες παράγραφοι μπορεί να είναι σε 

οποιαδήποτε σειρά. Η χρήση επικεφαλίδων σε κάθε παράγραφο επιβάλλεται. 

Το ερώτημα που προκύπτει από την επερχόμενη αυτή αλλαγή είναι το ποιοι θα 

ωφεληθούν, ποιοι θα δυσανασχετήσουν, καθώς και πώς θα επηρεαστεί ο έλεγχος από τη νέα 

αυτή μορφή της εκθέσεως ελέγχου. Κατά την άποψή μας, αυτοί οι οποίοι σίγουρα θα 

ωφεληθούν είναι οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Με τη νέα μορφή έκθεσης 

ελέγχου η παρεχόμενη σε αυτούς πληροφόρηση δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε 

λογιστικές πληροφορίες, αλλά πλέον περιλαμβάνει και άλλα θέματα, τα περισσότερα εκ των 

οποίων δεν αναφέρονταν ούτε ακόμη και στις οικονομικές καταστάσεις. Πληροφόρηση η 

οποία πολλές φορές κυκλοφορούσε μεταξύ του ελεγκτή και της ελεγχόμενης εταιρείας, 

σύμφωνα με το ΔΕΠ 260, τώρα διαχέεται και στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανόμενη κυρίως στις παραγράφους βασικών ελεγκτικών θεμάτων και λοιπής 

πληροφόρησης. Η πληροφόρηση αυτή θα τους βοηθήσει σημαντικά στο να κατανοήσουν την 

πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας. 

Αυτοί οι οποίοι ίσως δεν θα είναι ευχαριστημένοι με τη νέα έκθεση είναι πολύ 

πιθανό να είναι οι ελεγχόμενες εταιρείες, επειδή στη νέα έκθεση ελέγχου θα 

δημοσιοποιούνται οι διάφοροι προβληματισμοί/αμφιβολίες του ελεγκτή, καθώς και τα 

διάφορα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τον έλεγχο. Μέχρι πρότινος αυτή η 

πληροφόρηση δεν έφτανε στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, αλλά μέχρι τη 

διοίκηση της ελεγχόμενης με ένα τυπικό γράμμα προς τη διοίκηση (Management Letter). 

Μάλιστα, αν σκεφτεί κανείς ότι η όλη αυτή η νέα πληροφόρηση που προβλέπουν τα ΔΠΕ για 

τη νέα έκθεση ελέγχου αναφέρεται περισσότερο σε προβληματισμούς, αμφιβολίες, δυσκολίες 

και προβλήματα που είχε και έχει ο ελεγκτής, παρά σε θετικά θέματα, όπως επίτευξη στόχων, 

σωστή λειτουργία, άριστη οργάνωση κ.ά., μάλλον η δυσαρέσκεια των ελεγχόμενων θα είναι 

αρκετά μεγάλη. 

Τέλος, όσον αφορά τους ελεγκτές, η νέα έκθεση ελέγχου μάλλον περισσότερες 

δυσκολίες θα τους επιφέρει παρά θα λύσει. Με την νέα έκθεση θέματα και προβλήματα τα 

οποία τα «συζητούσε» μόνο με τη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας πρέπει να τα 

περιλαμβάνει στην έκθεση ελέγχου. Αυτό  θα έχει ως αποτέλεσμα να κάνει περισσότερο 

έλεγχο σε βάθος για τα θέματα αυτά, έτσι ώστε να είναι απολύτως σίγουρος για ότι θα 

γράψει. Είναι πολύ διαφορετικό τα θέματα αυτά να τα κοινοποιεί μόνο με τη διοίκηση της 

εταιρείας από το να τα δημοσιοποιεί στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Στην 
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πρώτη περίπτωση, εκτός από το ύφος του κειμένου, το οποίο μπορεί να είναι όχι τόσο τυπικό 

και ίσως με κάποιες ασάφειες, ακόμη και η άποψη που θα διαπιστώνει μπορεί να είναι και εν 

μέρει λάθος ή υπερβολική. Στην περίπτωση αυτή ή ελεγχόμενη εταιρεία ίσως τον 

κατηγορήσει ότι είναι υπερβολικός ή ότι διαφωνεί με την κρίση του. Σε κάθε περίπτωση το 

γεγονός θα παραμείνει μεταξύ του ελεγκτή και του ελεγχόμενου. 

Στη δεύτερη περίπτωση όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ότι άποψη εκφράσει 

για προβλήματα και καταστάσεις δεν θα μένει μόνο στην εταιρεία αλλά θα κοινοποιείται στο 

κοινό. Πλέον, κείμενα με τυχόν ασάφειες, αλλά πολύ περισσότερο εσφαλμένη κρίση ή και 

υπερβολές θα μπορούν να προξενήσουν οικονομικές ζημίες στους ελεγχόμενους. Για τον 

λόγο αυτό, σε αρκετές περιπτώσεις  θα πρέπει  ο ελεγκτής να επεκτείνει τις ελεγκτικές του 

διαδικασίες για να είναι απολύτως σίγουρος για ότι θα αναφέρει. Επίσης, οι απόψεις αυτές 

του ελεγκτή, επειδή πια δεν θα μένουν μεταξύ του ιδίου και  κάποιου μέλους του Δ.Σ. αλλά 

θα δημοσιοποιούνται, κάθε άλλο παρά ευπρόσδεκτες θα είναι. Πλέον η δημοσιοποίησή τους 

από τον ελεγκτή θα βρίσκει την αντίθεση της διοίκησης της εταιρείας. Επιπλέον, ο ελεγκτής 

δεν θα δέχεται μόνο επιθέσεις για τις τυχόν παρατηρήσεις που βάζει αλλά και για την 

επιπλέον πληροφόρηση. Φυσικά, η επιλογή της μη δημοσιοποίησης τυχόν θεμάτων που 

προβλέπονται από τη νέα έκθεση ελέγχου θα εγκυμονεί γι’ αυτόν τεράστιους κινδύνους. 

Σαν τελικό συμπέρασμα καταλήγουμε στο ότι η νέα έκθεση ελέγχου θα 

συνεισφέρει στην παροχή περισσότερης πληροφόρησης προς τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων, αλλά ταυτόχρονα η σύνταξή της θα αποτελέσει και επιπλέον πρόκληση για τον 

ελεγκτή. 

 

Παρακάτω παραθέτουμε τον σχολιασμό για τον νέο τύπο εκθέσεων ελέγχου από την 

ελεγκτική εταιρία Price Waters Coopers όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Accountancy . 

Μετά από τρία χρόνια επεξεργασίας, το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και 

Διασφάλισης (IAASB) δημοσίευσε μια σειρά προτύπων που αλλάζουν το τοπίο για τους 

μετόχους των εταιρειών και τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές, υποστηρίζει η PwC. 

Τα πρότυπα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα για πληροφοριακές, επεξηγηματικές και 

ουσιαστικές εκθέσεις ελέγχου. 

Είναι βέβαιο ότι οι νέες εκθέσεις ελέγχου θα πυροδοτήσουν ενδιαφέρουσες 

συζητήσεις μεταξύ ελεγκτών, επιχειρήσεων, επιτροπών ελέγχου και μετόχων. 
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Ήδη στην Ευρώπη έχουν γίνει παρόμοιες προτάσεις και οι ελεγκτές έχουν 

αγκαλιάσει την αλλαγή, συντάσσοντας εκθέσεις με εξατομικευμένη πληροφόρηση και 

λιγότερη τυποποιημένη φρασεολογία. Η ανταπόκριση των μετόχων μέχρι τώρα είναι πολύ 

θετική, καθώς χαρακτηρίζουν ως πολύ σημαντική την αλλαγή στις εκθέσεις των ορκωτών 

ελεγκτών. 

Σύμφωνα με τον Richard Sexton, επικεφαλής των ελεγκτικών υπηρεσιών της PwC 

παγκοσμίως: «Οι κανόνες αναφοράς μάς επιτρέπουν πλέον να καινοτομήσουμε στις εκθέσεις 

ελέγχου που συντάσσουμε και να επικεντρωθούμε στην αξία και τη σημασία του ελέγχου. 

Κύριο μέλημά μας είναι να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στον έλεγχο, ώστε να 

αναβαθμίσουμε και την εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που περιέχουν οι χρηματοοικονομικές 

αναφορές. Σημαντικές αναφορές από ένα σημαντικό επάγγελμα –αυτή είναι η ευκαιρία». 

Οι αλλαγές τις οποίες εισάγει το IAASB επικεντρώνονται γύρω από τρεις βασικούς 

στόχους: επίγνωση, διαφάνεια και απλοποίηση. 

1. Επίγνωση 

Σημαντικά θέματα ελέγχου 

Αναμφισβήτητα, η πιο σημαντική καινοτομία στα νέα πρότυπα είναι η εισαγωγή των 

«σημαντικών θεμάτων ελέγχου» (Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 701). Στην εν λόγω ενότητα θα 

προβάλλονται τα θέματα που, σύμφωνα με την κρίση του ελεγκτή, είχαν τη μεγαλύτερη 

σπουδαιότητα στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. 

2. Διαφάνεια 

Οι κυριότερες προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας είναι η εισαγωγή μιας ρητής 

δήλωσης όσον αφορά την ανεξαρτησία του ελεγκτή σε όλες τις εκθέσεις ελέγχου και η 

γνωστοποίηση του ονόματος του ορκωτού ελεγκτή που είναι επικεφαλής του ελέγχου, για τις 

εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Και τα δύο αυτά στοιχεία ήδη 

συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση ελέγχου σε πολλά μέρη του κόσμου –όμως δεν αποτελούν 

συνήθη τακτική παντού. 

3. Απλοποίηση 

Σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, η έκθεση ελέγχου έχει αναδιαμορφωθεί ώστε να παρατίθενται 

στην αρχή της έκθεσης οι πληροφορίες που αφορούν τον έλεγχο και την ελεγχόμενη 

οντότητα –πιο συγκεκριμένα, η γνώμη του ελεγκτή προτάσσεται στην έκθεση ελέγχου. Το 

τυποποιημένο λεκτικό της έκθεσης ελέγχου –όπως είναι η περιγραφή των ευθυνών του 

ελεγκτή και το περιεχόμενο του ελέγχου– μπορούν να τοποθετηθούν στο τέλος της έκθεσης ή 
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κάποιος μπορεί να επιλέξει να παραθέσει αυτές τις πληροφορίες σε ένα παράρτημα ή να 

παραπέμψει τον αναγνώστη σε κάποια σχετική ιστοσελίδα (όπως την ιστοσελίδα της 

αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής). 

Επίσης, η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας γίνεται πιο ευδιάκριτη στην 

έκθεση ελέγχου. Στις νέες εκθέσεις θα περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή τόσο των 

ευθυνών της διοίκησης όσο και των ευθυνών του ελεγκτή όσον αφορά την αρχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Σε περίπτωση που υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα όσον 

αφορά την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, αυτή θα 

παρουσιάζεται σε ξεχωριστή, σαφώς προσδιορισμένη παράγραφο της έκθεσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ 
 

6.1 Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούν περιπτώσεις σκανδάλων κατά τις οποίες οι εκθέσεις 

ελέγχου είχαν η θα έπρεπε να έχουν σημαντικό ρόλο. Οι περιπτώσεις που θα αναλυθούν 

παρακάτω αφορούν τα οικονομικά σκάνδαλα των εταιρειών Enron , Worldcom ,Ultramares v 

Touche & Co και  Global Crossing. 

 

 

6.2 Μελέτη περιπτώσεων οικονομικών σκανδάλων και εκθέσεις ελεγκτών. 

 
 

 Enron
30

  

Το  γνωστό σκάνδαλο της Enron είναι οικονομικό σκάνδαλο που εμφανίστηκε το 

2001 και αφορούσε την εταιρεία φυσικού αερίου Enron και την ελεγκτική Arthur Andersen. 

Η αρχική επωνυμία της ENRON ήταν “NORTHERN GAS COMPANY” όμως έπειτα από 

την εφαρμογή μιας στρατηγικής «Ανάπτυξης μέσω εξαγορών» η εταιρεία άλλαξε αρκετές 

επωνυμίες ώσπου τελικά το 1986 έλαβε την τελευταία επωνυμία της ως ENRON .Κατά το 

έτος 2001 ξεκίνησαν τα σοβαρά προβλήματα της εταιρείας αφού προέκυψαν δημόσιες 

αποκαλύψεις που αναφέρονταν σε μη αξιόπιστες λογιστικές και οικονομικές αποφάσεις που 

έλαβαν οι λογιστές της εταιρείας. Αυτές οι αποφάσεις είχαν αξιολογηθεί , αναλυθεί και 

εγκριθεί από την ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen.H Enron βρέθηκε στο χείλος της 

χρεοκοπίας το Νοέμβριο του 2001. Μια απόπειρα διάσωσης λευκού ιππότη από µία παρόμοια 

αλλά μικρότερη ενεργειακή εταιρεία, την Dynegy δεν κατέστη βιώσιμη. Η Enron κήρυξε 

πτώχευση στις 2 Δεκεμβρίου του 2001.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2001  οι μετοχές της Enron σημείωσαν κατακόρυφη 

πτώση. Όμως, τον Οκτώβριο του 2001 το δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε προκάλεσε την 

ελεύθερη πτώση της τιμής της μετοχής από τα $90.00 ανά μετοχή σε λιγότερο από 50¢ ανά 

μετοχή. Τρεις βδομάδες αργότερα , στις 8 Νοεμβρίου ,η ENRON επαναδιατύπωσε την 
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κατάσταση των αποτελεσμάτων της για τα τελευταία 5 χρόνια, εξαλείφοντας κέρδη περίπου 

600 εκ. δολαρίων που είχε παρουσιάσει η εταιρεία σε εκείνη την περίοδο. Αυτή η 

επαναδιατύπωση σηματοδότησε το οριστικό τέλος της ENRON. Η αποκάλυψη  ήταν ότι 

πολλά από τα κέρδη και τα έσοδα ήταν αποτέλεσμα συμφωνιών µε οντότητες ειδικού σκοπού 

και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που ήλεγχε. Απόρροια των ανωτέρω ήταν πολλά από τα 

χρέη και οι απώλειες της εταιρείας να µην εμφανιστούν στις οικονομικές της καταστάσεις.  

Αργότερα, έγιναν επίσημες έρευνες, µε επικεφαλείς το διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το υπουργείο δικαιοσύνης και το Κογκρέσο. Τα 

ακριβή αίτια και οι λεπτομέρειες της καταστροφής δεν έγιναν γνωστά για αρκετό καιρό.
31

 

Παράλληλα, το σκάνδαλο προκάλεσε τη διάλυση της Arthur Andersen, η οποία 

αποτελούσε μέχρι εκείνη την περίοδο µία εκ των πέντε κορυφαίων ελεγκτικών εταιρειών. 

Ιδιαίτερα ζημιωμένα βγήκαν τα µέλη ποικίλων ομάδων ενδιαφερομένων, όπως μέτοχοι, 

κράτος, πιστωτές, εργαζόμενοι κ.α.  

Το Μάρτιο του 2002, καταδικάστηκε για παρακώλυση δικαιοσύνης. Το δικαστήριο 

υποστήριξε ότι η Andersen κατέστρεψε έγγραφα που αφορούσαν την Enron όσο η τελευταία 

τελούσε υπό έρευνα από κρατικούς φορείς (SEC). Μέχρι το τέλος του 2002, είχε διακόψει τις 

εργασίες της και το µόνο που είχε απομείνει ήταν οι χιλιάδες απολυόμενοι υπάλληλοι, 

σύμβουλοι και προσωπικό υποστήριξης. Η Andersen είχε γίνει το σύμβολο του 

αντιδεοντολογικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούσαν οι ελεγκτικές εταιρείες σε βάρος 

του επενδυτικού κοινού. Στο τέλος της δικαστικής διαμάχης, το Ανώτατο δικαστήριο 

απεφάνθη ότι δεν υπήρξαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία – ότι δηλαδή η καταστροφή των 

εγγράφων ήταν σκόπιμη και είχε στόχο την παρακώλυση της έρευνας – για την ενοχή της 

Andersen, κι έτσι της επιβλήθηκε µόνο ένα πρόστιμο $500.000. Η απόφαση βέβαια του 

δικαστηρίου ήρθε πολύ αργά, το 2005, όταν η εταιρεία πλέον από 28.000 εργαζόμενους, 

μετρούσε µόνο 200. 

Στην περίπτωση της ENRON υπάρχουν αρκετές κατηγορίες τις οποίες 

αντιμετώπισε η ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen όπως  εφαρμογή χαλαρών προτύπων 

ελέγχου εξαιτίας της σύγκρουσης ενδιαφέροντος που προερχόταν από τις αμοιβές που 

δέχονταν για την πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών, εγκατάλειψη καθήκοντος και απάτη 

καθώς επίσης για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης, διότι είχε διατάξει την 

καταστροφή χιλιάδων εγγράφων που σχετίζονταν µε τον οικονομικό έλεγχο του ενεργειακού 
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κολοσσού, ρίχνοντας στο σκοτάδι τις έρευνες για τη μεγαλύτερη εταιρική χρεοκοπία της 

χώρας. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η ελεγκτική εταιρεία υπέγραφε και 

ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις των ετών για τα οποία αποκαλύφθηκε ότι εμφάνιζαν 

κέρδη τα οποία δεν ήταν πραγματικά. Μέσω της έκθεσης ελέγχου που εξέδιδε η ελεγκτική 

εταιρεία  έχει νομική ευθύνη αλλά και ευθύνη έναντι τρίτων για συνεργεία σε απάτη και για 

ψευδή παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.  

 

  WorldCom 
32

 

Το δεύτερο μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο γίνεται από την αμερικανική 

εταιρεία τηλεπικοινωνιών λίγους μήνες μετά το σκάνδαλο της Enron. 

Το 2002, στη Νέα Υόρκη, η αποκάλυψη της απάτης από τον οικονομικό διευθυντή 

της WorldCom, αφορά την  λογιστική απόκρυψη λειτουργικών δαπανών ύψους 3,9 δισ. 

δολαρίων από τα αποτελέσματα της εταιρείας και η καταγραφή τους στα οικονομικά 

αποτελέσματα των τελευταίων πέντε τριμήνων της ως κεφαλαιουχικές δαπάνες, είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της  ρευστότητας και των περιθωρίων της WorldCom. Στην πράξη  η 

εταιρεία κατέγραφε στα αποτελέσματα της μεγάλες  λειτουργικές δαπάνες ως επενδύσεις, µε 

αποτέλεσμα την αλλοίωση της εικόνας των  πραγματικών μεγεθών της.  

Τους λογιστικούς ελέγχους διεξήγαγε ή εταιρεία ορκωτών λογιστών Arthur 

Andersen.  Γνωστή από το σκάνδαλο της Enron και αυτή τη φορά εμφανίζεται να απέτυχε να 

εντοπίσει τις παρατυπίες της WorldCom. H Arthur Andersen εξέδωσε την επομένη 

ανακοίνωση, αναφέροντας ότι ο οικονομικός διευθυντής της WorldCom δεν είχε ενημερώσει 

τους ελεγκτές της σχετικώς µε τις «λογιστικές πρακτικές» που εφάρμοζε. Μετά την εμφάνιση 

του σκανδάλου, η εταιρεία KPMG  ανέλαβε να διενεργήσει τον έλεγχο της εταιρείας από τη 

οποία ζητήθηκε να διενεργήσει συνολικούς ελέγχους των ισολογισμών της Worldcom για τα 

έτη 2001 και 2002.  

Η εταιρεία εμφάνιζε κέρδη ύψους 1,4 δισ. δολαρίων για το 2001 και 130 εκατ. 

δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο του 2002. Ωστόσο, χωρίς τις λογιστικές μεταφορές θα εμφάνιζε 

καθαρές ζημίες στο 2001 και στο πρώτο τρίμηνο του 2002.  

Τις ψεύτικες λογιστικές εγγραφές της WorldCom ανακάλυψε η αντιπρόεδρος του 

                                                           
32

 Pulliam S., Solomon D., (2002), “Uncooking the Books—How Three Unlikely Sleuths 

Discovered Fraud at WorldCom”, Wall Street Journal 



 

 

 

48 

 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου κα Cooper µε τον συνεργάτη της κο Morse
33

 

. Οι δυο τους 

έλεγξαν εκατοντάδες χιλιάδες λογιστικές εγγραφές, χωρίς να πάρουν έγκριση από κάποιον 

ανώτερο τους, και  κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία τηρούσε τα λογιστικά βιβλία 

ακολουθώντας  λανθασμένες λογιστικές πρακτικές ,οι οποίες τη βοηθούσαν να αποκρύψει τις 

πραγματικές ζημίες.  

Η Arthur Andersen, ο εξωτερικός ελεγκτής της WorldCom, σε ερώτηση της κυρίας 

κα Cooper  σχετικά με τις παραπάνω λογιστικές πρακτικέ απάντησε  ότι η  ελεγκτική εταιρεία 

είχε εγκρίνει κάποιες από τις μεθόδους λογιστικής που ερωτήθηκαν. Στη συνέχεια  Οκ. 

Sullivan, CFO της εταιρείας, ζήτησε από την κα Cooper να καθυστερήσει την έρευνα της 

μέχρι το επόμενο τρίμηνο.  

Η πρώτη έγκυρη επιβεβαίωση της κα Cooper ότι κάτι δεν πήγαινε καλά µε την 

WorldCom ήρθε στο Μάρτιο του 2002, όταν ο John Stupka, επικεφαλής της ασύρματης στις 

επιχειρήσεις της WorldCom, ήταν εκνευρισμένος γιατί ήταν έτοιμος να χάσει 400 

εκατομμύρια δολάρια που είχε σαν αποθεματικό κατά το τρίτο τρίμηνο του 2001. Ο John 

Stupka ήθελε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά  για να αναπληρώσει τις ελλείψεις εάν οι 

πελάτες δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους. Ωστόσο, ο κ. Sullivan αποφάσισε να πάρει 

τα $400 εκατομμύρια από τον τομέα του κ. Stupka και να τα διαθέσει για την ενίσχυση των 

κερδών της WorldCom. Οκ. Stupka χωρίς τα χρήματα αυτά θα έπρεπε πιθανότατα να 

εμφανίσει µια μεγάλη απώλεια στο επόμενο τρίμηνο. Η ομάδα του κ. Stupka είχε ήδη 

παραπονεθεί σε δύο ελεγκτές της Arthur Andersen, τους Melvin Dick και Kenny Avery, οι 

οποίοι τάχθηκαν υπέρ του κ. Sullivan.  

Η κα Cooper αποφάσισε και πάλι  να θέσει το ζήτημα στην ελεγκτική εταιρεία. 

‘Όταν κάλεσε την εταιρεία, οκ. Avery της ανέφερε ότι δεχόταν εντολές µόνο από τον κ. 

Sullivan. Αργότερα στις ανακρίσεις, ο Patrick Dorton, ένας εκπρόσωπος της Arthur 

Andersen, είπε η εταιρεία του θεώρησε ότι τα $400 εκατομμύρια αποθεματικό δεν ήταν 

αναγκαία στον συγκεκριμένο τομέα. Στη περίπτωση αυτή που δεν έγινε εφαρμογή των νόμων 

περί κάλυψης απάτης, συνέργειας σε απάτη, αμέλειας ή αδιαφορίας του ορκωτού, η 

ελεγκτική εταιρεία έχει νομική ευθύνη για τα πιστοποιητικά ελέγχου που εξέδωσε, ευθύνη 

έναντι των τρίτων αλλά και προς το κοινωνικό σύνολο.  
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 Ultramares v Touche & Co
34

  

Στην υπόθεση Ultramares κατά Touche & Co, το 1931, ο εναγόμενος ορκωτός 

λογιστής συνέταξε έκθεση στην οποία διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τον ισολογισμό μιας 

εταιρείας που έκανε εισαγωγή και στην συνέχεια πουλούσε ελαστικό κόµµι (καουτσούκ). Ο 

ενάγων, ένας τραπεζικός πράκτορας, βασιζόμενος  στη γνώμη του ορκωτού λογιστή  

χορήγησε δάνεια προς την παραπάνω εταιρεία. Λίγο αργότερα η εταιρεία αυτή πτώχευσε. Ο 

τραπεζικός κινήθηκε νομικά κατά του ορκωτού λογιστή για αμέλεια, και αργότερα 

προστέθηκε και η κατηγορία της απάτης.  

Η υπόθεση αυτή  μας δείχνει την ευθύνη του ελεγκτή προς τρίτους. Ο ορκωτός 

ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζημία εκ παραλείψεως κατά τον έλεγχο και την έκδοση του 

πιστοποιητικού ελέγχου, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ελεγκτή, και 

αποδεδειγμένα προκλήθηκε από τη χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου. Οι χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων , και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο τραπεζικός πράκτορας , 

βασίζονται στην γνώμη του ορκωτού ώστε να λάβουν ορισμένες αποφάσεις , αν ο ορκωτός 

ελεγκτής διατυπώσει λανθασμένη γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις και οι χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων ζημιωθούν , τότε φέρει ευθύνη γι αυτό και αντιμετωπίζει τις 

κατηγορίες.  

 

 Global Crossing
35

  

Η Global Crossing ιδρύθηκε το 1997 και ασχολείτο με παροχή υπηρεσιών internet . 

Στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας και στη νέα χιλιετία ξεκίνησε να συμμετέχει σε 

ανταλλαγές µε διάφορες εταιρείες και σε ανταλλαγές IRU (αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα 

χρήσης) µε τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.  

Σύμφωνα µε τον Frank Partnoy 
36

, σε µια συμφωνία ανταλλαγής IRU, δύο εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών συμφώνησαν να ανταλλάξουν τα δικαιώματα για τη χρήση εύρους ζώνης 
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των δικτύων οπτικών ινών τους σε διάφορα μέρη. Οι κανόνες λογιστικής οδήγησαν τις 

εταιρείες να αντιμετωπίσουν τα δύο μέρη της συναλλαγής µε διαφορετικό τρόπο: το πρώτο 

μέρος ως έσοδα ενώ το δεύτερο μέρος ως έξοδα. Η Global Crossing και άλλες εταιρείες 

χρησιμοποιούσαν ένα τμήμα του Δελτίου για να δικαιολογήσουν τα έσοδα, ενώ µε τη χρήση 

του άλλου τμήματος του δελτίου για να δικαιολογήσουν τα έξοδα. Έτσι ένας μεγάλος 

αριθμός αυτών των ανταλλαγών έγινε για να επιτευχθούν τα έσοδα του τριμήνου και ο 

στόχος τους για κέρδη, ενώ δεν υπήρχε κανένας επιχειρηματικός λόγος.  

Οι λογιστές της Global Crossing και οι εξωτερικοί λογιστές της εταιρείας ,η 

ελεγκτική Arthur Andersen , ήταν αυτοί που χειρίζονταν λογιστικά την υπόθεση καθώς η 

Andersen ήταν αυτή που τους εισήγαγε σε αυτήν την τεχνική µε τις ανταλλαγές SWAPS. 

Ωστόσο , αντιπρόεδρος οικονομικών  της εταιρείας , Roy Olofson , δεν ενέκρινε την τεχνική 

αυτή που πρότεινε η ελεγκτική και υποστήριζε ότι και τα δύο μέρη θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται «ισότιμα».  

Ωστόσο, η πρόταση του αντιπροέδρου για «ισότιμη» αντιμετώπιση δεν θα επέτρεπε 

στην Global Crossing να μεγαλώσει τα έσοδά της. Έτσι, το Μάιο του 2000, η εταιρεία 

προσλαμβάνει τον Joseph P. Perrone, πρώην εργοδότη της Arthur Andersen o οποίος είχε 

ελέγξει την Global Crossing και στον οποίο δόθηκε ένα εγγυημένο µπόνους και 500.000 

μετοχές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων για να εργαστεί στην Global Crossing. Το 2000, ενώ ο 

Perrone εργαζόταν  στην Global Crossing, η Arthur Andersen έλαβε τα ποσά των «2,3 

εκατομμύριων δολαρίων για αμοιβή ελεγκτικών υπηρεσιών και 12 εκατομμύριων δολαρίων 

για αμοιβή µη ελεγκτικών υπηρεσιών». Τον Μάρτιο του 2001, ο Perrone ήταν υπεύθυνος 

αφού ο Olofson βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, τα στελέχη πρότειναν να χρησιμοποιήσουν 

IRU swaps για να κατοχυρώσουν έσοδα στο πρώτο τρίμηνο και τα κέρδη να ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις  των αναλυτών της. Μόλις τρεις μήνες μετά το σκάνδαλο της Enron, η Global 

Crossing δήλωσε πτώχευση, ύστερα από όλη την παραπλάνηση αναφορικά µε τα έσοδά της. 

Υποστηρίζεται ότι ακόμη και  ο πρόεδρός της εταιρείας πούλησε µμετοχές αξίας $734 εκατ. 

ακριβώς πριν η αξία της μετοχής κατρακυλήσει.  

Άλλη μια περίπτωση που οι ορκωτοί λογιστές έρχονται αντιμέτωποι με τους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων καθώς έχουν νομική ευθύνη για τους ελέγχους και 

τις αναφορές – εκθέσεις ή πιστοποιητικά ελέγχου που εκδίδουν. Στο παραπάνω οικονομικό 

σκάνδαλο οι ελεγκτές της Andersen είχαν αφενός μεν ,υποπέσει σε αστικό αδίκημα αφού 

πρότειναν λογιστικές εγγραφές που δεν συμφωνούσαν µε το νόμιμο λογιστικό σύστημα και  
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ταυτόχρονα ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως έδειχνε κέρδη που στην 

πραγματικότητα δεν υπήρχαν και αφετέρου  είχαν υποπέσει και σε ποινικό αδίκημα, εφόσον 

αποδέχθηκαν ως σωστό ισολογισμό που δεν καταρτίστηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του 

νόμου και προέβησαν σε κάλυψη απάτης. Έτσι , η ελεγκτική εταιρεία εκδίδει ένα 

πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και βαρύνεται από 

την ευθύνη έναντι τρίτων και συγκεκριμένα για κάθε ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση 

του πιστοποιητικού ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

7.1  Συμπεράσματα 
 

Συνολικά στην παρούσα εργασία έγινε παρουσίαση της έννοιας της ελεγκτικής, του 

εξωτερικού ελέγχου, ανάλυση των εκθέσεων ελέγχου που εκδίδουν οι ορκωτοί ελεγκτές βάση 

των Ελληνικών και ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, έγινε παρουσίαση και σχολιασμός σε 

παρατηρήσεις εκθέσεων ελέγχων και μελετήθηκαν περιπτώσεις  οικονομικών σκανδάλων 

κατά τις οποίες ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν διατύπωσε ορθά την γνώμη του στις εκθέσεις 

ελέγχου με αποτέλεσμα να έρχεται αντιμέτωπος με μεγάλες ευθύνες  .  

Από τις  παραπάνω αναλύσεις τόσο των οικονομικών σκανδάλων όσο και την 

διατύπωση των παρατηρήσεων στις εκθέσεις ελέγχου τεκμαίρεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές 

φέρουν μεγάλες ευθύνες κατά την υπογραφή του εκάστοτε πιστοποιητικού ελέγχου. Βάση 

των αναλύσεων που έγιναν σε πραγματικά παραδείγματα παρατηρήσεων ελέγχου 

διαπιστώθηκε ποσό σημαντικό είναι όχι μόνο ο ορκωτός ελεγκτής να εντοπίσει το σφάλμα 

και να το συμπεριλάβει ως παρατήρηση ελέγχου αλλά και ο τρόπος διατύπωσης αυτού  έτσι 

ώστε να γίνει απολύτως κατανοητό από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 

Στην παρουσίαση των οικονομικών σκανδάλων διαπιστώθηκε ότι  σε όλες τις 

περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν οι ορκωτοί ελεγκτές ήρθαν  αντιμέτωποι με κατηγορίες οι 

οποίες αφορούν τόσο τον έλεγχο όσο και την έκθεση ελέγχου. Οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει 

να μελετούν προσεκτικά τα ελεγκτικά πρότυπα και να τα ακολουθούν πιστά τόσο κατά την 

διάρκεια του ελέγχου όσο και κατά την διατύπωση της εκθέσεις ελέγχου. Σε αντίθετη 

περίπτωση μπορούν άθελα τους να παραπλανήσουν τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων , μη δίνοντας τους να κατανοήσουν επαρκώς την διατυπωμένη παρατήρηση . 

Άλλωστε η σημαντικότητα των εκθέσεων ελέγχου σε συνδυασμό με τα διάφορα οικονομικά 

σκάνδαλα και τις ευθύνες των ελεγκτών έχουν οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στην αλλαγή του 

τύπου και της μορφής της έκθεσης ελέγχου.  

Αυτό σημαίνει πρώτον ότι αναγνωρίζεται η σημαντικότητα των εκθέσεων ελέγχου και 

δεύτερον ότι υπάρχουν αρκετά σημεία που πρέπει να γίνουν περισσότερο κατανοητά από 

τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και ταυτοχρόνως να μπορεί ο ορκωτός ελεγκτής 
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να εκδίδει μία έκθεση ελέγχου ή οποία δεν θα μπορεί ακόμη και άθελα της να παραπλανήσει 

τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 

 

7.2  Περιορισμοί 

 

Υπογραμμίζεται ότι ο σχεδιασμός της έρευνας αφορά αποκλειστικά τα εκπαιδευτικά πλαίσια 

και κατά συνέπεια υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες διατύπωσης περιορισμών και προτάσεων. 

Στην παρούσα εργασία δεν εξετάζεται με στατιστικές σύγχρονες μεθόδους η επίδραση των 

παρατηρήσεων στις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων, κάτι που μπορεί να προταθεί ως μελλοντική έρευνα. 

 
 

7.3  Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 
Βασιζόμενοι στην παρούσα εργασία και μελέτη περί των εκθέσεων έλεγχου θα μπορούσε 

να προκύψει μια σειρά προτάσεων για περαιτέρω έρευνα. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να 

μελετηθούν και να εξεταστούν μια πληθώρα γεγονότων που αφορούν τις εκθέσεις ελέγχου 

της σημαντικότητας αυτών καθώς και του αντίκτυπου που έχουν για τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Προτείνεται για μελλοντική έρευνα να εξεταστεί η επίδραση του νέου τύπου 

έκθεσης ελέγχου τόσο στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων όσο και στους 

ελεγκτές αλλά και τους ελεγχόμενους. Η επίδραση αυτή μπορεί να εξεταστεί συγκρίνοντας 

τις περιπτώσεις σκανδάλων των προηγούμενων ετών με αυτές που θα προκύψουν μετά την 

εφαρμογή της νέας έκθεσης. Ενδεικτικά μπορούν να εξεταστούν οι ευθύνες που θα έχουν 

οι ορκωτοί ελεγκτές με την νέα έκθεση ελέγχου  σε σχέση με την προηγούμενη ,άλλα και 

να καταμετρηθούν με στατιστικά δεδομένα κατά πόσο θα υπάρχουν «παραπλανημένοι» 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

Επιπλέον προτείνεται για μελλοντική έρευνα ή καθιέρωση  μίας βάσης δεδομένων η 

οποία θα εμπεριέχει όλες τις διατυπωμένες εκθέσεις ελέγχου όλων των εταιρειών με σκοπό 

να ερευνηθούν οι εκθέσεις αυτές που περιέχουν σημαντικές παρατηρήσεις ελέγχου ώστε να 

διερευνηθούν τόσο τα αιτία των παρατηρήσεων όσο και η ορθή διατύπωση τους .Στο 

πλαίσιο αυτό η πολιτεία θα έχει άμεση ενημέρωση για κάθε εταιρεία και έτσι ή υποψήφιοι 

επενδυτές θα αισθάνονται ασφαλείς ώστε να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παρακάτω παραθέτουμε τα κυριότερα παραρτήματα  εκθέσεων ελέγχου όπως 

εκδίδονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. 
37

 

 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ  ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΕΛΠ 

1.1: ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΛΠ 

1.1.1: ΓΝΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους (ή Εταίρους) της Εταιρείας ABΓ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
38

 της Εταιρείας ΑΒΓ, οι οποίες 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 201Χ, τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

 

 

                                                           
37

 www.soel.gr 

38
Κατά περίπτωση δεν αναφέρονται οι καταστάσεις που δεν υποχρεούται να συντάξει η 

ελεγχόμενη οντότητα λόγω του μεγέθους της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

Ν.4308/2014. 
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Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

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

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και 

για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

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

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

που οφείλεται 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 παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο 

έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 



 

 

 

60 

 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΒΓ κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 

201Χ, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές
39

 για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 

του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

(ή δεν έχει καταρτισθεί) σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του 

                                                           
39

Η αναφορά και στις ταμειακές ροές περιλαμβάνεται στην έκθεση εφόσον η ελεγχόμενη 

οντότητα συντάσσει κατάσταση ταμειακών ροών. 
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Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί (ή δεν αντιστοιχεί) με τις 

συνημμένες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την ΧΧ/ΧΧ/201Χ. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΑΒΓ Α.Ε. και 

το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
40

 ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης 

του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] 

 

[Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής] 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 

[Ελεγκτική Εταιρεία] 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 

[Διεύθυνση] 

 

 

                                                           
40

Εφόσον εντοπιστούν ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση αυτών των 

ανακριβειών. 
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1.1 ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΛΠ (Συνέχεια) 

 

1.1.2: ΓΝΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ - Με Έμφαση Θέματος/Θεμάτων ή/και με 

Άλλο/α Θέμα/τα 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

 

Προς τους Μετόχους (ή Εταίρους) της Εταιρείας ABΓ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
1
 της Εταιρείας ΑΒΓ, οι 

οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 201Χ, τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

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

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως 

και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

                                                           
1
Κατά περίπτωση δεν αναφέρονται οι καταστάσεις που δεν υποχρεούται να συντάξει η 

ελεγχόμενη οντότητα λόγω του μεγέθους της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

Ν.4308/2014. 
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Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 

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

την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται 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 παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων 

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

των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 

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

συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΒΓ κατά την 31
η
 

Δεκεμβρίου 201Χ, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές
2
 για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Έμφαση Θέματος/Θεμάτων 

                                                           
2
 Η αναφορά και στις ταμειακές ροές περιλαμβάνεται στην έκθεση εφόσον η ελεγχόμενη 

οντότητα συντάσσει κατάσταση ταμειακών ροών. 
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Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση Χ του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το 

θέμα ….ΧΧΧ.. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

(ή Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 

1) Στη σημείωση Χ του προσαρτήματος όπου περιγράφεται …. 

2) Στη σημείωση Ψ του προσαρτήματος όπου περιγράφεται …. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. ) 

 

 

Άλλο/α Θέμα/τα
3
 

(πχ Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ για τη χρήση που έληξε την 

31
η
 Δεκεμβρίου 201Χ-1

4
 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος 

εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την ΧΧ/ΧΧ/201Χ επί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.) 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

                                                           
3
Στην παράγραφο «Άλλου Θέματος» δεν περιλαμβάνονται θέματα που απαιτείται να 

παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται από τη διοίκηση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Η παράγραφος αυτή: 

α.  ακολουθεί την παράγραφο γνώμης και την τυχόν παράγραφο Έμφασης Θέματος, όταν 

αναφέρεται από τον ελεγκτή σε θέμα που αυτός κρίνει ότι πρέπει να γνωστοποιήσει 

στους χρήστες, ως επεξήγηση για την κατανόηση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

β. περιλαμβάνεται σαν υποπαράγραφος (γ) στην Έκθεση επί Άλλων Νομικών και 

Κανονιστικών Απαιτήσεων, όταν σχετίζεται με άλλες ευθύνες αναφοράς του ελεγκτή.  

γ. ακολουθεί την «Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων», 

αποτελώντας ξεχωριστό τμήμα, όταν αναφέρεται στο σύνολο των ευθυνών του ελεγκτή 

και στην κατανόηση όλης της έκθεσής του. 

 

4
[Αφορά στην προηγούμενη από την ελεγχόμενη χρήση] 
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 

5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

καταρτισθεί (ή δεν έχει καταρτισθεί) σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του 

άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί (ή δεν 

αντιστοιχεί) με τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 

την ΧΧ/ΧΧ/201Χ. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΑΒΓ Α.Ε. 

και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
5
 ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] 

 

[Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής] 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 

 

[Ελεγκτική Εταιρεία] 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 

[Διεύθυνση] 

                                                           
5
Εφόσον εντοπιστούν ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση αυτών 

των ανακριβειών. 
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1.1 ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΛΠ (Συνέχεια) 

 

1.1.3: ΓΝΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ - Με Έμφαση Θέματος/Θεμάτων ή/και με Άλλο/α 

Θέμα/τα 

[Διαφωνία επί λογιστικών αρχών και μεθόδων. Οι επιπτώσεις είναι σημαντικές αλλά 

όχι διάχυτες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις] 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους (ή Εταίρους) της Εταιρείας ABΓ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
1
 της Εταιρείας ΑΒΓ, οι 

οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 201Χ, τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

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

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως 

και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

                                                           
1
Κατά περίπτωση δεν αναφέρονται οι καταστάσεις που δεν υποχρεούται να συντάξει η 

ελεγχόμενη οντότητα λόγω του μεγέθους της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

Ν.4308/2014. 
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Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

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

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 

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

την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται 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 παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων 

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

των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 

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

συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι… 

(ή Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 

1…. 

2….) 
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Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος (ή των θεμάτων) που 

μνημονεύεται (ή μνημονεύονται) στην παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι 

συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΒΓ κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 201Χ, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές
2
 για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

Έμφαση Θέματος/Θεμάτων 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση Χ του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το 

θέμα ….ΧΧΧ.. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

(ή Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 

1) Στη σημείωση Χ του προσαρτήματος όπου περιγράφεται …. 

2) Στη σημείωση Ψ του προσαρτήματος όπου περιγράφεται …. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Η αναφορά και στις ταμειακές ροές περιλαμβάνεται στην έκθεση εφόσον η ελεγχόμενη 

οντότητα συντάσσει κατάσταση ταμειακών ροών. 
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Άλλο/α Θέμα/τα
3
 

(πχ Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ για τη χρήση που έληξε την 

31
η
 Δεκεμβρίου 201Χ-1

4
 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος 

εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την ΧΧ/ΧΧ/201Χ επί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας ……..) 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 

5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

καταρτισθεί (ή δεν έχει καταρτισθεί) σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του 

                                                           
3
Στην παράγραφο «Άλλου Θέματος» δεν περιλαμβάνονται θέματα που απαιτείται να 

παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται από τη διοίκηση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Η παράγραφος αυτή: 

α.  ακολουθεί την παράγραφο γνώμης και την τυχόν παράγραφο Έμφασης Θέματος, όταν 

αναφέρεται από τον ελεγκτή σε θέμα που αυτός κρίνει ότι πρέπει να γνωστοποιήσει 

στους χρήστες, ως επεξήγηση για την κατανόηση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

β. περιλαμβάνεται σαν υποπαράγραφος (γ) στην Έκθεση επί Άλλων Νομικών και 

Κανονιστικών Απαιτήσεων, όταν σχετίζεται με άλλες ευθύνες αναφοράς του ελεγκτή.  

γ. ακολουθεί την «Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων», 

αποτελώντας ξεχωριστό τμήμα, όταν αναφέρεται στο σύνολο των ευθυνών του ελεγκτή 

και στην κατανόηση όλης της έκθεσής του. 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η παράγραφος «Άλλου Θέματος» μπορεί να 

περιλαμβάνεται, σε κάθε ένα από τους τύπους των εκθέσεων ελέγχου που ακολουθούν. 

 

4
[Αφορά στην προηγούμενη από την ελεγχόμενη χρήση] 
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άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί (ή δεν 

αντιστοιχεί) με τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 

την ΧΧ/ΧΧ/201Χ. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΑΒΓ Α.Ε. 

και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
5
 ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

 

Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] 

 

[Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής] 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 

[Ελεγκτική Εταιρεία] 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 

[Διεύθυνση] 

 

                                                           
5Εφόσον εντοπιστούν ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση αυτών των ανακριβειών. 
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1.1 ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΛΠ (Συνέχεια) 

 

1.1.4: ΓΝΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ- Με Έμφαση Θέματος/Θεμάτων ή/και με Άλλο/α 

Θέμα/τα 

[Αδυναμία απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων για 

επιμέρους κονδύλι/α. Οι πιθανές επιπτώσεις θεωρούνται σημαντικές αλλά όχι 

διάχυτες στις  χρηματοοικονομικές καταστάσεις] 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους (ή Εταίρους) της Εταιρείας ABΓ  

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
1
 της Εταιρείας ΑΒΓ, οι 

οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 201Χ, τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

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

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως 

και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

                                                           
1
Κατά περίπτωση δεν αναφέρονται οι καταστάσεις που δεν υποχρεούται να συντάξει η 

ελεγχόμενη οντότητα λόγω του μεγέθους της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

Ν.4308/2014. 
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Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 

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

την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται 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 παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων 

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

των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 

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

συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι ….  

(ή Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 

1…. 

2….) 

Γνώμη με Επιφύλαξη 
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Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος (ή των θεμάτων) που 

μνημονεύεται (ή μνημονεύονται) στην παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι 

συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΒΓ κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 201Χ, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές
2
για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

Έμφαση Θέματος/Θεμάτων 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση Χ του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το 

θέμα ….ΧΧΧ.. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

(ή Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 

1) Στη σημείωση Χ του προσαρτήματος όπου περιγράφεται …. 

2) Στη σημείωση Ψ του προσαρτήματος όπου περιγράφεται …. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Η αναφορά και στις ταμειακές ροές περιλαμβάνεται στην έκθεση εφόσον η ελεγχόμενη 

οντότητα συντάσσει κατάσταση ταμειακών ροών. 
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Άλλο/α Θέμα/τα
3
 

(πχ Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ για τη χρήση που έληξε την 

31
η
 Δεκεμβρίου 201Χ-1

4
 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος 

εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την ΧΧ/ΧΧ/201Χ επί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.) 

 

 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 

5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

καταρτισθεί (ή δεν έχει καταρτισθεί) σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του 

                                                           
3
Στην παράγραφο «Άλλου Θέματος» δεν περιλαμβάνονται θέματα που απαιτείται να 

παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται από τη διοίκηση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Η παράγραφος αυτή: 

α.  ακολουθεί την παράγραφο γνώμης και την τυχόν παράγραφο Έμφασης Θέματος, όταν 

αναφέρεται από τον ελεγκτή σε θέμα που αυτός κρίνει ότι πρέπει να γνωστοποιήσει 

στους χρήστες, ως επεξήγηση για την κατανόηση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

β. περιλαμβάνεται σαν υποπαράγραφος (γ) στην Έκθεση επί Άλλων Νομικών και 

Κανονιστικών Απαιτήσεων, όταν σχετίζεται με άλλες ευθύνες αναφοράς του ελεγκτή.  

γ. ακολουθεί την «Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων», 

αποτελώντας ξεχωριστό τμήμα, όταν αναφέρεται στο σύνολο των ευθυνών του ελεγκτή 

και στην κατανόηση όλης της έκθεσής του. 

 

4
[Αφορά στην προηγούμενη από την ελεγχόμενη χρήση] 
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άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί (ή δεν 

αντιστοιχεί) με τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 

την ΧΧ/ΧΧ/201Χ. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΑΒΓ Α.Ε. 

και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
5
 ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] 

 

[Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής] 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 

 

[Ελεγκτική Εταιρεία] 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 

[Διεύθυνση] 

                                                           
5
Εφόσον εντοπιστούν ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση αυτών 

των ανακριβειών. 
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1.1 ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΛΠ (Συνέχεια) 

 

1.1.5: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 

 

[Αδυναμία απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων για 

επιμέρους κονδύλι/α. Οι πιθανές επιπτώσεις θεωρούνται σημαντικές και διάχυτες 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις] 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους (ή Εταίρους) της Εταιρείας ABΓ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Μας ανατέθηκε να ελέγξουμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
1
 της 

Εταιρείας ΑΒΓ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 201Χ, 

τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  

 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

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

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως 

και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

                                                           
1
Κατά περίπτωση δεν αναφέρονται οι καταστάσεις που δεν υποχρεούται να συντάξει η 

ελεγχόμενη οντότητα λόγω του μεγέθους της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

Ν.4308/2014. 
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καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

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

καταστάσεων με βάση τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 

Εντούτοις, εξαιτίας του θέματος (ή των θεμάτων) που περιγράφεται (ή περιγράφονται) 

στην παράγραφο “Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης”, δεν μπορέσαμε να 

συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση 

ελεγκτικής γνώμης. 

 

 

Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης 

 

[Περιγραφή θέματος/(ή θεμάτων)] 
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Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης 

 

Εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος (ή των θεμάτων) που μνημονεύεται (ή 

μνημονεύονται) στην παράγραφο, “Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης” δεν έχει 

καταστεί εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη 

θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης. Ως εκ τούτου δεν εκφέρουμε γνώμη επί των συνημμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

 

 

 

Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] 

  

[Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής] 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 

[Ελεγκτική Εταιρεία] 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 

[Διεύθυνση] 
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1.1 ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΛΠ (Συνέχεια) 

1.1.6: ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 

[Ουσιώδης ανακρίβεια που θεωρείται διάχυτη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις] 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους (ή Εταίρους) της Εταιρείας ABΓ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
57

 της Εταιρείας ΑΒΓ, οι οποίες 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 201Χ, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, 

μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 

και το σχετικό προσάρτημα.  

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

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

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για 

εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή 

η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά 

                                                           
57

Κατά περίπτωση δεν αναφέρονται οι καταστάσεις που δεν υποχρεούται να συντάξει η ελεγχόμενη 

οντότητα λόγω του μεγέθους της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4308/2014. 
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απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 

τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 

με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται 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 παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι 

με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς 

και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Βάση για Αρνητική Γνώμη 

 

[περιγραφή θέματος/(ή θεμάτων)] 

 

 

Αρνητική Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος (ή των θεμάτων) που μνημονεύεται (ή 

μνημονεύονται) στην παράγραφο “Βάση για Αρνητική Γνώμη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας 

ΑΒΓ κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 201Χ, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές

58
 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

                                                           
58

 Η αναφορά και στις ταμειακές ροές περιλαμβάνεται στην έκθεση εφόσον η ελεγχόμενη οντότητα 

συντάσσει κατάσταση ταμειακών ροών. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) 

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί (ή δεν έχει 

καταρτισθεί) σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 

και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί (ή δεν αντιστοιχεί) με τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε την ΧΧ/ΧΧ/201Χ. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΑΒΓ Α.Ε. και το 

περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
59

 ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] 

 

[Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής] 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 

[Ελεγκτική Εταιρεία] 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 

[Διεύθυνση] 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
 

59
Εφόσον εντοπιστούν ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ο 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση αυτών των ανακριβειών. 

 


