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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Με ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη ην λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ 

ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο ζηε ρψξα καο θαη εξεπλάηαη ν θιάδνο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. 

πγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ, εμεηάδεηαη ε πνξεία ηνπ ζηελ 

πεξίνδν 2007-2016 θαη δηεξεπλψληαη νη παξάγνληεο πνπ ηνλ επεξέαζαλ.  

Απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πξνθχπηεη φηη ην 

ειεγθηηθφ επάγγεικα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπλερείο κεηαβνιέο ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεηαη κέζσ ηεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο πνπ απνθηάηαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ άζθεζε ηνπ. Οη λνκνζεηηθέο θαη ζεζκηθέο αιιαγέο νδεγνχλ ζε ελαξκφληζε 

ηνπ κε ηηο λέεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο, νη νπνίεο αλαπξνζαξκφδνληαη, ψζηε λα αλαπηχζζεηαη 

θαη ελδπλακψλεηαη ν ζεζκφο ηνπ ειέγρνπ, κέζσ θνηλψλ θαλφλσλ άζθεζεο ηνπ (πξνηχπσλ 

ειέγρνπ, εθπαίδεπζεο θαη δενληνινγίαο), αιιά θαη κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ επνπηείαο ηνπ.  

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη νη πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο αιιαγέο θαη ε νηθνλνκηθή 

θξίζε επεξέαζαλ ηνλ ειεγθηηθφ θιάδν. ηελ Διιάδα. ν θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ 

βαζκφ ζπγθέληξσζεο, κε ηηο έμη κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο λα ζπγθεληξψλνπλ ην 80% 

επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ θαη ζρεδφλ ηζφπνζν πνζνζηφ 

απαζρνινχκελσλ ειεγθηψλ, ελψ ηέζζεξηο απφ απηέο αλήθνπλ ζηα κεγαιχηεξα δίθηπα 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ παγθνζκίσο. Ζ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ δείρλεη φηη 

παξά ηελ πγηή πνξεία ηνπ θιάδνπ (ε πιεηνςεθία ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ είλαη θεξδνθφξεο), 

ε θξίζε επεξέαζε αξλεηηθά ηελ πνξεία ησλ εζφδσλ, ησλ θεξδψλ, ηνπ ρξφλνπ είζπξαμεο 

θαζψο θαη άιινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο. Ζ πνξεία απηή αληηζηξάθεθε κεηά ην 2011, 

κε ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ εηζάγεη ην «ζεζκφ» ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. Δπίζεο, 

ζηελ εμεηαδφκελε δεθαεηία, ν θιάδνο επεξεάζηεθε θαη απφ άιιεο ζεζκηθέο θαη λνκνζεηηθέο 

αιιαγέο, φπσο ηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο ζην 2011 πνπ νδήγεζε ζε 

αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηελ είζνδν λέσλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ κηθξνχ κεγέζνπο θαη 

κείσζε ησλ ακνηβψλ ηνπ ειέγρνπ, ηελ αιιαγή ησλ αξηζκεηηθψλ νξίσλ ππαγσγήο ησλ 

νληνηήησλ ζε έιεγρν, ην λέν ινγηζηηθφ πιαίζην (ΔΛΠ) θιπ. 

Παξά ηηο ζπλερείο αιιαγέο θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πξνθχπηεη φηη ην ειεγθηηθφ 

επάγγεικα δνθηκάδεηαη αιιά ηαπηφρξνλα εμειίζζεηαη θαη εληζρχεηαη, παξνπζηάδνληαο κηα 

πγηή πνξεία. Δίλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ (απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο, ζπλερήο επηκφξθσζε 
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θαη επαγγεικαηηζκφο), σζηφζν παξέρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. Ζ 

ελίζρπζε ηνπ, κέζσ ηεο ζπλερνχο αλακφξθσζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξνάγεη ηελ ειεγθηηθή επηζηήκε θαη ζσξαθίδεη ηελ νηθνλνκία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

1.1 Δηζαγωγηθέο Παξαηεξήζεηο 

Σν 2017, ιίγνπο κφιηο κήλεο πξηλ ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο, ζπληειέζηεθε ε πην 

πξφζθαηε ζεκαληηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε (λ.4449/2017)  ζρεηηθά κε ηνλ ππνρξεσηηθφ 

(ηαθηηθφ) έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ νπνία ζεζπίδεηαη εληαίν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα 

ηελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 

2014/56/ΔΔ, πνπ ηξνπνπνίεζε ηελ Οδεγία 2006/43/ΔΚ, αληηθαζηζηψληαο ηνλ λ.3693/2008). 

Λίγα ρξφληα λσξίηεξα, κε ην λ.4336/2015 ςεθίζηεθαλ δηαηάμεηο γηα ην πνηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππφθεηληαη ζε ηαθηηθφ έιεγρν θαη ινηπά ζεκαληηθά ζέκαηα 

ειέγρνπ. Σν 2014, ςεθίζηεθε ν λ.4308/2014 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ. Σν 2011 ςεθίζηεθε ε ΠΟΛ 1159/2011, κε ηελ νπνία εηζήρζε ν ζεζκφο ηνπ 

θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο  θαη ε νπνία 

επεξέαζε ηδηαίηεξα ην επάγγεικα. Σελ ίδηα ρξνληά κε ηνλ λ. 3919/2011 κε ηνλ νπνίν 

ςεθίζηεθαλ ξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο απειεπζεξψλνληαη δηάθνξα επαγγέικαηα, κεηαμχ απηψλ 

θαη ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Οη δηαηάμεηο απηέο θαη πιήζνο άιισλ ξπζκίζεσλ κεηαβάιινπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ηνπ ειέγρνπ ζηε ρψξα καο, ελαξκνλίδνληαο ην ηαπηφρξνλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη 

νδεγίεο. Οη κεηαβνιέο απηέο φκσο δελ είλαη νη κφλεο. Δμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν φπσο θαη φιε ηελ νηθνλνκία ελ γέλεη.  

Πσο επεξεάζηεθε ην ειεγθηηθφ επάγγεικα απφ φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ; Ζ 

εξψηεζε απηή απφ κφλε ηεο απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο.  

 

1.2 θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξωηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη κηα παξνπζίαζε ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, 

φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα θαη ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, αλαιχνληαο ηηο λνκνζεηηθέο θαη 

ινηπέο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ ην δηέπνπλ θαη παξνπζηάδνληαο ηνλ θιάδν ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ, κεηά απφ έξεπλα θαη αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

θαη δεηθηψλ ηνπ θαη θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηνπ ζηελ πεξίνδν 2007-2016.  
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Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη : πνην είλαη ην λέν 

ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, πσο δηακνξθψζεθε θαη εμειίρζεθε 

ην ειεγθηηθφ επάγγεικα ζηε ρψξα καο, πνηα ε δνκή ηνπ θιάδνπ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ, 

πσο εμειίρζεθε ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία κεηά απφ φιεο απηέο ηηο λνκνζεηηθέο θαη 

ξπζκηζηηθέο αιιαγέο θαη πψο επεξεάζηεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

1.3 Γνκή ηεο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο 

Ζ δνκή πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ εξγαζία είρε σο ζθνπφ λα εηζάγεη θάζε ελδηαθεξφκελν ζην 

ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ειέγρνπ (θπξίσο ηνπ εμσηεξηθνχ), ψζηε λα 

εμνηθεησζεί κε ηνλ θιάδν θαη λα κπνξέζεη λα αμηνινγήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαιχνληαη 

απφ ηελ έξεπλα πνπ θαηαγξάθεθε γηα ηελ πεξίνδν 2007-2016. 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεηαη ε 

επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο.  

Σν ηξίην θαη ηέηαξην θεθάιαην απνηεινχλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δηπισκαηηθήο. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη γεληθέο έλλνηεο γηα ηελ ειεγθηηθή επηζηήκε θαη ζην ηέηαξην 

θεθάιαην θαηαγξάθεηαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα 

θαηαγξάθεηαη ε εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα, εμεηάδεηαη ε ηξέρνπζα αιιά θαη 

παιαηφηεξε λνκνζεζία θαη νη ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζην επάγγεικα κε αλαθνξά 

ζηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο θαη ζηηο αξρέο επνπηείαο θαη νξγάλσζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο. Σέινο παξαηίζεηαη ε ζεκαληηθφηεξε λνκνζεζία θαη αλαιχνληαη εθηελέζηεξα ν 

πξφζθαηνο λ.4449/2017 θαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζην θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

ην πέκπην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε γηα ηνλ θιάδν 

ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. πγθεθξηκέλα αλαιχεηαη ε δνκή ηνπ, εμεηάδνληαη νη κεγαιχηεξεο 

ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα νηθνλνκηθά  κεγέζε θαη 

νη ζεκαληηθφηεξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο, ε εμέιημε ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2016, 

θαη ε επηξξνή ηνπο απφ ηελ νηθνλνκηθήο θξίζε θαη ηηο δηάθνξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο (ηδίσο 

απηή ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ).  

ην ηειεπηαία θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηπισκαηηθήο, νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

2.1 Δηζαγωγή 

ην παξφλ θεθάιαην αλαιχεηαη ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ πεγψλ έξεπλαο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Ζ βηβιηνγξαθία θαη νη πεγέο πνπ αλαδεηήζεθαλ δηαρσξίδνληαη ζε 

απηέο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ηνπ ειέγρνπ (ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο), ζε 

απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην  πνπ 

ην δηέπεη (ηέηαξην θεθάιαην) θαη ζε έξεπλα πνπ αθνξά ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο (πέκπην 

θεθάιαην). Πνιιέο θνξέο ε βηβιηνγξαθία θσηίδεη πηπρέο ηφζν ηνπ ζεσξεηηθνχ πεδίνπ ηεο 

δηπισκαηηθήο φζν θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ ηεο πεδίνπ. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ην ζέκα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο παξαπέκπεη θπξίσο ζε αλαδήηεζε πεγψλ απφ ηηο λνκνζεηηθέο θαη 

ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην ειεγθηηθφ επάγγεικα. Βαζηθφηεξεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο απνηέιεζαλ ε ζρεηηθή λνκνζεζία φπσο επίζεο νη δηάθνξεο εγθχθιηνη – 

νδεγίεο θαη ινηπέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη εθδφζεθαλ απφ ην ΟΔΛ, ηελ ΔΛΣΔ θαη ηελ Γηεζλή 

Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC).  Σέινο, αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ ηηο ίδηεο 

ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, ην ΓΔΜΖ θαη ηελ ΔΛΣΔ, πνπ απνηέιεζαλ θαη ηηο βαζηθέο πεγέο 

έξεπλαο. 

 

2.2 Διεγθηηθή Δπηζηήκε 

Οη Meigs & Larsene (1984), Porter et al (2003), Σζηκάξαο (1954), Σζαθιάγθαλνο (2001), 

εμεηάδνπλ ηε ινγηζηηθή επηζηήκε θαη δίλνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο Διεγθηηθήο.  

Ο Γξεγνξάθνο (1989), επεθηείλεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, ζηνπο ζθνπνχο 

ηνπ θαη ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ έιεγρν.  

Ο Πξσηνςάιηεο (1998), αθνχ αλαθέξεηαη ζε βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ειέγρνπ ζε ζρέζε 

κε ην ζθνπφ ηνπ θαη ην αληηθείκελν ηνπ, θάλεη κηα ζαθή δηάθξηζε θαη δίλεη έλαλ νδεγφ 

ειέγρνπ γηα ηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ έιεγρν.  
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2.3 Έιεγρνο θαη ξπζκηζηηθό πιαίζην 

Οη Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο (2013,) αλαθέξνληαη ζην ειεγθηηθφ επάγγεικα θαη ηελ εμέιημε 

ηνπ ζηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν, παξνπζηάδνληαο ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη 

αλαιχνληαο ηελ ηερληθή ηνπ ειέγρνπ, ελψ αλαθέξνληαη θαη ζε ζχγρξνλεο δηεζλείο αιιά θαη 

εζληθέο πηπρέο ηνπ επαγγέικαηνο.  

Ο Ballas (1998) αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ 

Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δεθαεηία (1940-1950). Απφ ηελ έξεπλα ηνπ απνδεηθλχεηαη φηη 

ν έιεγρνο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην θξάηνο σο κέζν πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη 

σο κέζν θνηλσληθήο δηαρείξηζεο θαη φρη σο κέζν, απαξαίηεην γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ θεθαιαίνπ  

 O Dedoulis (2006) αλαθέξεηαη ζηε δεχηεξε πεξίνδν ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο 

ζηελ Διιάδα. Με αλαθνξά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηφδνπ 1992-2002 ζηνλ 

ειεγθηηθφ ρψξν θαηαδεηθλχεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ειιεληθνχ επαγγεικαηηθνχ θνξέα ησλ 

ειεγθηψλ λα αλαδηαξζξψζεη ηα πξφηππα επαγγεικαηηθήο, δενληνινγίαο βάζεη ησλ 

αγγινακεξηθαληθψλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ, πξνθεηκέλνπ λα «θηίζεη» έλαλ αμηφπηζην 

επαγγεικαηηθφ θνξέα. Καηαιήγεη έηζη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ειεγθηηθνί θνξείο θάζε ρψξαο 

αλαπξνζαξκφδνληαη βάζεη ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο πξνθεηκέλνπ 

λα εληζρχζνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη αλεμαξηεζία ηνπο. 

Οη  Λνπκηψηεο & Σδίθαο (2012), παξνπζηάδνπλ ζχληνκα, ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ, θαζψο θαη ηνλ Κψδηθα 

Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο.  

Αληίζηνηρε, αιιά πην αλαιπηηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη απφ ηνλ Νηδαλάην (2009), πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ ζπγγξαθέα γχξσ απφ ηνλ ειεγθηηθφ ρψξν.  

Δθηελήο αλαθνξά ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο 

επηρείξεζεο  θαη ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ γίλεηαη απφ ηνλ Αηζηφπνπιν (1980), 

φπσο επίζεο θαη ηνπο Γξεγνξάθν (1989), Πξσηνςάιηε (1998) θαη ηνπο Νεγθάθε & 

Σαρπλάθε (2013) 

Οη Westermannet et al (2014) δηεξεπλνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ειεγθηέο 

καζαίλνπλ ηελ ηερληθή ηνπ ειέγρνπ. Δλψ πξνεγνχκελεο κειέηεο ηνλίδνπλ ηηο γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα δηαθαηέρεη ηνπο ειεγθηέο θαη 

πσο δηακνξθψλνληαη απφ ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη ην ζρεηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ε 
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ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εζηηάδεη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

ησλ καζεηεπφκελσλ ειεγθηψλ απφ ην εκπεηξφηεξν πξνζσπηθφ (supervisor), εληφο ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο 

ειεγθηηθέο εηαηξίεο επηβεβαηψλεηαη φηη νη ειεγθηέο απνθηνχλ πξσηίζησο ηηο ηερληθέο ηνπο 

γλψζεηο κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο ζπλεξγαζίαο κε ην πην έκπεηξν πξνζσπηθφ ηεο ειεγθηηθήο 

νκάδαο. Σαπηφρξνλα αλαδεηθλχεηαη ε αλεζπρία ησλ εηαίξσλ (partners) γηα ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθκάζεζεο ζηελ εξγαζία, φπσο ε πνηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ παξέρεη θάζε ειεγθηηθή ζηνπο λένπο εξγαδνκέλνπο, ε ίδηα ε 

πξνζσπηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηπρφλ απξνζπκία ησλ supervisors 

ή ησλ καζεηεπφκελσλ, ηπρφλ νηθνλνκηθέο πηέζεηο, παξάγνληεο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο, 

κεησκέλε δηαπξνζσπηθή επαθή ιφγσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θ.α. 

Ζ De Angelo (1981) εξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ 

κεγέζνπο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Αληίζεηα κε ηελ άπνςε ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ 

κηθξψλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, ππνζηεξίδεη φηη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη αλεμάξηεηε 

ηνπ κεγέζνπο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. Ζ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ζηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο 

εηαηξίεο εμαζθαιίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ξηζθάξνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα απφ φηη έλα κηθξφ 

ειεγθηηθφ γξαθείν, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ηνπο δηέθπγε θάπνηα ζεκαληηθή 

παξάιεηςε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

Ο Spathis (2003) εξεπλά λένπο παξάγνληεο (ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελε βηβιηνγξαθία 

θαη έξεπλα) πνπ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβιεθζεί ην είδνο ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή κεηαμχ ζχκθσλεο γλψκεο ή γλψκεο κε 

επηθχιαμε. πγθεθξηκέλα, εμεηάδεη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη κε παξάγνληεο, φπσο ηελ 

νηθνλνκηθή δπζπξαγία κηαο εηαηξίαο, ηηο δεκηέο ηεο ρξήζεο θαη ηηο πηζαλφηεηεο γηα αξλεηηθέο 

εμειίμεηο ζε εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηεο,  πνπ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπ ειεγθηέο (εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο), ηε Γηνίθεζε θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο αιιά θαη ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ φπσο ηξάπεδεο, επελδπηέο, θνξνινγηθνχο 

ειεγθηέο θ.α., πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ κε ζρεηηθή αθξίβεηα αλ ε γλψκε ηνπ ειεγθηή ζηελ 

έθζεζε ειέγρνπ ζα είλαη κε επηθχιαμε ή ρσξίο.  

Οη Humpery et al (2009) ζηελ έξεπλα ηνπο εμεηάδνπλ πψο επεξεάδεηαη ην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ηνπ ειέγρνπ παγθνζκίσο απφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζέηνπλ ηα ζρεηηθά 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηελ ειεγθηηθή πξαθηηθή θαη ζην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην. Καηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θξίζε επέθεξε ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ, ησλ δηεζλψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ 
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κεγάισλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ, νδεγψληαο ζηηο ιήςε ησλ θαηάιιεισλ «ξπζκηζηηθψλ» 

κέηξσλ.  

 

2.4 Έξεπλα αγνξάο 

Οη Ballas et al (2008) εξεπλνχλ ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο ηνπ ειεγθηηθνχ θιάδνπ ζηελ 

πεξίνδν 1998-2004 ζηα 15 θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη 

φηη ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη, ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηνπ θιάδνπ απμάλεηαη, αλ θαη 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Ζ έξεπλα εμεηάδεη θαη ηε 

κεηαβνιή ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο κεηά ηελ δηάιπζε ηεο Arthur Andersen, απνηππψλνληαο 

φηη κεηά ην γεγνλφο απηφ, ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο απμάλεηαη ζε δψδεθα ρψξεο θαη κεηψλεηαη 

ζε κφιηο ηξεηο. Δπίζεο, εμεηάδεη ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο αλά νηθνλνκηθφ θιάδν, απφ φπνπ 

πξνθχπηεη φηη ε ζπγθέληξσζε απμήζεθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

Δλέξγεηαο. ην ηέινο, ηνλίδεη ην πιήζνο ησλ δπζθνιηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ειεγθηηθνχ 

θιάδνπ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζε απηφλ. 

Οη Caramanis et al (2011) αληηθξνχνπλ ην ζπκπέξαζκα ησλ Jensen & Meckling 

(1976) φηη ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ δελ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά 

ησλ ππεξεζηψλ. Βαζηδφκελνη ζε έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηηο ειιεληθέο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ κεηψλεη ην 

θφζηνο ηνπο. πγθεθξηκέλα δηαπηζηψλνπλ φηη ε ακνηβή ειέγρνπ θαη νη ψξεο ειέγρνπ 

ζρεηίδνληαη αληηζηξφθσο κε ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Οη Tauringana et al (2000) εξεπλνχλ γηα πνην ιφγν εηαηξίεο πνπ δελ ππάγνληαη ζε 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν βάζεη λνκνζεζίαο, δεηνχλ λα ειέγρνληαη πξναηξεηηθά θαη θαηαιήγνπλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εηαηξίεο απηέο πηζηεχνπλ φηη κε ηνλ πξναηξεηηθφ έιεγρν 

εμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο θαη ε δηαθάλεηα ησλ εηαίξσλ, ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

πηζησηψλ. Ζ πηζαλφηεηα κηα εηαηξία λα ζέιεη λα ειέγρεηαη πξναηξεηηθά απμάλεηαη φηαλ ν 

αξηζκφο ησλ ηδηνθηεηψλ είλαη απμεκέλνο θαη φηαλ ην κέγεζνο ηεο (απφ άπνςε θχθινπ 

εξγαζηψλ) θαη ν βαζκφο κφριεπζεο ηεο είλαη πςειφο. 

 ε έθζεζε ηεο ΔΛΣΔ (2016) αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλά ηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ηελ πεξίνδν 2011-2014 κε ηα εμήο βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα: ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ αλήιζε ζε 92%, δηεπξχλζεθε ε 

εηήζηα θνξνινγηθή βάζε θαηά € 1,46 δηο θαηά κέζν φξν ζηελ ηεηξαεηία 2011 -2014 (έηνο 

βάζεο 2010) κε φθεινο γηα ην δεκφζην πεξίπνπ € 400 εθαη. εηεζίσο, πξνέθπςαλ 
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παξαηεξήζεηο ηνπιάρηζηνλ € 165 εθ., (ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξφζηηκα θαη νη 

πξνζαπμήζεηο θαζψο θαη νη κε πνζνηηθνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο, θαη απμήζεθαλ νη 

θνξνινγηθέο αλακνξθψζεηο ζε ζρέζε κε ην 2010. Δπίζεο, αλαδεηθλχεη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, φπνπ ηνλίδεηαη φηη παξά ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, 

εληζρχεηαη ε πνξεία ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, κεηψλεηαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο είζπξαμήο 

ηνπο θαη νη ειεγρφκελεο εηαηξείεο είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, κεηψλνληαο 

ζεκαληηθά ηελ αλάγθε γηα «πξνβιέςεηο» θφξσλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ.  

 

2.5 πκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πξνθχπηεη φηη ν ειεγθηηθφο θιάδνο είλαη 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθφο ζε γλψζεηο, αιιά θαη επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπεξεάδεηαη απφ 

ηηο αιιαγέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αγνξάο θαη ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ιφγσ ηεο 

θξίζεο, ηηο ιακβάλεη ππφςε θαη εθζπγρξνλίδεη ζπλερψο ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ 

λα ζσξαθίδεηαη, ηφζν παγθνζκίσο φζν θαη εληφο ηεο ρψξαο. Ζ εκπηζηνζχλε ζην ειεγθηηθφ 

επάγγεικα απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηνλ 

δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν (θαη ηνλ θνξνινγηθφ ζηελ Διιάδα), αθφκε θη φηαλ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθφο, αλαδεηθλχνληαο ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ θαη εκκέζσο εληζρχνληαο ηνλ θιάδν, 

ηφζν απφ άπνςε θχξνπο, φζν θαη απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο. Ο θιάδνο, αλ θαη παξνπζηάδεη 

πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε αληαγσληζκνχ, ν νπνίνο φπσο 

απνδεηθλχεηαη επεξεάδεη ηηο ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ θαη επνκέλσο ηα έζνδα ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ζ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

 

 

3.1   Δηζαγωγή  

 

Ζ Διεγθηηθή είλαη ν θιάδνο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο πνπ αθνξά ηηο αξρέο, ηνπο θαλφλεο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ν νηθνλνκηθνδηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ ελ γέλεη.. Δίλαη ν θιάδνο ηεο νηθνλνκηθήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη εθκεηαιιεχζεσλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο
1
. 

Με ηνλ φξν Διεγθηηθή ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ αξρψλ, θαλφλσλ θαη ελεξγεηψλ, πνπ 

απνξξένπλ απφ βαζεηά γλψζε ηεο Οηθνλνκηθήο ησλ Δθκεηαιιεχζεσλ (Δπηρεηξήζεσλ), ηεο 

Λνγηζηηθήο θαη ηνπ Γηθαίνπ (Δκπνξηθνχ, Αζηηθνχ, Φνξνινγηθνχ), δηα ησλ νπνίσλ 

δηελεξγείηαη ν έιεγρνο εκπνξηθψλ βηβιίσλ, νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ινγηζηηθψλ θαη 

ζπλαθψλ ζηνηρείσλ πξνο δηαπίζησζε πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ θαη ζπλαγσγή αηηηνινγεκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.
2
 

Ζ Διεγθηηθή επηζηήκε εμειίζζεηαη ζπλερψο, ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ζηε δνκή θαη ζηηο 

κνξθέο πνπ ιακβάλνπλ νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, ησλ κεηαβνιψλ ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, αιιά θαη ηεο νινέλα κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο πνπ απνθηάηαη απφ ηελ άζθεζε ησλ 

ειέγρσλ θαη ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Αλαπηχρζεθε σο επηζηήκε,  

κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, φηαλ ε αλάγθε άληιεζεο κεγάισλ θεθαιαίσλ νδήγεζε 

εμειηθηηθά ζηε δεκηνπξγία ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ηηο νπνίεο πιένλ δηαρεηξίδεηαη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη ππάιιεινη ηνπο. Έηζη πξνέθπςε ε 

αλάγθε γηα έιεγρν απηήο ηεο δηαρείξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νξζή άζθεζε ηεο 

αιιά θαη ε ελεκέξσζε ησλ ηξίησλ πεξί απηήο.  

Ζ επηζηήκε ηεο Διεγθηηθή, εμεηάδεη θπξίσο ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, ην 

ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη  ηελ ηερληθή ηνπ ειέγρνπ
 3

: 

                                                 
1
 Meigs & Larsene (1984) ζ. 6 

2
 Σζηκάξαο (1954)  ζ. 682 

3
 Meigs & Larsene (1984)  ζ. 8 
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3.2  Αληηθείκελν ειέγρνπ – Τπνθείκελν Διέγρνπ – Σερληθέο Διέγρνπ 

 

1. Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ 

Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ έρεη λα θάλεη κε ην ηη ειέγρεηαη, γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν 

έιεγρνο, πνηνη είλαη νη επηδησθφκελνη ζθνπνί θαη πνηνη σθεινχληαη απφ απηφλ. 

Αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ είλαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο έλαληη 

απηψλ πνπ ηε δηαρεηξίδνληαη, αξθεί ε δηαρείξηζε απηή λα απεηθνλίδεηαη ινγηζηηθψο. Ζ 

ινγηζηηθή θαηαγξάθεη ηηο πξάμεηο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ε ειεγθηηθή ηηο 

ειέγρεη. Γειαδή σο βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ αλαθέξνληαη
4
 : 

i. Ζ πξφιεςε αθνχζησλ ε εθνχζησλ ζθαικάησλ, απαηψλ θαη θαηαδνιηεχζεσλ 

(πξνιεπηηθφο έιεγρνο - δηελεξγείηαη θπξίσο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο). 

ii. Ζ απνθάιπςε αιιά θαη θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ απαηψλ 

θαη θαηαδνιηεχζεσλ. (θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο - δηελεξγείηαη θπξίσο απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο). 

iii. Ζ πηζηνπνίεζε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ 

εμεηάδνληαη είλαη αθξηβείο θαη αιεζείο (εμσηεξηθφο έιεγρνο - δηελεξγείηαη 

εμνινθιήξνπ απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο). 

2. Σν ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ 

Σν ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ αλαθέξεηαη ζηα πξφζσπα θαη ζηα πξνζφληα απηψλ πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν (ειεγθηέο). Οη ειεγθηέο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ 

ππεξεζηαθή ή φρη αληίζηνηρα εμάξηεζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα πνπ ειέγρνπλ ζε εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο
5
 

3. Ζ ηερληθή ηνπ ειέγρνπ,  

Ζ ηερληθή ηνπ ειέγρνπ, δειαδή ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη ειεγθηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζην έξγν ηνπο. Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθψο παξαδεθηέο αξρέο (auditing standards) θαη δηαθξίλνληαη ζηηο: 

i. Γεληθέο αξρέο : αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ ειεγθηψλ 

                                                 
4
 Γξεγνξάθνο (1989) ζ. 12 

5
 εκεηψλεηαη φηη νη φξνη «λφκηκνο ειεγθηήο», «ειεγθηηθά γξαθεία» θαη «ηαθηηθφο έιεγρνο» φπσο απηνί 

αλαθέξνληαη ζηνλ λ.3863/2008 έρνπλ πιένλ αληηθαηαζηαζεί κε ηνπο φξνπο «νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο», 

«ειεγθηηθέο εηαηξίεο» θαη «ππνρξεσηηθφο έιεγρνο» βάζεη ηνπ λ.4449/2017 πνπ θαηήξγεζε θαη αληηθαηέζηεζε 

ηνλ λ.3863/2008. Παξφια απηά επεηδή ν κεγαιχηεξνο φγθνο ηεο λνκνζεζία θαη βηβιηνγξαθίαο ρξεζηκνπνηεί θαη 

ηηο δχν έλλνηεο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζεσξνχληαη ελλνηνινγηθά ηαπηφζεκνη 
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ii. Αξρέο εθηειέζεσο ηεο εξγαζίαο : αθνξνχλ ζηνπο θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο 

εθηειείηαη ε εξγαζία ησλ ειεγθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ. 

 

3.3 -  Δίδε Διέγρνπ  -  Γηάθξηζε ζε Δζωηεξηθό θαη Δμωηεξηθό Έιεγρν 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε ειέγρνπ. Σα είδε απηά θαηαηάζζνληαη
6
 
7
,
8
θπξίσο : 

1. ε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν θαη ην εχξνο ηνπο : ε γεληθνχο θαη εηδηθνχο (φηαλ 

αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο ή κφλν 

ζπγθεθξηκέλα πεδία ειέγρνπ) 

2. ε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα θαη ηελ πεξηνδηθφηεηα ηνπο : ε κφληκνπο, πεξηνδηθνχο θαη 

έθηαθηνπο (φηαλ δηελεξγνχληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο, ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο (έηνο- εμάκελν θ.α.) ή θαηά πεξίπησζε)  

3. ε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηνπο θαη ην είδνο ηνπ ειεγθηή : ε εζσηεξηθνχο (κε ζθνπφ ηελ 

νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο - δηελεξγνχληαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ εμαξηεκέλε ζρέζε 

εξγαζίαο κε απηήλ) θαη εμσηεξηθνχο (κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηνπ ζέκαηνο 

πνπ θιήζεθαλ λα ειέγμνπλ -δηελεξγνχληαη απφ άηνκα αλεμάξηεηα απφ απηήλ)  

4. ε ζρέζε κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο : ε πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο (κε ζθνπφ 

ηελ πξφιεςε ιαζψλ ή ηελ εχξεζε θαη θαηαζηνιή ηνπο αληίζηνηρα) 

5. ε ζρέζε κε ηελ λνκνζεηηθή ηνπο επηβνιή : ε ππνρξεσηηθνχο θαη πξναηξεηηθνχο 

(επηβάιινληαη απφ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ή φρη) 

6. ε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ειέγρνπ : ε δηαρεηξηζηηθνχο, δηνηθεηηθνχο, θνξνινγηθνχο 

(κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο ή ηεο εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ε ίδηα έρεη νξίζεη ή ηεο θνξνινγηθήο 

ηεο ζπκκφξθσζεο αληίζηνηρα)  

Ζ πην ζεκαληηθή δηάθξηζε, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε δηάθξηζε πνπ 

γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ ειεγθηή θαη ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ θαη είλαη απηή πνπ μερσξίδεη ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν απφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν.   

                                                 
6
 Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο (2013) ζζ. 6-7 

7
 Πξσηνςάιηεο (1998) ζ. 19 

8
 Σζαθιάγθαλνο (2001)  ζζ. 11-20 
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3.4  Δζωηεξηθόο Έιεγρνο 

 

3.4.1  Γεληθά πεξί Δμωηεξηθνύ Διέγρνπ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο κηα νληφηεηαο, ηα νπνία απνηεινχλ ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο, ελψ ε ππεξεζία πνπ ιεηηνπξγεί εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη 

δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ θαιείηαη ππεξεζία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Με ηνλ φξν εζσηεξηθφ έιεγρν, ελλνείηαη φιν ην ζχζηεκα νξγάλσζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο 

απεηθφληζεο. Δίλαη επίζεο ε αλεμάξηεηε ππεξεζία θαη ην πξνζσπηθφ ελφο νξγαληζκνχ πνπ 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηζεψξεζε ηεο ινγηζηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ησλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ, ε νπνία παξέρεη βαζηθή πξνζηαζία θαη ππνζηήξημε πξνο ηε δηεχζπλζε. 
9

 Όπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ: «Ο 

εζωηεπικόρ έλεγσορ είναι μια ανεξάπηηηη και ανηικειμενική διαβεβαιωηική και ζςμβοςλεςηική 

δπαζηηπιόηηηα, ζσεδιαζμένη να πποζθέηει αξία και να βεληιώνει ηιρ λειηοςπγίερ ενόρ 

οπγανιζμού. Βοηθάει ηον οπγανιζμό να επιηύσει ηοςρ ανηικειμενικούρ ζκοπούρ ηος, 

ςιοθεηώνηαρ μία ζςζηημαηική, επαγγελμαηική πποζέγγιζη ζηην αξιολόγηζη και βεληίωζη ηηρ 

αποηελεζμαηικόηηηαρ ηων διαδικαζιών διασείπιζηρ κινδύνων και ηων ζςζηημάηων εζωηεπικού 

ελέγσος». 

θνπφο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα θάζε νξγαληζκφ είλαη:
10

 
11

 

1. Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ καθξνβηφηεηαο ηνπ. 

2. Ζ δηακφξθσζε νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαδηθαζηψλ (ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ) 

3. Ζ εμαζθάιηζε φηη ηφζν νη εξγαδφκελνη φζν θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ιεηηνπξγνχλ 

βάζεη ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ηέζεθαλ απφ ηε δηνίθεζε θαη ζεζπίζηεθαλ 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

4. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αξρψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη θαλφλσλ ηεο 

Γηνίθεζεο θαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη πξνηάζεσλ πξνο απηήλ 

5. Ο έιεγρνο ηνπ Γ.. θαη ηεο Γηνίθεζεο γεληθά, ψζηε λα δξνπλ κε ηξφπν πνπ λα 

πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ ή κεηφρσλ  

                                                 
9
 Πξσηνςάιηεο (1998)  ζζ. 20,59,60 

10
 Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο (2013) ζ. 101 

11
 Πξσηνςάιηεο (1998) ζζ. 60,61 
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6. Ζ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ έλαληη 

θαηαδνιηεχζεσο, ζπαηάιεο θαη κε απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπο 

7. Ζ δηαζθάιηζε πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη ησλ 

βηβιίσλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εληνπηζκνχ ή απνηξνπήο δηαρεηξηζηηθψλ 

αλσκαιηψλ θαη ιαζψλ θαη έγθαηξεο θαηάξηηζεο αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

   Έλα ηθαλνπνηεηηθφ θαη επαξθέο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βαζίδεηαη πάληα ζε 

θάπνηεο βαζηθέο αξρέο θαη πξνυπνζέζεηο, κε ζεκειηψδε απηή ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θάζε επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ππάξρνπλ
12

: 

 αθήο δηαρσξηζκφο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζπλαιιαθηηθήο, ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο θαη ηεο ινγηζηηθήο (λα είλαη ππεξεζηαθψο αλεμάξηεηεο θαη λα αζθνχληαη 

απφ πξφζσπα πνπ δε ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο):. 

 αθήο θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο 

 σζηή επηινγή πξνζσπηθνχ κε θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ήζνο. 

 Δπαξθήο ινγηζηηθή θαη θαηάιιειε κεραλνγξαθηθή νξγάλσζε 

 Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ 

 Οξγαλσκέλν ζχζηεκα έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ βηβιίσλ 

Ζ αλαγθαηφηεηα γηα έλα εληαίν ζεζκηθφ πιαίζην άζθεζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

νδήγεζε ζηε ζέζπηζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο Δζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Σα Γηεζλή Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (IIA: Institution of Internal Auditors) 13, έρνπλ σο ζθνπφ λα 

θαζνδεγνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπο, λα παξέρνπλ έλα πιαίζην 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη λα απνηεινχλ έλα κέηξν αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ 

ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο 

Γενληνινγίαο (απαηηνχκελα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο) εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή πςεινχ θαη 

αμηφπηζηνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
14

 

Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε ζχζηαζε ηεο ζρεηηθήο Δπηηξνπήο Διέγρνπ έρνπλ 

θαηνρπξσζεί ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ζηηο εηαηξίεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ΠΓ/ΣΔ 2438/98 & ΠΓ/ΣΔ2577/2006) θαη (Απφθαζε 5/204/00ΔΚ).  

ηνλ επξχηεξν δεκφζην ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαηνρπξψλεηαη κε ηνλ λ.3429/2005 φπσο 

                                                 
12

 Αηζηφπνπινο (1980) ζζ. 14-16 
13

To Ηλζηηηνχην ΗΗΑ απνηειεί απφ ην 1941 ηνλ επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ κε 

παγθφζκηα αλαγλψξηζε. ηελ Διιάδα εθπξνζσπείηαη απφ ην 1985 απφ ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ 
14

 www.hiia.gr 
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ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.3695/2011 θαη ηνλ λ.4465/2017, κε ηνπο νπνίνπο ζπζηήλεηαη θαη ην 

αληίζηνηρν Μεηξψν Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. 

Πέξαλ φκσο ησλ πνιχ ζεκαληηθψλ πιενλεθηεκάησλ χπαξμεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην 

βαζηθφ κεηνλέθηεκα παξακέλεη: ε άζθεζε ηνπ απφ άηνκα πνπ ζπλήζσο έρνπλ εμαξηεκέλε 

ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ νληφηεηα ζηελ νπνία αζθείηαη. Έηζη, αλαθχπηεη ε αλάγθε χπαξμεο 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή, δειαδή πξνζψπνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν, αλεμάξηεηα απφ ηε δηνίθεζε 

ηεο επηρεηξήζεσο θαη ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο απνθάζεηο απηήο.
15

 

  

3.5 Δμωηεξηθόο Έιεγρνο 

 

3.5.1  Γεληθά πεξί Δμωηεξηθνύ Διέγρνπ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε νη λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ησλ εηαηξηψλ, νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε 

ειέγρνπ απηήο ηεο δηαρείξηζεο, γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ κεηφρσλ αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ηξίησλ ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο.  Δηδηθά, ε ελεκέξσζε ησλ ηξίησλ 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Δμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ αλεμάξηεηνπο, εηδηθνχο 

επαγγεικαηίεο, αλεπίιεπηνπ ήζνπο θαη ραξαθηήξα, κε άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη 

εηδηθή πείξα, κε αληηθείκελν θαηά θχξην ιφγν ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

δηαθφξσλ νληνηήησλ, πξνθεηκέλνπ νη ειεγθηέο λα εθθξάζνπλ γλψκε γηα ην αλ ζπληάρζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθά αλαγλσξηζκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο (ινγηζηηθά πξφηππα) θαη αλ κέζσ 

απηψλ απεηθνλίδεηαη νξζά ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο ζέζε θαη επίδνζε.
16 17

 Πέξαλ ηνπ 

βαζηθνχ ζθνπνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, δεπηεξνγελψο επηηπγράλνληαη θαη άιινη ζθνπνί, 

φπσο ε απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ, απαηψλ θαη 

θαηαδνιηεχζεσλ, ε επηζήκαλζε ησλ αλεπαξθεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

εκκέζσο ε πξφιεςε αθνχζησλ ε εθνχζησλ ζθαικάησλ (ε χπαξμε θαη κφλν ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απνηειεί ζεκαληηθφ αλαηξεπηηθφ παξάγνληα δηαπξάμεσο ινγηζηηθψλ ιαζψλ θαη 

αλσκαιηψλ. 
18

 

 Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη θπξίσο θαηαζηαιηηθφο θαη δηελεξγείηαη ζε ηαθηηθή βάζε 

απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Ζ πξνζηαζία ηνπ εζηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο ησλ 

                                                 
15

 Πξσηνςάιηεο (1998) ζ. 22 
16

 Porter et al (2003) ζ.ζ.3-9 
17

 Πξσηνςάιηεο (1998) ζ. 23 
18

 Γξεγνξάθνο (1989) ζζ. 12-13 
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ειεγθηψλ αιιά θαη ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ, ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη ησλ ειεγρφκελσλ, 

δηαζθαιίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν έιεγρνο ηνπο δηελεξγείηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, δειαδή ησλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαζψο θαη ηνπ Κψδηθα 

Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο (ΚΔΓ) πνπ ηζρχεη γηα ην επάγγεικα ηνπο θαη έρνπλ εθδνζεί 

απφ ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ International Federation of Accountants (IFAC), γηα 

ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο παξαθάησ. 

Ζ βαζηθφηεξε θαηεγνξία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο πνπ  

γίλεηαη απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο 
19

(ΟΔΛ) θαη ην ηειηθφ ηνπ «πξντφλ» είλαη ε 

ρνξήγεζε έθζεζεο ειέγρνπ (βιέπε «Κεθάιαην 4.9.1  Κεθάιαην  Α΄ - άξζξα 1- 3 : θνπφο, 

Πεδίν Δθαξκνγήο θαη Οξηζκνί).» Ζ έθζεζε ειέγρνπ είλαη ην επηζηέγαζκα
20

 ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ, αθνχ κέζσ απηήο ελεκεξψλνληαη νη πάζεο θχζεσο ελδηαθεξφκελνη (κέηνρνη, 

πηζησηέο, πξνζσπηθφ, Κξάηνο, ηξίηνη θηι.) γηα ηελ αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ειέγρζεθαλ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

4.1 Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα  

 

Ζ εμέιημε θαη νξγάλσζε ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα, δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο 

βαζηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, νη νπνίεο νξηνζεηνχληαη απφ βαζηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηελ άζθεζε ηνπ 
21

 

Α πεξίνδνο  (1920-1954) 

Ο λ.2190/1920 ζεζπίδεη γηα πξψηε θνξά ηνλ έιεγρνο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ. Σελ πεξίνδν απηή ν έιεγρνο ήηαλ άθξσο ηππηθφο θαη θαζφινπ 

                                                 
19

 Ζ έλλνηα ηνπ λφκηκνπ ειεγθηήο φπσο εηζήρζε κε ηνλ λ.3693/2008 είλαη ζπλψλπκε κε απηή ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή (φπσο ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζην λ.4449/2017.  
20

 Νηδαλάηνο (2009) ζ. 65 
21

 www.soel.gr 
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νπζηαζηηθφο αθνχ δελ ππήξρε αθφκε νξγαλσκέλν ειεγθηηθφ επάγγεικα ή θάπνηα 

επαγγεικαηηθή έλσζε,  κέζσ ηεο νπνίαο λα νξηνζεηνχληαη θαη λα ειέγρνληαη ηα πιαίζηα, νη 

θαλφλεο, θαη ε δενληνινγία βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγνχληαλ. 
22

  
23

   

Β πεξίνδνο (1955-1991) 

ηελ πεξίνδν απηή ζεζπίζηεθαλ φιεο νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε 

νπζηαζηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ κεηά ην λ.δ. 3329/1955, κε ην νπνίν ζπζηάζεθε ην ψκα 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη ην ηξνπνπνηεηηθφ λ.δ.4107/1960. Σν ΟΛ απνηέιεζε ην λνκηθφ 

πξφζσπν ζην νπνίν ελψζεθαλ επαγγεικαηίεο ειεγθηέο, πνπ αζθνχζαλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα 

θαη νη νπνίνη, ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε πεξίνδν, δηελεξγνχζαλ νπζηαζηηθφ δηαρεηξηζηηθφ 

έιεγρν. Γηα πξψηε θνξά θαηαξηίζηεθαλ πξφηππα (standards ειεγθηηθήο) θαη ιήθζεθαλ 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ έθδνζε θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νξζή 

άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο.  

Σελ πεξίνδν απηή, ελδπλακψλεηαη ην θχξνο ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ επαγγέικαηνο θαη 

δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ. Παξφια ππάξρνπλ ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα θαη εκπφδηα 

ζηελ ειεχζεξε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο
24

, φπσο ε κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ακνηβήο θαη ε κε 

ειεχζεξε επηινγή ειεγθηψλ απφ ηνπο ειεγρφκελνπο, θαζψο θαη ε θαη’ νπζία ππαιιειηθή 

ζρέζε θαη εμάξηεζε ησλ ειεγθηψλ απφ έλαλ επαγγεικαηηθφ-θξαηηθφ θνξέα.  

Γ Πεξίνδνο από ην έηνο 1993 έωο ζήκεξα 

Ζ πεξίνδνο απηή μεθηλά κε ηελ ςήθηζε ηνπ π.δ. 226/1992 κε ην νπνίν «απειεπζεξψλεηαη» ην 

επάγγεικα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, θαηαξγείηαη ην ΟΛ σο ΝΠΓΓ θαη γηα πξψηε θνξά ν 

έιεγρνο κπνξεί λα γίλεηαη απφ ειεγθηηθέο εηαηξίεο. 

Με ην π.δ. 226/1992 ζπζηάζεθε ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ (ΟΔ) – ην νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα κεηνλνκάζηεθε ζε ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ), απνηεινχκελν 

απφ επαγγεικαηίεο ινγηζηέο κε πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία, νη νπνίνη 

εγγξάθνληαη ζε εηδηθφ Μεηξψν, ην νπνίν είλαη δεκφζην βηβιίν. Ο αξρηθφο ζθνπφο ηεο 

ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΛ είλαη ε εμαζθάιηζε φηη ε άζθεζε ηνπ ειέγρνπ γίλεηαη 

απφ πξφζσπα απμεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, πνπ αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε 

δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα Διεγθηηθά Πξφηππα. 

Δπίζεο, ζθνπφο ηνπ είλαη ε επνπηεία θαη έιεγρνο επί ηνπ ψκαηνο αιιά θαη ε επίβιεςε ηνπ 

έξγνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη θαλφλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

                                                 
22

 Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο (2013) ζζ. 16-17 
23

 Γξεγνξάθνο (1989) ζζ. 27-28 
24

 Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο (2013) ζζ. 18-23 
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δενληνινγίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο αιιά θαη 

ηνπ θχξνπο ηνπ επαγγέικαηνο. 

Σν έηνο 2003 κε ηνλ λ.3148/2003 ζπζηάζεθε ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο 

θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), ε επνπηηθή αξρή ηνπ επαγγέικαηνο, ε νπνία αλαιακβάλεη πνιιέο απφ 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΟΔΛ. 

 

4.2  Γηεζλήο νκνζπνλδία Λνγηζηώλ (ΓΟΛ) – International Federation of 

Accountants (IFAC) 

 

Ζ IFAC
25

 είλαη έλαο παγθφζκηνο νξγαληζκφο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ αλάπηπμε θαη 

ελδπλάκσζε ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θαη εκκέζσο ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκίαο, κέζσ ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Απνζηνιή ηεο είλαη ε 

αλάπηπμε πςειήο πνηφηεηαο πξνηχπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ινγηζηηθφ – ειεγθηηθφ 

επάγγεικα (πξνηχπσλ ειέγρνπ, εθπαίδεπζεο θαη δενληνινγίαο) θαη ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δεκφζην ηνκέα,  ε πξνψζεζε γηα ηε δηεζλή ζχγθιηζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ 

αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπο, ε δηαηχπσζε ησλ ζέζεσλ ηεο ζε ζέκαηα 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο πνπ 

εθπξνζσπεί αιιά θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θηι. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, έρεη ηέζζεξα βαζηθά ζπκβνχιηα πνπ εθδίδνπλ 

πξφηππα θαη επηηξνπέο πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο επαγγεικαηίεο 

ινγηζηέο, ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

Σα ηέζζεξα βαζηθά πκβνχιηα ηεο IFAC είλαη ηα παξαθάησ.  

 Σν Γηεζλέο πκβνχιην Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο 

 Σν Γηεζλέο πκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο 

 Σν Γηεζλέο πκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο Δπηκφξθσζεο 

 Σν Γηεζλέο πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 
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Σα δχν πξψηα πκβνχιηα είλαη απηά πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν αθνχ κέζσ 

απηψλ εθδίδνληαη ηα ΓΠΔ θαη ν ΚΔΓ πνπ ηζρχεη γηα ην ειεγθηηθφ επάγγεικα θαη γηα ηα νπνία 

γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά παξαθάησ. 

 

4.3 Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) 

 

Σν θνηλφ «ειεγθηηθφ πιαίζην» πνπ θαζνξίδεη ηηο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ απνηειεί ηα Διεγθηηθά Πξφηππα (Auditing Standards). Σα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ (ΓΠΔ) είλαη ηα ειεγθηηθά πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο (IAASB), ππφ ηελ επνπηεία ηεο IFAC. 

ηελ Διιάδα κεηά ηελ απφ 22/10/2004 απφθαζε ηεο ΔΛΣΔ ηέζεθαλ ζε ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα 
26

. ηε ζπλέρεηα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ.3693/2008 

νξίζηεθε φηη νη ππνρξεσηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληα ζχκθσλα κε α) ηα Γηεζλή Διεγθηηθά 

Πξφηππα , β) ηα Γηεζλή Πξφηππα Δπηζθφπεζεο θαη γ) ηα Γηεζλή Πξφηππα πλαθψλ 

Δξγαζηψλ. ήκεξα, ηζρχεη πιένλ ην άξζξν 30 ηνπ λ.4449/2017 ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη : Οη 

ππνρξεσηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα πνπ πηνζεηεί 

ε Δπηηξνπή θαη ηα νπνία είλαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ), ην Γηεζλέο Πξφηππν 

Γηθιίδσλ Πνηφηεηαο 1 (ΓΠΓΠ 1) θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ πξφηππν πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηε 

IFAC κέζσ ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο. Δπίζεκε 

κεηάθξαζε ησλ ΓΠΔ έγηλε απφ ην ΟΔΛ θαη ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΔ.  Μηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζηε ζεκαηνινγία ησλ πξνηχπσλ έρεη σο εμήο : 

Γηεζλή Πξφηππα Γηθιίδσλ Πνηφηεηαο – ΓΠΓΠ 1 : Γηθιίδεο Πνηφηεηαο γηα ειεγθηηθέο 

εηαηξίεο πνπ δηελεξγνχλ Διέγρνπο θαη Δπηζθνπήζεηο Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαζψο θαη 

άιιεο Αλαζέζεηο Γηαζθάιηζεο θαη πλαθψλ Τπεξεζηψλ. 

ΓΠΔ 200 έσο ΓΠΔ 265    Θέκαηα πνπ αθνξνχλ γεληθέο αξρέο θαη επζχλεο ηνπ ειεγθηή 

ΓΠΔ 300 έσο 450     Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη αληηδξάζεηο ησλ 

ειεγθηψλ ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο 

ΓΠΔ 500 έσο ΓΠΔ 580    Πεξί ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ θαη ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ 

ΓΠΔ 600 έσο ΓΠΔ 620    Υξεζηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο άιισλ 
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 Λνπκηψηεο & Σδίθαο (2012) ζ. 13 
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ΓΠΔ 700 έσο ΓΠΔ 720    πκπεξάζκαηα ειέγρνπ θαη αλαθνξά – Πεξί ηεο έθζεζεο ειέγρνπ 

ΓΠΔ 500 έσο ΓΠΔ 810     Δμεηδηθεπκέλνη ηνκείο – Δηδηθά δεηήκαηα 

1000-1100         Οδεγίεο Γηεζλνχο Διεγθηηθήο Πξαθηηθήο 

2000-2699         Γηεζλή Πξφηππα γηα Αλαζέζεηο Δπηζθφπεζεο 

3000-3699 Γηαζθαιηζηηθέο Αλαζέζεηο άιιεο εθηφο απφ ειέγρνπο ή 

επηζθνπήζεηο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

4000-4699         Γηεζλή Πξφηππα πλαθψο Τπεξεζηψλ 

Σα ΓΠΔ (δειαδή ην ειεγθηηθφ πιαίζην ησλ θαλφλσλ θαη αξρψλ πνπ ηζρχεη γηα ηνπο 

νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο γηα ην πψο ζα ζρεδηάζνπλ, δηελεξγήζνπλ, εθηειέζνπλ θαη 

αμηνινγήζνπλ ηα επξήκαηα θαη ζα ρνξεγήζνπλ ηελ έθζεζε ειέγρνπ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

ΓΛΠ (ην ινγηζηηθφ πιαίζην κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο θαηαρψξεζεο, απνηίκεζεο θαη 

παξνπζίαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) 

απνηεινχλ ηα ερέγγπα γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ πνπ βαζίζηεθαλ ζηα ΓΛΠ θαη ειέγρζεθαλ 

βάζεη ησλ ΓΠΔ είλαη αμηφπηζηεο. Σαπηφρξνλα, απνηεινχλ δηαζθάιηζε γηα ηνλ ίδην ηνλ 

ειεγθηή, αθνχ απνηεινχλ έλα βαζηθφ εξγαιείν, έλαλ νδεγφ ειέγρνπ πνπ εκκέζσο 

πξνζηαηεχεη ηνλ ίδην. 

 

4.4  Κώδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο  (ΚΔΓ) 

 

ε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ειεγθηψλ, ην Γηεζλέο πκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηεο IFAC 

έρεη εθδψζεη ηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο (ΚΔΓ) θαη ε επαγγεικαηηθή 

νξγάλσζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ηεο Διιάδνο (ΟΔΛ) έρεη εθδψζεη θαη 

δεκνζηεχζεη (ΦΔΚ Β’ 364/7.5.1997) ηνλ αληίζηνηρν θαλνληζκφ ησλ κειψλ ηνπ ΟΔΛ . 

ην άξζξν 52 ηνπ λ.4449/2017 αλαθέξεηαη φηη «Μέρξη ηελ έθδνζε Καλνληζηηθήο 

Πξάμεο απφ ηελ ΔΛΣΔ γηα ηελ έθδνζε ΚΔΓ πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ΚΔΓ ηεο IFAC, ηζρχεη ν 

ΚΔΓ πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζην ΦΔΚ Β΄ 364/7.5.1997.»  
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ΚΔΓ IFAC
27

 

Ο ΚΔΓ ηεο IFAC αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο δενληνινγηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη 

ειεγθηέο κέιε ηεο IFAC (θεθάιαηα 110-150 ηνπ ΚΔΓ ηεο IFAC) θαη νη νπνίεο είλαη: 

 Αθεξαηόηεηα (λα ηνπο δηαθξίλεη ε επζχηεηα θαη εηιηθξίλεηα ζε φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο 

ηνπο ζρέζεηο) 

 Αληηθεηκεληθόηεηα (λα είλαη ακεξφιεπηνη, αλεπεξέαζηνη  απφ πξνθαηαιήςεηο, 

ζπκθέξνληα θαη επηξξνέο ηξίησλ θαη λα αζθνχλ δίθαηε θξίζε θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπο έξγνπ) 

 Δκπηζηεπηηθόηεηα (λα ηεξνχλ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην, θαη λα κελ θάλνπλ ρξήζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνθηνχλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο έξγνπ γηα 

πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ νχηε λα ηηο απνθαιχπηνπλ, παξά κφλν αλ απηφ επηβάιιεηαη 

απφ ην λφκν θαη ππφ πξνυπνζέζεηο) 

 Δπαγγεικαηηθή πκπεξηθνξά (λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηε 

λνκνζεζία ηνπ επαγγέικαηνο θαη λα κε δπζθεκίδνπλ ην επάγγεικα ηνπο) 

 Δπαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα επάξθεηα θαη επηκέιεηα (λα θαηέρνπλ θαη λα βειηηψλνπλ 

ζπλερψο ην επίπεδν ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο, 

ψζηε λα παξέρνπλ αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο θαη λα εθηεινχλ ην έξγν ηνπο κε δένπζα 

πξνζνρή θαη επηκέιεηα εθαξκφδνληαο ηα ηζρχνληα ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά πξφηππα 

αιιά θαη ηνλ απαξαίηεην επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ. 
28

 

Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο απεηιέο ηεο παξαβίαζε απηψλ ησλ αξρψλ θαη νη νπνίεο 

είλαη: α) Απηνεμέηαζε, φηαλ ν ειεγθηήο εμεηάδεη θαη ζεσξεί ζαλ δεδνκέλεο εξγαζίεο πνπ ν 

ίδηνο έρεη θάλεη, β) Δθθνβηζκφ πνπ κπνξεί λα δερζεί ν ειεγθηήο γηα λα κελ αζθήζεη ην έξγν 

ηνπ κε ηελ απαξαίηεηε αληηθεηκεληθφηεηα γ) Ίδην πκθέξνλ πνπ κπνξεί λα έρεη γηα λα κελ 

εθαξκφζεη ηηο βαζηθέο αξρέο δ) Οηθεηφηεηα απφ ηελ χπαξμε πηζαλψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

ειεγθηή θαη ηνπ ειεγρφκελνπ ε) πλεγνξία φηαλ ν ειεγθηήο ιεηηνπξγεί θαη σο ζπλήγνξνο ηνπ 

ειεγρφκελνπ. Ωο κέηξα αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ απεηιψλ, ν ΚΔΓ αλαθέξεη ηε ζέζπηζε 

κέηξσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ, αιιά θαη απφ ηε λνκνζεζία θαη ηνπο 

ζεζκηθνχο θνξείο ζρεηηθνχο κε ην επάγγεικα
29

.  

Λνηπά βαζηθά ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ΚΔΓ είλαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

δηνξηζκφ θαη απνδνρή ηεο αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ (section 200), ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

                                                 
27

 IESBA (2016)  θεθ110-150 
28

 Λνπκηψηεο & Σδίθαο (2012) ζ.37 
29

 Νηδαλάηνο (2009) ζ. 79 
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(section 220), έθθξαζε δεχηεξεο γλψκεο ζε εξγαζία άιινπ ειεγθηή (section 230), ακνηβέο 

θαη άιινπ είδνπο απνδεκηψζεηο (section 240), απαγφξεπζε δηαθήκηζεο ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ (section 250), απαγφξεπζε απνδνρήο αζπλήζηζησλ δψξσλ θαη θηινμελίαο (section 

260), απαγφξεπζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα (section 270), αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ 

ειεγθηή (section 280), αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή (section 290-291) 

ΚΔΓ ΟΔΛ  

θνπφο ηνπ ΚΔΓ ηνπ ΟΔΛ (βι. ΦΔΚ Β΄ 364/7.5.1997) είλαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα θαη δηαθάλεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ (ΟΔΛ) θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ θχξνπο ηνπ ΟΔΛ αιιά θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ειεγρφκελσλ (άξζξν 1). 

ην άξζξν 1 επηζεκαίλεηαη ν ζθνπφο ηνπ ΚΔΓ, ζην άξζξν 2 νξίδνληαη βαζηθέο 

έλλνηεο γηα ηνπο ειεγθηέο θαη ειεγρφκελνπο θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, ζην άξζξν 3 

αλαθέξεηαη απφ πνηνπο θαη πψο ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ ΟΔΛ, ζην άξζξν 4 γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο έλλνηεο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ζηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη 

λα εθαξκφδνληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπο, ζην άξζξν 5 γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ερεκχζεηα, ζην 

άξζξν 6 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν εμαζθάιηζεο ηεο πνηνηηθήο επάξθεηαο ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ ειέγρνπ, ζην άξζξν 7 αλαθέξνληαη ζέκαηα δηαθήκηζεο θαη αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, ζην 

άξζξν 8 αλαθέξεηαη πψο εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ θχξνπο ηνπ ΟΔΛ, ζην άξζξν 10 

θαη 11 αλαθέξνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ειεγθηψλ θαη ζέκαηα παξαβάζεσλ ηνπ ΚΔΓ, ζην 

άξζξν 11 ζηελ παξαγξαθή ηπρφλ παξαβάζεσλ ηνπ ΚΔΓ. 

 

4.5  Δπαγγεικαηηθό Αζπκβίβαζην θαη πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο 

 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3148/2003 

- Απαγνξεχεηαη ε πξφζιεςε ΟΔΛ σο ζπκβνχινπ ή ππαιιήινπ ζε εηαηξία πνπ 

ειέγρζεθε απφ απηφλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία πξηλ ηελ πξφζιεςε ηνπ. 

- Απαγνξεχεηαη ζε ΟΔΛ ή ειεγθηηθέο εηαηξίεο λα αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν νληφηεηαο κε 

κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α., ή ζε ζπγαηξηθέο απηψλ φηαλ θαηά ηνλ πξνεγνχκελν 

ρξφλν (λ.4449/2017) α) παξείραλ ππεξεζίεο εθπξνζψπεζεο ηεο νληφηεηαο β) 

ζπκκεηείραλ ζηε δηνίθεζε ηεο γ)ζπκκεηέρνπλ ζε εηαηξίεο θνηλψλ ζπκθεξφλησλ κε ηελ 
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νληφηεηα γ)πξνψζεζαλ ηα πξντφληα ηεο δ) παξείραλ ππεξεζίεο φπσο: θνξνινγηθέο,  

ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ζπκβνπιεπηηθέο, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εμεχξεζεο εξγαζίαο 

αιιά θαη ινηπέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν12 ηνπ λ.3148/2003.  

Αληίζηνηρνη πεξηνξηζκνί αλαθέξνληαη θαη ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηνπ λ.4449/2017, 

θαζψο θαη ζην άξζξν άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 226/1992, φπνπ σο αζπκβίβαζηε ηδηφηεηεο κε απηή 

ηνπ ΟΔΛ αλαθέξνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ εκπφξνπ, ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ππαιιήινπ 

Ν.Π.Γ.Γ., ηνπ δηθεγφξνπ ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Όιεο νη παξαπάλσ ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο θαη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο  ππνλνκεχνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ πνπ απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ηνπ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο 

ηνπο.  

 

4. 6  Βαζηθνί Φνξείο Δπνπηείαο 

 

4.6.1 Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ   (ΔΛΣΔ) 

Με ηνλ λ.3148/2003 ζπζηάζεθε έλα Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ππφ ηελ επνπηεία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε ΔΛΣΔ, κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη 

ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία σο αξκφδηα αξρή γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ επνπηεία ηεο νξζήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. θνπφο ηεο ΔΛΣΔ 

είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, κε ηηο νπνίεο θαηαξηίδνληαη νη 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ 

πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο ΟΔΛ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

ε εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ησλ ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην πεξηερφκελν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
30

 

Βάζεη ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηεο ΔΛΣΔ νη αξκνδηφηεηεο ηεο 
31

είλαη λα: 

α) εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζε ζέκαηα Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη 

Διέγρσλ, Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, Διιεληθψλ θαη Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

θαζψο θαη ηελ ελαξκφληζε ηνπο κε ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα δηεζλή 

πξφηππα.  

                                                 
30

 Άξζξν 1 παξ. 1 Ν3148/2003, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν4170/2013, ηνλ 4305/2014 
31

 Άξζξν 2 Ν3148/2003, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 3581/2007, ηνλ Ν4170/2013 θαη ηνλ 4305/2014  
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β) Γλσκνδνηεί πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν επί ζεκάησλ ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο 

γ) Μεξηκλά γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνρξεσηηθψλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ 

δ)Αζθεί επνπηεία ζην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη Λνγηζηψλ (ΟΔΛ) φζνλ αθνξά ζηελ 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ησλ κειψλ ηνπ θαη λα αμηνινγεί 

ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ δηαρείξηζεο ηνπ ΟΔΛ 

ζη)πλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαηαπνιέκεζεο θαη λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ (βι 

άξζξν 7 ηνπ λ. 2331/1995 (ΦΔΚ 173 Α΄) γηα ηελ πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο). 

δ) πληζηά πξνζσξηλέο επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο πξνο εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο, 

θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

Δπνπηεία Δπαγγέικαηνο 
32

 

Με ηελ ελαξκφληζε ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2006/43/ΔΚ, αιιά 

θαη ην άξζξν 38 ηνπ λ.4449/2017 ε ΔΛΣΔ νξίδεηαη σο ε δεκφζηα επνπηηθή αξρή ηνπ 

ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Οξίδεηαη φηη ε ΔΛΣΔ έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ επνπηεία :  

α) ηεο έγθξηζεο θαη εγγξαθήο ζην Γεκφζην Μεηξψν, δειαδή 

 Σε ρνξήγεζε, δηαηήξεζε θαη αλάθιεζε ηεο αδείαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ησλ 

λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ.  

 Σελ επνπηεία ησλ επαγγεικαηηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Δμεηάζεσλ  
33

(ΔΔΔ) 

 Σελ ηήξεζε δεκνζίνπ κεηξψνπ ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ 

β) ηεο πηνζέηεζεο πξνηχπσλ φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία θαη ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ ησλ ειεγθηψλ θαζψο θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξεηψλ  

γ) ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο, δειαδή ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ ΟΔΛ κέζσ ηεο 

παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ ζπλερνχο εθπαίδεπζεο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άδεηαο ηνπο. 

δ) ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ησλ ΟΔΛ 

ε) ησλ εξεπλψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πεηζαξρηθψλ ζπζηεκάησλ. 

                                                 
32,33

 www.elte.org.gr  
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Γηνίθεζε – Οξγαλωηηθή Γνκή ηεο ΔΛΣΔ 

Ζ ΔΛΣΔ δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
34

 (Γ) θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο 

αζθνχληαη κέζσ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ) θαη ησλ επηκέξνπο ζπκβνπιίσλ: 

ην πκβνχιην Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (ΠΔ), ην πκβνχιην Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο 

(ΛΟΣ) θαη ηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθψλ Δμεηάζεσλ.
35

 Απφ ηα παξαπάλσ ζπκβνχιηα, 

απηφ πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην έξγν ησλ ΟΔΛ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη ην 

Σν πκβνχιην Πνηνηηθνχ Διέγρνπ – ΠΔ 
36

, 
37

.  

Μέζσ ηνπ ΠΔ επνπηεχνληαη ηα Διεγθηηθά Πξφηππα θαη ε ζπκκφξθσζε ησλ ΟΔΛ 

θαη ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ κε ηα ΓΠΔ θαη ηνλ ΚΔΓ. Δίλαη ην άκεζν ειεγθηηθφ φξγαλν ησλ 

ΟΔΛ κε ηηο εμήο θπξίσο αξκνδηφηεηεο: 

- ηε δηελέξγεηα πνηνηηθψλ ειέγρσλ ζηνπο ΟΔΛ θαη ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη ηε δηαηχπσζε 

ππνδείμεσλ σο απνηέιεζκα απηψλ ησλ ειέγρσλ. 

-  ηελ απηεπάγγειηε ή θαηφπηλ θαηαγγειίαο έξεπλα γηα ηελ δηαπίζησζε ηπρφλ παξαβάζεσλ 

ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. 

- ηελ έξεπλα γηα ηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ θαη ηηο εηζεγήζεηο πξνο ηελ ΔΛΣΔ επί 

ειεγθηηθψλ ζεκάησλ, ζεκάησλ άζθεζεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο πεηζαξρηθψλ 

παξαβάζεσλ 

- ηε δηελέξγεηα νπνησλδήπνηε άιισλ εξγαζηψλ άζθεζεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ επί ηεο 

ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ γηα δηαπίζησζε ηέιεζεο ηπρφλ 

πεηζαξρηθψλ παξαβάζεσλ.  

Ζ κε ζπκκφξθσζε ησλ ειεγρφκελσλ πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ ΠΔ ζπληζηά πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα. Ζ δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ γηα ηπρφλ παξαβάζεηο δηελεξγείηαη απφ 

«εληεηαικέλνπο ειεγθηέο» ηεο ΔΛΣΔ θαη ην ΠΔ. ε ζρέζε κε ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο, ηελ 

πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζχλε ησλ ειεγθηψλ, ηηο θπξψζεηο απφ ηε κε ζπκκφξθσζε ησλ 

ειεγθηψλ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4449/2017. 

πλεξγαζία κε ινηπέο επνπηηθέο αξρέο 

                                                 
34

 Άξζξν 1 παξάγξ 3 θαη 4 Ν3148/2003, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 3301/2004 θαη ηνλ Ν4170/2013 
35

 www.elte.org.gr  
36

 Άξζξν 5 λ.3148/2003, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 28 λ.4170/2013 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ 

λ.4305/2014 θαη ηνλ λ.4449/2017 
37

 www.elte.org.gr 

http://www.elte.org.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=228&Itemid=200
http://www.elte.org.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=227&Itemid=197
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http://www.elte.org.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=227&Itemid=197
http://www.elte.org.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=230&Itemid=200
http://www.elte.org.gr/
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Ζ ΔΛΣΔ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην ψκα Γίσμεο 

Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο, δηαβηβάδνληαο ε κία ζηελ άιιε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.
38  

Δπηπιένλ, ε ΔΛΣΔ 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην ΟΔΛ αλαγλσξίδνληαο ηνλ σο ηνλ αξκφδην επαγγεικαηηθφ θνξέα 

θαη αλαζέηνληαο ηνπ θαζήθνληα κε ηξφπν πνπ λα απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο 

ζπκθεξφλησλ
39

 φπσο: ε ζπλεξγαζία ηνπο ζηηο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο ηνπ ΟΔΛ, ζηελ ηήξεζε ηνπ Γεκνζίνπ Μεηξψνπ, ζηε ζπλεξγαζία 

ζε ζέκαηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ ησλ ΟΔΛ θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ΟΔΛ ζηελ 

επηηξνπή Πνηνηηθνχ Διέγρνπ θαη ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, 

ζηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ φπνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε ηνπ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΟΔΛ θηι. 

 

4.6.2  ώκα Οξθωηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ (ΟΔΛ)  

Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ) ζπζηήζεθε κε ην π.δ. 226/1992. Δίλαη ζηελ 

νπζία ν επαγγεικαηηθφ θνξέαο (αξρηθά μεθίλεζε θαη σο ν κνλαδηθφο επνπηηθφο θνξέαο, κέρξη 

ηελ ίδξπζε ηεο ΔΛΣΔ) πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζην εηδηθφ Μεηξψν 

νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο (ΟΔΛ).  

Βάζεη ηηο ηδξπηηθήο πξάμεο ηνπ ΟΔΛ, ν ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξναγσγήο ηεο 

Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο επηζηήκεο, φπσο επίζεο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ 

ειεγθηψλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  π.δ. 226/1992 θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Μεηά ηηο αιιαγέο, 

πξνζζήθεο, ηξνπνπνηήζεηο θαη θαηαξγήζεηο πνιιψλ εθ ησλ άξζξσλ ηνπ π.δ.226/1992, 

(θπξίσο απφ ηνπο λ.3693/2008, λ.3148/2003, λ.4170/2013 θαη λ.4449/2017 κε ηνπο νπνίνπο 

αλαγλσξίδεηαη ε ΔΛΣΔ σο ν επνπηηθφο θνξέο ηνπ επαγγέικαηνο), νη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 

226/1992 πνπ είλαη πιένλ ζε ηζρχ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ΟΔΛ θαη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Σα φξγαλα κέζσ ησλ νπνίσλ  αζθείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΔΛ θαη νη αξκνδηφηεηεο 

ηνπο κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ είλαη ηα εμήο:  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε, ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην πνπ αζθεί ηε 

δηνίθεζε ηνπ ΟΔΛ θαη ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ ησλ ΟΔΛ, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ ψκαηνο θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ ΔΛΣΔ γηα ηελ έθδνζε 

                                                 
38

 Άξζξν 10 λ.3148/2003 
39

 Άξζξν 38 λ.4449/2017 
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θαη δηαηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο ησλ ΟΔΛ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

δηαθάλεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε ή επεμεξγαζία ησλ θαλνληζκψλ, νδεγηψλ θαη άιισλ  

επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη εμεηάδεη ηπρφλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

άζθεζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηελ εξγαζία ησλ ΟΔΛ θαη ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην πνπ 

εμεηάδεη ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πιεκκειή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ΟΔΛ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΛΣΔ, πνπ είλαη θαη ην αξκφδην φξγαλν επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θαη 

πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ πξνο απηνχο. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ζπκβνχιηα ιεηηνπξγνχλ θαη νη εμήο επηηξνπέο : Δπηηξνπή 

Λνγαξηαζκνχ Τγείαο θαη Οηθνλνκηθψλ (αξκφδηα γηα ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

θαη παξνρήο ζε ρξήκα ζηα αζθαιηζκέλα κέιε ηνπ ΟΔΛ, Δπηηξνπή πκβνπιεπηηθήο 

Τπνζηήξημεο (αξκφδηα γηα ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, φισλ ησλ Διεγθηηθψλ Δηαηξεηψλ 

ή ΟΔΛ ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθή θχζεσο, Δπηηξνπή Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (αξκφδηα γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ πνπ αζθεί ην ΟΔΛ), Δπηηξνπή Γηεζλψλ ρέζεσλ 

(αξκφδηα γηα ηηο επαθέο, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηελ ελεκέξσζε ζε ηξέρνληα 

επαγγεικαηηθά δεηήκαηα θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ΟΔΛ ζηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη Δπηηξνπή Απαιιαγψλ (αξκφδηα λα θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο  

απαιιαγψλ απφ ηηο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ΟΔΛ)   

 

4.7   Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ ππόθεηληαη ζε έιεγρν 

 

Α. Με βάζε ηελ ππνπαξάγξαθν Α1, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4336/2015 θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 

ηνπ λ.4308/2014 ξπζκίδνληαη ηα φξηα θαη νη πεξηπηψζεηο ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ νληνηήησλ πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν, απφ 01/01/2016.  πγθεθξηκέλα: 

1. ε ηαθηηθφ έιεγρν απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ή ειεγθηηθά γξαθεία 

ηνπ λ.3693/2008 
40

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ λ.4449/2017 ππφθεηληαη: 

α) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νληνηήησλ  ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4308/2014, φηαλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 

                                                 
40

 Οξίδεηαη ε έλλνηα ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ ηνπ λ.3693/2008 (φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ λ.4449/2017) 

θαηαξγψληαο έηζη ηηο δηαηάμεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ απφ ειεγθηέο πηπρηνχρνπο αλσηάησλ 

ζρνιψλ θαη  θαηφρνπο άδεηαο επαγγέικαηνο Λνγηζηή - Φνξνηερληθνχ Α' ηάμεσο ηνπ λ.2515/1997 (ΦΔΚ 154 Α'). 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/3
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ραξαθηεξίδνληαη σο κεζαίεο θαη κεγάιεο νληφηεηεο, δειαδή: νη Α.Δ, νη ΔΠΔ, νη ΗΚΔ, νη 

Δηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο εηαηξίεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή ΟΔ θαη ΔΔ 

ησλ νπνίσλ νη άκεζνη ή έκκεζνη εηαίξνη ηνπο έρνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε είλαη λνκηθά 

πξφζσπα κε απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ (ή ζπγθξίζηκα κε απηά), φηαλ γηα δχν 

ζπλερφκελεο ρξήζεηο ππεξβαίλνπλ δχν απφ ηα παξαθάησ ηξία θξηηήξηα - κεγέζε: 

 χλνιν ελεξγεηηθνχ: 4.000.000 επξψ. 

 Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 8.000.000 επξψ. 

 Μέζν φξνο απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ: 50 άηνκα 

β) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νληνηήησλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηεο 

παξαπάλσ κνξθήο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο (Παξάξηεκα Α’ ηνπ λ.4308/2014) δειαδή : 

i) Οληφηεηεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο είλαη εηζεγκέλεο ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ii)  Αζθαιηζηηθέο θαη 

αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (πεξίπησζε 5 θαη 6 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 575/2013 ηνπ Δ.Κ. θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Ηνπλίνπ 2013, iii) 

Πηζησηηθά ηδξχκαηα (πεξίπησζε 1 ηεο παξαγξάθνπ 1ηνπ άξζξνπ λ4 ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζκ 575/2013, iv) Οληφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία σο δεκνζίνπ 

ελδηαθέξνληνο, κε βάζε ηε θχζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην κέγεζνο ή 

ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ. 

γ) Οη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νη φκηινη πνπ 

απνηεινχληαη απφ κία κεηξηθή θαη ζπγαηξηθέο νληφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζε ελνπνίεζε, 

(δειαδή νη «κεγάινη» φκηινη βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4308/2014), νη 

νπνίνη ζε ελνπνηεκέλε βάζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο κεηξηθήο 

νληφηεηαο ππεξβαίλνπλ γηα 2 ζπλερφκελεο ρξήζεηο 2  απφ ηα παξαθάησ ηξία θξηηήξηα:  

 χλνιν ελεξγεηηθνχ: 20.000.000 επξψ. 

 Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 40.000.000 επξψ. 

 Μέζνο φξνο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 250 άηνκα 

δ) Οη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νη φκηινη 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο, φηαλ ραξαθηεξίδνληαη σο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο. 

ε) νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ νληνηήησλ πνπ ππάγνληαη 

ζε έιεγρν βάζεη δηαηάμεσλ εηδηθήο λνκνζεζίαο. 
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2.  ε πξναηξεηηθφ ηαθηηθφ έιεγρν ππφθεηληαη επίζεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κηθξψλ νληνηήησλ (δειαδή κε ζχλνιν ελεξγεηηθνχ  άλσ ησλ 350.000 επξψ, θαζαξφ χςνο 

θχθινπ εξγαζηψλ άλσ ησλ 700.000 επξψ θαη κέζν φξν απαζρνινχκελσλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ άλσ ησλ 10 αηφκσλ), εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο ή απνθαζίδεηαη 

απφ ηε Γ ησλ κεηφρσλ ή ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ’ 

Β. Με βάζε ην άξζξν 137 ηνπ λ.2190/1920, σο ππνρξεσηηθφο ζεσξείηαη θαη ν έιεγρνο ησλ 

εηήζησλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληάρζεθαλ ππνρξεσηηθά ή 

πξναηξεηηθά βάζεη ησλ πηνζεηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξφηππσλ.   

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηηο νληφηεηεο, αλαιφγσο 

ηνπ κεγέζνπο ηνπο, βάζεη ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ λ. 4308/2014 
41

είλαη:  

Πίλαθαο 1.  Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ ππόθεηληαη ζε ππνρξεωηηθό έιεγρν 

Μέγεζνο νληόηεηαο 
Ηζνινγηζκφο 
(Καηάζηαζε 

Υξεκαη/θήο Θέζεο) 

Καηάζηαζε 
Απνηειεζκάησλ 

Καηάζηαζε 
Μεηαβνιψλ 

Καζαξήο Θέζεο 

Καηάζηαζε 
Υξεκαηνξνψλ 

Πξνζάξηεκα 
(εκεηψζεηο) 

Μεγάιε Υ Υ Υ Υ Υ 

Μεζαία Υ Υ Υ  Υ 

Μηθξή / Πνιύ κηθξή (*) Υ Υ   Υ 

 

(*) Οη πνιχ κηθξέο νληφηεηεο δχλαληαη, , λα θαηαξηίδνπλ ζπλνπηηθφ Ηζνινγηζκφ θαη ζπλνπηηθή Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, 

εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιε λνκνζεζία. Αλ είλαη Δ.Δ. ή Ο.Δ. ή αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή νληφηεηεο πνπ 

ππνρξενχηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ λ.4308/2014 απφ θνξνινγηθή ή άιιε λνκνζεηηθή δηάηαμε δχλαηαη λα θαηαξηίδνπλ κφλν ηελ 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιε λνκνζεζία. 

 

4.8  Φνξνινγηθό Πηζηνπνηεηηθό  

 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή αιιαγή ζην ειεγθηηθφ επάγγεικα είλαη απηή κε ηελ νπνία νη νξθσηνί 

ειεγθηέο ινγηζηέο (ΟΔΛ) θαη νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο ρνξεγνχλ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζηηο 

εηαηξίεο πνπ ππάγνληαη ζε ηαθηηθφ έιεγρν, κεηά ηε δηελέξγεηα ζρεηηθνχ ειέγρνπ θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο απφ ηνπο ίδηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1159/2011 θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ.2238/1994 κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ ην άξζξν 65Α ηνπ 

λ.4174/2013 θαη ηνλ λ.4223/2013. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη επί 

ζπγθεθξηκέλσλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε εηδηθφ πξφγξακκα 

ειέγρνπ, πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΛΣΔ. 
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Με ην άξζξν 65Α ηνπ λ.4174/2013 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ λ.4223/2013 (άξζξν 

49 παξάγξαθνο 6) νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη : Νφκηκνη ειεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία, πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζην δεκφζην κεηξψν ηνπ λ. 3693/2008 (Α΄ 174) θαη δηελεξγνχλ 

ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ζε ΑΔ, ΔΠΔ, θαζψο θαη ζε ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ 

επηρεηξήζεσλ, ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε εηήζηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά 

απφ έιεγρν βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ, παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο. Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ θέξεη επηζεκάλζεηο γηα θνξνινγηθέο παξαβάζεηο κε ηηο 

νπνίεο ζπκθσλεί θαη ε αξκφδηα ειεγθηηθή θνξνινγηθή αξρή, ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ηεο σο άλσ αξρήο.  

ηε ζπλέρεηα ν λ.4410/2016 ηξνπνπνηψληαο ην παξαπάλσ άξζξν (65Α λ.4174/2013) 

θαζηζηά πξναηξεηηθή ηελ έθδνζε ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηα θνξνινγηθά έηε 

πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2016, ελψ ε αλαθνίλσζε 03/2017 ηεο ΔΛΣΔ επεθηείλεη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ζηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ νηθεηνζειψο δεηνχλ ηε 

δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ ζε ΟΔΛ. 

Ζ παχζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο έθδνζεο ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο ΟΔΛ έρεη πνιινχο επηθξηηέο, φπσο άιισζηε 

είρε θαη ε αξρηθψο ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο.  

Ο χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ πξνηείλεη ηε δηαηήξεζε ηνπ, ζε 

επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ Κπβέξλεζε, αλαθέξνληαο φηη
42

: Ζ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ δεκηνχξγεζε έλα λέν πιαίζην εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη  ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηε βειηίσζε ηφζν 

ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ φζν θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπλέρηζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απνηειεί κηα επηινγή ακνηβαία επσθειή θαη γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα ην θξάηνο. Ζ εθαξκνγή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζπκβάιιεη ζηελ 

εκπέδσζε ελφο θιίκαηνο ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο δηθαίνπ πνπ έρνπλ αλάγθε νη 

επηρεηξήζεηο θαη παξάγεη πςειά θνξνινγηθά έζνδα, αθνχ ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΔ, κφλν θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2011, κέζα απφ ηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, ην 

ειιεληθφ Γεκφζην εηζέπξαμε άκεζα πεξίπνπ 800 εθ.€.  

Ζ ΔΛΣΔ ζε αλαθνίλσζε ηεο
43

  αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ δηελήξγεζε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ πεξίνδν 2011-2014 

(έρνληαο σο έηνο βάζεο ην ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο (2010) πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
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θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ). Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθά γηα ην Κξάηνο 

(εληζρχζεθε ε πνξεία ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη κεηψζεθε ν ρξνληθφο νξίδνληαο 

είζπξαμεο ηνπο, ιφγσ εηήζηαο ζπρλφηεηαο ησλ ειέγρσλ) αιιά θαη γηα ηηο ειεγρφκελεο 

επηρεηξήζεηο πνπ πιένλ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα, κεηψλνληαο ηεο αβεβαηφηεηα απφ ηηο πξνβιέςεηο θφξσλ αλέιεγθησλ 

ρξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, βάζεη ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ειέγρζεθαλ 4.500 εηαηξίεο αλά 

ρξήζε απφ ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ πξνέθπςε φηη:  

 Ο βαζκφο ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ αλήιζε ζε πνζνζηφ 92%.  

 Γηεπξχλζεθε ε εηήζηα θνξνινγηθή βάζε θαηά € 1,46 δηο θαηά κέζν φξν ζηελ 

ηεηξαεηία 2011 -2014(πεξίπνπ 1,2% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ ηεηξαεηία) κε ην φθεινο γηα ην 

δεκφζην λα αλέξρεηαη ζε πνζφ πεξίπνπ € 400 εθαη. εηεζίσο.  

 ηελ πεξίνδν 2011-2014, νη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ζηηο εθζέζεηο ησλ λνκίκσλ 

ειεγθηψλ αθνξνχλ πνζά ηνπιάρηζηνλ € 165 εθ., (ρσξίο ηα ζρεηηθά πξφζηηκα θαη ηηο 

πξνζαπμήζεηο) ελψ απφ ηηο κε πνζνηηθνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο ησλ ΟΔΛ, 

ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ επηπιένλ θφξνη. 

 Σν φθεινο απφ ηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο είλαη κεγάιν, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ 

ησλ απμεκέλσλ δεισζεηζψλ θνξνινγηθψλ αλακνξθψζεσλ ζε ζρέζε κε ην 2010, είηε 

πιεξψλεηαη πξφζζεηνο θφξνο εηζνδήκαηνο (θεξδνθφξεο εηαηξείεο) είηε κεηψλνληαη νη 

κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο (δεκηνγφλεο εηαηξείεο).  

Θα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη απφ δειψζεηο, δεκνζηεχζεηο θιπ (ρσξίο αθφκε λα 

ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία) θαίλεηαη φηη, παξά ηνλ πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θνξνινγηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην 2016 θαη έπεηηα, ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν, εμαθνινπζνχλ λα δεηνχλ ηελ έθδνζε ηνπ απφ ηνπο ΟΔΛ, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.  

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ζε ζρέζε κε ηε θνξνινγηθή ή φρη πεξαίσζε ησλ 

ρξήζεσλ ησλ εηαηξηψλ, ζηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί  θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ, κε ην άξζξν 5 

ηεο  ΠΟΛ 1159/2011 πξνβιεπφηαλ φηη ζην άξζξν 6 πξνβιεπφηαλ φηη ζε δεθανρηψ (18) κήλεο 

απφ ηελ έθδνζε Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε ζχκθσλε γλψκε απφ ηνπο ΟΔΛ θαη 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ εληνπηζζεί θνξνινγηθέο παξαβάζεηο απφ ηνπο ειέγρνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζεσξείηαη πεξαησκέλνο ν έιεγρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξηθήο 

ρξήζεο. Γπλαηφηεηα άιινπ ειέγρνπ ππάξρεη κφλν ζηελ πεξίπησζε ελδείμεσλ γηα ζεκαληηθέο 

παξαβάζεηο, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο ΠΟΛ, πνπ δελ 

εληνπίζηεθαλ απφ ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν. 
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ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ1006/5.1.2016 θνηλνπνηήζεθε ε Γλσκνδφηεζε 

ηνπ Ν..Κ. 256/2015, ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, 

ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη δελ εμαηξνχληαη απφ ηε δηελέξγεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ νη 

επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδίδεηαη θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο επηζεκάλζεηο γηα 

παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.  

Μεηά ηελ απφθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ ηΔ 1738/2017 θαη ηελ γλσκνδφηεζε πεξί απηήο 

ηνπ ΝΚ 2642/2017, ε ΑΑΓΔ εμέδσζε ηελ ππ’αξηζκφ ΓΔΛ Β 1136035 ΔΞ 2017 απφθαζε 

ηεο, κε ηελ νπνία νξίδνληαη σο κε θνξνινγηθά πεξαησκέλεο νη ρξήζεηο απφ ην 2011 θαη κεηά, 

νξίδνληαο σο ρξνληθφ φξην παξαγξαθήο ηελ πεληαεηία. Δπνκέλσο, αθφκε θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη ειεγρφκελεο εηαηξίεο έρνπλ ιάβεη θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ, δε 

ζεσξνχληαη σο θνξνινγηθά πεξαησκέλεο ππνζέζεηο θαη ππφθεηληαη ζε πεληαεηή παξαγξαθή 

απφ ην 2011 θαη έπεηηα (δειαδή ε ρξήζε 2011 παξαγξάθεηαη έσο 31/12/2017) εθφζνλ 

θπζηθά δε ζπληξέρνπλ άιιεο πεξηπηψζεηο (ζέκαηα ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, 

θνξνδηαθπγήο θιπ). 

 

4.9 Ν.4449/2017:Τπνρξεωηηθόο έιεγρνο ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεωλ θαη Γεκόζηα Δπνπηεία επί ηνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ  

 

ε ζρέζε κε ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηε δεκφζηα επνπηεία επί ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ςεθίζηεθε ν λ.4449/2017, 

(κε ηνλ νπνίν επί ηεο νπζίαο αληηθαηαζηάζεθε ν λ.3693/2008 θαη ζπκπιεξψζεθαλ, 

ηξνπνπνηήζεθαλ ή θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.3148/2003 θαη ηνπ λ.4170/2013 γηα ην 

επνπηηθφ φξγαλν ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Απνηειεί ηνλ πην πξφζθαην αιιά θαη ηνλ 

βαζηθφηεξν λφκν πνπ δηέπεη ην ειεγθηηθφ επάγγεικα, γη’ απηφ θξίζεθε ζθφπηκν λα 

παξαηεζνχλ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ηνπ.  

 

4.9.1  Κεθάιαην  Α΄ - άξζξα 1- 3 : θνπόο, Πεδίν Δθαξκνγήο θαη Οξηζκνί  

ην άξζξν 1 αλαθέξεηαη φηη κε ηνλ λ.4449/2017 ζεζπίδεηαη εληαίν λνκνζεηηθφ πιαίζην 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 2014/56/ΔΔ (κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε Οδεγία 

2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ) θαη ελαξκνλίδεηαη ε λνκνζεζία κε ηελ νδεγία 

απηή ελψ ηαπηφρξνλα ζεζπίδνληαη θαλφλεο βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ 
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Κνηλνβνπιίνπ ΔΔ537/2014 πνπ αθνξνχλ ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν νληνηήησλ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2005/909/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο).
 

ην άξζξν 2 νξίδνληαη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ Νφκν θαη 

αθνξνχλ ην ειεγθηηθφ επάγγεικα. Αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη: ππνρξεωηηθόο έιεγρνο, 

νξθωηόο ειεγθηήο (ΟΔΛ) θαη ειεγθηηθή εηαηξία, Έθζεζε Διέγρνπ, Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξόηππα, Οληόηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θ.α. 

 

4.9.2 Κεθάιαην Β – Γ : Άξζξα 3 – 19 : Υνξήγεζε άδεηαο,  αλάθιεζε άδεηαο, 

εγγξαθή ζην Μεηξών,  ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ακνηβαία αλαγλώξηζε 

Σν δηθαίσκα δηελέξγεηαο ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ην έρνπλ κφλν νη ΟΔΛ ή νη ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ ΟΔΛ θαη έρνπλ ιάβεη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ηελ ΔΛΣΔ. 
44

 Ζ επαγγεικαηηθή άδεηα ρνξεγείηαη
45

 κφλν 

ζε θπζηθά πξφζσπα θαη ειεγθηηθέο εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ερέγγπα 

εληηκφηεηαο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 6 ηνπ λ 4479/2017. Πξνθεηκέλνπ έλα θπζηθφ πξφζσπν λα απνθηήζεη ηελ άδεηα ηνπ 

ΟΔΛ πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο 
46

 

 Να θαηέρεη ηίηιν ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο παλεπηζηεκηαθήο (ΑΔΗ) ή ηερλνινγηθήο (ΣΔΗ) 

εθπαίδεπζεο νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο, ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ νηθνλνκηθήο 

θαηεχζπλζεο.  

 Να έρεη επηηχρεη ζηηο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην ΟΔΛ θαη 

επνπηεχνληαη απφ ηελ ΔΛΣΔ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη φηη θαηέρεη ηηο απαξαίηεηεο 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο ινγηζηηθήο, ειεγθηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεσο θπξίσο 

αιιά θαη εηδηθήο λνκνζεζίαο, καζεκαηηθψλ θαη ζηαηηζηηθήο  

 Να έρεη ζπκπιεξψζεη πεληαεηή πξαθηηθή άζθεζε (ηα δχν έηε κεηά ην πέξαο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ εμεηάζεσλ) ζε εξγαζίεο  ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ ή παξφκνησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή ή ειεγθηηθή εηαηξία 

νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο, αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηελ ΔΛΣΔ. 
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 Άξζξν 3 λ.4449/2017 
45

 Άξζξν 5 λ.4449/2017 
46

 Άξζξα 7 έσο 11 θαη 13 λ. 4449/2017 
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Οη ΟΔΛ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχο ηνπο βίνπ
47

.  

Παξφκνηεο πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ γηα ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, φπσο επίζεο θαη γηα 

ειεγθηέο πνπ ζέινπλ λα εξγαζηνχλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ απνθηήζεη ηελ άδεηα ηνπο ζε άιιν 

θξάηνο κέινο.  

Σφζν νη ΟΔΛ φζν θαη νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο, γηα λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπο πξέπεη 

λα πάξνπλ εηδηθή επαγγεικαηηθή άδεηα, ε νπνία αλαθαιείηαη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ιφγνπο θαη λα εγγξαθνχλ ζην Γεκφζην Μεηξψν
48

 πνπ ηεξείηαη θαη εκθαλίδεηαη δεκφζηα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΔ.  

 

4.9.3 Κεθάιαην Γ: Άξζξα 20–29: Δπαγγεικαηηθή Γενληνινγία, 

Αλεμαξηεζία, Αληηθεηκεληθόηεηα, Δκπηζηεπηηθόηεηα θαη Δπαγγεικαηηθό 

Απόξξεην 

Οη νξθσηνί ειεγθηέο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο αξρέο ηεο επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΚΔΓ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΛΣΔ θαη βαζίδεηαη ζηνλ 

ΚΔΓ ηεο  IFAC (αθεξαηφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα, επαγγεικαηηθή 

ηθαλφηεηα θαη επηκέιεηα, επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά) αιιά θαη λα επηδεηθλχνπλ ηνλ 

απαξαίηεην επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ, δειαδή λα πηνζεηνχλ κηα ζηάζε ακθηζβήηεζεο, 

επαγξχπλεζεο θαη θξηηηθήο αμηνιφγεζεο απέλαληη ζε ζέκαηα  πνπ κπνξεί λα ππνθξχπηνπλ 

πηζαλή αλαθξίβεηα ιφγσ ζθάικαηνο ή απάηεο.
49

(βι 4.4  Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο 

Γενληνινγίαο  (ΚΔΓ). 

ην άξζξν 26 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλεο νη 

ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο  θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζέζπηζε εθ 

κέξνπο ηνπο ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κέηξσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

πξνζηαζία ηεο αλεμαξηεζίαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο, ε επάξθεηα θαη 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νξζή θαζνδήγεζε επνπηεία θαη επηζθφπεζε ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη ε ηήξεζε ηνπ ζε θαθέινπο ειέγρνπ, ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπο αιιά θαη ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο 
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 Άξζξν 12 λ. 4449/2017 
48

 Άξζξν 14,15 θαη 16 λ 4449/2017 
49

 Άξζξν 20 λ.4449/2017 
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πνηφηεηαο θαη κηα ηέηνηα πνιηηηθή απνδνρψλ πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ 

θαη ε εμαίξεζε εζφδσλ απφ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα. 

Οη ΟΔΛ ή ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλσηέξσ πξνο ηελ ΔΛΣΔ απνηππψλνληαο ηα κε ζαθήλεηα ζε 

ζπγθεθξηκέλα θχιια εξγαζίαο ηνπο. 

ην άξζξν 27 αλαθέξνληαη νη ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξεί θάζε ειεγθηηθή 

εηαηξία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ ησλ ΟΔΛ : (νξηζκφ θχξηνπ 

εηαίξνπ θάζε έξγνπ, νξηζηηθνπνίεζε θχιισλ εξγαζίαο θαη θαθέισλ ειέγρνπ εληφο 60 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ θαη δηαηήξεζε ηνπο γηα 

δηάζηεκα δέθα εηψλ φηαλ αθνξά νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή πέληε εηψλ γηα ηηο 

ινηπέο νληφηεηεο, ηήξεζε αξρείν πειαηψλ, ηήξεζε αξρείνπ κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

παξαβάζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπο θαη ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπο θαη 

θνηλνπνίεζε ηνπο ζην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ.  

Ωο πξνο ηελ ακνηβή ηνπ ειέγρνπ ζην άξζξν 29 αλαθέξεηαη φηη ε ακνηβή ησλ ΟΔΛ δελ 

πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ νπνηαδήπνηε αίξεζε αιιά θαη απφ ηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηελ ίδηα νληφηεηα ή ζπγγελή. Υσξίο λα γίλεηαη πεξηνξηζκφο ζην πνζφ ησλ 

ακνηβψλ, εάλ νη ακνηβέο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ πνπ γηα πξψηε θνξά αλαιακβάλεηαη απφ 

ΟΔΛ είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο ακνηβέο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ζε πνζνζηφ 15%, ηφηε ν 

ειεγθηήο πηζαλφλ λα εληαρζεί ζην εηήζην πξφγξακκα πνηνηηθψλ ειέγρσλ ηεο ΔΛΣΔ. Δπίζεο,  

φηαλ ην 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ ακνηβψλ ησλ ΟΔΛ θαη ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ γηα θάζε έλα 

απφ ηα ηειεπηαία ηξία ζπλερφκελα έηε πξνέξρεηαη απφ νληφηεηεο δεκνζίνπ, ηφηε γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ΟΔΛ ππνρξενχληαη λα ην γλσζηνπνηήζνπλ ζηελ ΔΛΣΔ. 

Σέινο αλαθέξεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνο έιεγρν νληφηεηα δελ εμνθιήζεη πιήξσο ηελ 

ακνηβή γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ν ΟΔΛ ππνρξενχηαη ην 

θνηλνπνηήζεη ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη ζηελ ΔΛΣΔ θαη λα επηθπιαρζεί ηελ απνδνρή ηεο 

εληνιήο ειέγρνπ (ε ΔΛΣΔ κπνξεί λα εγθξίλεη άξζε ηεο άξλεζεο). 

 

4.9.4  Κεθάιαην Δ : Άξζξα 30 – 32 : Διεγθηηθά Πξόηππα θαη Δθζέζεηο 

Διέγρνπ 

Οη ππνρξεσηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, ην   

Γηεζλέο Πξφηππν Γηθιίδσλ Πνηφηεηαο 1 θαη θάζε ζπλαθέο κε ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν 

ζρεηηθφ πξφηππν πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηε IFAC. Σν άξζξν 31 αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ 
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ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ηνπ νκίινπ θαη ζηα 

δηθαηψκαηα ηνπ. (ζε πνην βαζκφ εθηείλεηαη ην πεδίν ειέγρνπ ηνπ ζηνπο άιινπο ειεγθηέο ηνπ 

νκίινπ, πνηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδεηαη θιπ) θαζψο 

θαη ζηε ζπλεξγαζία ηεο ΔΛΣΔ κε ηξίηεο ρψξεο. 

Έθζεζε Διέγρνπ 

Ζ έθζεζε ειέγρνπ είλαη ην ηειηθφ πξντφλ ηνπ ειέγρνπ, δειαδή ε έγγξαθε έθζεζε ζηελ νπνία 

νη ΟΔΛ ή νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπο, βάζεη 

ησλ ΓΠΔ θαη ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο 
50

:  

 ε νληφηεηα πνπ ειέγρεηαη, αλ ν έιεγρνο αθνξά ηηο εηήζηεο ή ελνπνηεκέλεο ηεο  

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ην πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο βάζεη 

ησλ νπνίσλ θαηαξηίζηεθαλ, ε πεξίνδνο ειέγρνπ κε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

 ην πεδίν ηνπ ειέγρνπ θαη ηα ειεγθηηθά πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 ε γλψκε ηνπ ειέγρνπ .  

1. Πξέπεη κε ζαθήλεηα λα αλαθέξεηαη αλ είλαη  

α) γλψκε ρσξίο επηθχιαμε β) γλψκε κε επηθχιαμε ή γ) αξλεηηθή γλψκε σο πξνο ην φηη 

νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ πηζηή θαη πξαγκαηηθή εηθφλα 

ζχκθσλα κε ην πιαίζην πνπ θαηαξηίζηεθαλ θαη αλ ζπλάδνπλ κε ηηο θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο  

2. ε πεξίπησζε πνπ ν νξθσηνί ειεγθηέο αδπλαηνχλ λα δηαηππψζνπλ γλψκε ειέγρνπ, ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε σο αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο. 

 ηπρφλ άιια δεηήκαηα ζηα νπνία νη νξθσηνί ειεγθηέο εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή, ηα νπνία 

φκσο δελ ηνπο νδήγεζαλ ζην λα δηαηππψζνπλ γλψκε κε επηθχιαμε 

 δήισζε αλ εληνπίζηεθαλ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο, πνηα ε θχζε 

ηνπο θαη αλ θαηαξηίζηεθε βάζεη ησλ ελ ηζρχ λνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη αληηζηνηρεί ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 αλ ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα γηα γεγνλφηα πνπ λα ακθηζβεηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ππφ έιεγρν νληφηεηαο λα ζπλερίζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο 
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 Άξζξν 32 λ.4449/2017 
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 ε εκεξνκελία ειέγρνπ, νλνκαηεπψλπκα θαη ππνγξαθέο νξθσηψλ ινγηζηψλ πνπ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν (αλ είλαη δχν ή πεξηζζφηεξνη ηφηε φισλ) κε αξηζκφ κεηξψνπ 

θαζψο θαη ηεο ειεγθηηθήο εηαηξία ζηελ νπνία εξγάδνληαη θαη ε έδξα ηνπο 

 

4.9.5    Κεθάιαην Σ : Άξζξν 33 : ύζηεκα Πνηνηηθνύ Διέγρνπ 

Οη ΟΔΛ θαη νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο πνπ δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ππφθεηληαη ζε 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (πνηνηηθφ έιεγρν) απφ ην πκβνχιην Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 

(ΠΔ) ηεο ΔΛΣΔ
51

 ζε ζπλεξγαζία κε ην ΟΔΛ. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ηεο ΔΛΣΔ γίλεηαη ζε 

επηιεγκέλνπο θαθέινπο ειέγρνπ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη ΟΔΛ, βάζεη αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη 

ινηπψλ θξηηεξίσλ, κε ηξφπν φκσο πνπ αλά έμη ηνπιάρηζηνλ έηε θάζε ΟΔΛ ή ειεγθηηθή 

εηαηξία λα ππφθεηηαη ζε πνηνηηθφ έιεγρν. ην ηέινο θάζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη 

έθζεζε κε ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα.  Οη ΟΔΛ νθείινπλ λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

ηνπο δεηνχληαη θαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ζπζηάζεηο πνπ ηνπο γίλνληαη, αιιηψο 

ππφθεηληαη ζε θπξψζεηο.  Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο ΔΛΣΔ 

δεκνζηεχνληαη θάζε ρξφλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 

 

4.9.6  Κεθάιαην Ε : Άξζξν 34 - 37 : Πεηζαξρηθή θαη Αζηηθή Δπζύλε 

Ωο αξκφδην φξγαλν επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίεο πνπ 

δηέπεη ην ειεγθηηθφ επάγγεικα νξίδεηαη Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηεο ΔΛΣΔ, ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ δχν εθπξφζσπνη ηνπ ΟΔΛ θαη δχν κέιε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο. Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην δξα είηε απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηεο ΔΛΣΔ  ή θαη θαηφπηλ θαηαγγειηψλ απφ 

ελδηαθεξφκελνπο.  Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην 

είλαη :α) ζχζηαζε, β) έγγξαθε επίπιεμε, γ) δεκφζηα δήισζε κε δεκνζηνπνίεζε ηεο ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΛΣΔ δ) δήισζε φηη ε έθζεζε ειέγρνπ δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ λ4449/2017 ή ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Καλνληζκνχ 537/2014, ε) ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν έσο 50.000,00€, ελψ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο έσο 100.000,00€, ζη) πξνζσξηλή 

απαγφξεπζε δηελέξγεηαο ειέγρσλ γηα νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα δηάζηεκα απφ 

έλαλ έσο δψδεθα κήλεο,  δ) πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έσο ηξηψλ εηψλ, ε) νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο θαη δηαγξαθή 
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 Οη ίδηεο απαηηήζεηο θαη θαλφλεο ηζρχνπλ γηα φια ηα κέιε ηνπ ΠΔ θαη ηνπ Γ ηεο ΔΛΣΔ. 
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απφ ην Γεκφζην Μεηξψν ειεγθηψλ κε δεκνζηνπνίεζε απηήο ηεο απφθαζεο ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν ηεο ΔΛΣΔ. Οη θπξψζεηο  πνπ επηβάιινληαη δεκνζηνπνηνχληαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο 

ηνπ δεκνζίνπ.  

Οη ΟΔΛ θαη νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο θέξνπλ επζχλε γηα θάζε δεκηά πνπ πξνθάιεζαλ ζε 

ειεγρφκελε νληφηεηα αιιά θαη ζε ηξίηνπο θαη ππνρξενχληαη ζε απνδεκίσζε ηνπο, γηα ηελ 

νπνία επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν θαη νη κέηνρνη, νη ηδηνθηήηεο θαη ε δηνίθεζε 

ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζηελ νπνία εξγάδεηαη ν ΟΔΛ, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη παξελέβεζαλ 

ζην έξγν ηνπ, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ. Γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ηξίησλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ ειεγθηψλ νη ΟΔΛ θαη νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο 

ππνρξενχληαη λα έρνπλ επαξθή αζθαιηζηηθή θάιπςε, δηαθνξεηηθά αλαζηέιιεηαη ε άδεηα 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

 

4.9.7  Κεθάιαην Ζ : Άξζξν 38 - 41 : Γεκόζηα Δπνπηεία θαη ζπλεξγαζία 

κεηαμύ θξαηώλ κειώλ 

Ζ ΔΛΣΔ αλαγλσξίδεηαη σο ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ επνπηεία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3148/2003, φπσο ηζρχεη. Ζ 

ΔΛΣΔ δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε επαγγεικαηίεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο ηε δηελέξγεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ φπσο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην ΟΔΛ, κε ηξφπν πνπ λα 

απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, θέξνληαο φκσο πάληα ε ίδηα ηελ ηειηθή επζχλε 

γηα ηελ επνπηεία ηνπ επαγγέικαηνο. ε απηήλ απεπζχλνληαη νη αληίζηνηρεο αξρέο ησλ θξαηψλ 

κειψλ (ζην άξζξν 40 νξίδνληαη νη φξνη ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο θαη επνπηείαο κε ηξίηεο 

ρψξεο). εκεηψλεηαη φηη (άξζξν 41)ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην δελ εκπνδίδεη ηηο επνπηηθέο 

αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ λα αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξίεο πξνο επίηεπμε ηνπ έξγνπ 

ηνπο). Δπίζεο, δελ ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζίαο ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. κε ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ην ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, ηελ 

Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο 

Καηάζηαζεο, ηηο αξκφδηεο εηζαγγειηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επνπηεία ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. 
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4.9.8   Κεθάιαην Θ : Άξζξν 42 - 43 : Γηνξηζκόο – Παύζε ηνπ νξθωηνύ 

ειεγθηή ή ειεγθηηθήο εηαηξίαο 

Ο ΟΔΛ ή ε ειεγθηηθή εηαηξία δηνξίδνληαη ειεχζεξα (ρσξίο ηελ χπαξμε θάπνησλ ξεηξψλ) απφ 

ηε Γ ησλ κεηφρσλ ή ησλ κειψλ ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

αλεμάξηεηα απφ ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο. 
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Ζ αλεμαξηεζία 

ησλ ειεγθηψλ απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα εμαζθαιίδεηαη θαη κε πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ επαλεθινγή ηνπο (απαγνξεχεηαη λα ειέγρνπλ ηελ ίδηα νληφηεηα γηα πεξηζζφηεξα απφ 

πέληε ζπλερφκελα έηε ελψ κεηά ηελ παξέιεπζε απηψλ κπνξεί λα επαλεθιεγεί κφλν κεηά ηελ 

πάξνδν δχν ζπλερφκελσλ εηψλ).  

Παχζε ή παξαίηεζε ησλ ΟΔΛ δε κπνξεί λα γίλεη παξά κφλν γηα βάζηκνπο θαη 

ζπνπδαίνπο ιφγνπο θαη κφλν θαηφπηλ γξαπηήο θαη αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο ηεο ΔΛΣΔ θαη 

ηζρχεη κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο θαη εηδηθά γηα ηηο νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

 

4.9.9  Κεθάιαην Η : Άξζξν 44 - 48 :  Τπνρξεωηηθνί Έιεγρνη Οληνηήηωλ 

Γεκνζίνπ πκθέξνληνο 

ην άξζξν 44 (εηζήρζε κε ην άξζξν 37 ηνπ λ.3693/2008) γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο, σο αλεμάξηεηεο επνπηεχνπζαο επηηξνπήο ησλ 

νληνηήησλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. ην ίδην άξζξν αλαθέξνληαη νη επνπηεχνπζεο αξρέο ηεο 

Δπηηξνπήο Διέγρνπ (Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ΔΛΣΔ θαη Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπο γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο. 

Έθζεζε Γηαθάλεηαο (άξζξν 45) 

Ζ Έθζεζε δηαθάλεηαο εηζήρζε σο έλλνηα κε ην λ.3693/2008 θαη αθνξά ζηελ εηήζηα έθζεζε 

πνπ νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ θαη λα δεκνζηνπνηνχλ ζην δηαδηθηπαθφ 

ηνπο ηφπν θαη ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: ε λνκηθή δνκή ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ ΟΔΛ, πεξηγξαθή ηνπ δηθηχνπ 

ζην νπνίν αλήθεη ν ΟΔΛ ή ε ειεγθηηθή εηαηξία, δήισζε πεξί ηεο χπαξμεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

πφηε θαη πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειεπηαία πνηνηηθνχ ειέγρνπ,  ιίζηα κε ηνπο 
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 Δηδηθά γηα νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κπνξεί λα νξίδνληαη θξηηήξηα επηινγήο ησλ ειεγθηψλ ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπο αιιά θαη φηη έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αληαπνθξηζνχλ 

ζην έξγν ηνπ ειέγρνπ κηαο νληφηεηαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (άξζξν 47λ. 4449/2017) 
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πειάηεο -  νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο , ν ζπλνιηθφο θχθιν εξγαζηψλ θαη αλάιπζε ηνπ, 

δειψζεηο γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ ΟΔΛ, ηελ πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ, ηε ζπλερή επηκφξθσζε 

ησλ ζηειερψλ θιπ 

Σήξεζε αξρείωλ ειέγρνπ – Γηνξηζκόο θαη δηάξθεηα ειεγθηηθήο εξγαζίαο ζε νληόηεηεο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (άξζξα 46-48) 

ην άξζξν απηφ αλαθέξεηαη φηη νη ΟΔΛ ή νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνπο 

θαθέινπο ειέγρνπ νληνηήησλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 

δέθα εηψλ ή πεξηζζφηεξν φηαλ εθθξεκνχλ δηθαζηηθέο ππνζέζεηο, θαζψο θαη ην φηη νη θχξηνη 

ειεγθηέο ησλ νληνηήησλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο δε κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν ηνπο 

γηα ζπλερφκελν δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ πέληε εηψλ. 

 

4.9.10   Κεθάιαην ΗΑ΄ : Άξζξν 49 - 51 :  Γηεζλείο Πηπρέο 

Οη ειεγθηέο θαη νη ειεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίησλ ρσξψλ, κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζην 

Γεκφζην Μεηξψν θαη λα ηνπο ρνξεγείηαη άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, θαηφπηλ 

πξνυπνζέζεσλ. Τπφθεηληαη ζην ζχζηεκα επνπηείαο, δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ λ.4449/2017. ην άξζξν 51 θαζψο θαη ζε ινηπά άξζξα ηνπ 

λ.4449/2017 νξίδνληαη νη φξνη ζπλεξγαζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ αιιά θαη ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ αξρψλ κε ηξίηεο ρψξεο 

 

4.9.11 Κεθάιαην ΗΒ: Άξζξα 52-53 Μεηαβαηηθέο & θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

Αλαθέξεηαη ζε κεηαβαηηθέο θαη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λ.4449/2017. 
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4.10 Βαζηθόηεξε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην Διεγθηηθό επάγγεικα  

Οη ζεκαληηθφηεξνη λφκνη πνπ δηέπνπλ ην επάγγεικα είλαη νη εμήο : 

Πίλαθαο 2. Βαζηθόηεξε Ννκνζεζία πνπ δηέπεη ην Διεγθηηθό Δπάγγεικα 

λ. 2190/1920 «Πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ» : Δίλαη ν λφκνο πνπ εηζήγαγε ηνλ ππνρξεσηηθφ 

έιεγρν ησλ ΑΔ θαη ΔΠΔ. Οη πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ (άξζξα 36-46) έρνπλ θαηαξγεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί.  

λ.1041/1980 «Πεξί θαζηεξψζεσο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ» θαη π.δ. 1123/1980 (ΦΔΚ 

283 Α) «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηηο πξναηξεηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ» : Ηζρχεη πιένλ ν λ.4308/2014 γηα ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

π.δ. 226/1992 «Πεξί ζπζηάζεσο, νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ, θαζψο θαη πεξί ησλ φξσλ εγγξαθήο ζε Δηδηθφ Μεηξψν θαη αζθήζεσο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή» : Αληηθαηαζηάζεθε ζην κέξνο πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνλ λ.3693/2008, ν νπνίνο ζηε ζεηξά ηνπ 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ λ. 4449/2017  

λ. 3148/2003 «Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, αληηθαηάζηαζε θαη 

ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν4170/2013 θαη ηνλ 4449/2017 : Αλαθέξεηαη ζην επνπηηθφ 

φξγαλν ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, ηελ ΔΛΣΔ (Βιέπε θεθ. 4.6.1 Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ   (ΔΛΣΔ) 

λ. 3693/2008 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/43/ΔΚ πεξί 

ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ ησλ εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 78/660/ΔΟΚ θαη 83/349/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 84/253/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο»: Σξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ λ. 4170/2013  θαη ηνλ λ. 4449/2017 

λ. 3919/2011 «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνιφγεησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηελ πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ» : Αλαθέξεηαη ζηελ απειεπζέξσζε 

ησλ ακνηβψλ ηνπ ειέγρνπ θαη ζε ινηπέο δηαηάμεηο 

ΠΟΛ 1159/2011 «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 82 

ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.2238/94) αλαθνξηθά κε ην Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ ζα εθδίδεηαη απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο ή ειεγθηηθά γξαθεία εγγεγξακκέλα ζην Γεκφζην 



 

40 

Μεηξψν ηνπ λ.3693/2008.» : Αλαθέξεηαη ζην θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ 

ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο. 

λ. 4170/2013 «Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/16/ΔΔ, ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο ΔΛ.Σ.Δ., 

αλακφξθσζε Οξγαληζκνχ ηνπ Ν..Κ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» :Σξνπνπνηεί ηνλ λ.3148/2003 θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ ΔΛΣΔ 

λ. 4174/2013 «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ λ.4223/2013 «Δληαίνο Φφξνο Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», ηελ ΠΟΛ 1124/2015 «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013, Φ.Δ.Κ. 170Α΄), 

ζρεηηθά κε ην Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά 

γξαθεία εγγεγξακκέλα ζην δεκφζην Μεηξψν ηνπ λ. 3693/2008» θαη ηνλ λ.4410/2016 

«Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα  θαη άιιεο δηαηάμεηο» : Αλαθέξνληαη ζην 

θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο. (Βιέπε θεθ. 

 

4.8  Φνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ) 

λ. 4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΔΛΠ), ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» : Δίλαη ν λφκνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη ηα ΔΛΠ 

λ. 4336/2015 «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Κχξσζε ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο Οηθνλνκηθήο 

Δλίζρπζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο» : ην Β΄ κέξνο ηνπ λφκνπ αλαθέξνληαη ξπζκίζεηο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (αλαθνξά ζηηο νληφηεηεο θαη ζηηο  

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν) βιέπε 4.7   Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν. ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ λ.4308/2014
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λ. 4449/2017 (ΦΔΚ 7Α/24-1-2017): «Τπνρξεσηηθφο έιεγρνο ησλ εηήζησλ θαη ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δεκφζηα επνπηεία επί ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» : Ο βαζηθφηεξνο ίζσο λφκνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ππνρξεσηηθφ 

έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε δεκφζηα επνπηεία επί ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ κε ηνλ νπνίν νπζηαζηηθά θαηαξγείηαη ν λ.3693/2008 θαη ηξνπνπνηνχληαη πνιιέο 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ΔΛΣΔ. (Βιέπε 4.9 Ν.4449/2017:Τπνρξεσηηθφο έιεγρνο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη Γεκφζηα Δπνπηεία επί ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ   

                                                 
53

 ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ λ.4308/2014 κε ηνλ νπνίν 

πηνζεηνχληαη ηα ΔΛΠ σο ην πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θξίλεηαη φηη 

απνηειεί έλα μερσξηζηφ ζέκα αλαθνξάο πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο αλάιπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΧΝ 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 

 

 

  5.1  Δηζαγωγή  

 

ην παξφλ θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηνλ θιάδν ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ θαη αθνξά ζηελ πεξίνδν 2007-2016. Παξαηίζεηαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη νη ζεκαληηθφηεξνη δείθηεο ηεο θάζε εηαηξίαο ηνπ δείγκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα 

βάζεη ηνπ δείγκαηνο παξαηίζεληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ, εμεηάδεηαη ε πνξεία 

ηνπ ζηελ ελ ιφγσ πεξίνδν θαη δηεξεπλψληαη νη παξάγνληεο πνπ ηνλ επεξέαζαλ. 

 

5.2 Δξεπλεηηθά Δξωηήκαηα – Μεζνδνινγία - Γείγκα 

 

Αξρηθά εξεπλάηαη ε δνκή ηνπ θιάδνπ (πφζεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο ππάξρνπλ θαη πνηα ηα 

κεγέζε ηνπο απφ άπνςε ηδίξνπ θαη θεξδψλ) θαζψο θαη ε θαηαλνκή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ζηηο ππάξρνπζεο εηαηξίεο. Δπίζεο, εμεηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ 

δηαρξνληθά απφ ην 1993 έσο ζήκεξα (πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν επεξέαζαλ ηνλ 

θιάδν νη ξπζκηζηηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο 

(λ.3919/2011). 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλψληαη ηα βαζηθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε θαη νη δείθηεο 

γηα θάζε εηαηξία ηνπ δείγκαηνο αιιά θαη γηα ηνλ θιάδν, ζηε δεθαεηία 2007-2016, αλαιχεηαη ε 

δηαρξνληθή ηνπο εμέιημε θαη ε επίδξαζε ηνπο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο λνκνζεηηθέο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. 

πγθεθξηκέλα, εξεπλάηαη ε πνξεία ησλ εζφδσλ θαη ινηπψλ βαζηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζηελ πεξίνδν, ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ 

λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο (λ.3919/2011) 

θαη ζην θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  
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Μεζνδνινγία 

ε ζρέζε κε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

πγθεληξψζεθαλ φιεο νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη ν αξηζκφο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ απφ ην 

Μεηξψν ηεο ΔΛΣΔ ψζηε λα θαηαγξαθεί ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ θιάδνπ. Γηα ην 

ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ζηελ 

θαηαλνκή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ αλά ειεγθηηθή εηαηξία, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν 

βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηνπ θιάδνπ (ζε ζρέζε κε ηνλ ηδίξν ησλ εηαηξηψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ απαζρνιείηαη αλά ειεγθηηθή εηαηξία) θαη λα επηιεγεί ην δείγκα. Γηα 

ηηο εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο ζπγθεληξψζεθαλ, θαηαγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δέθα ρξήζεσλ (2007-2016).  

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θιάδνπ ζηελ ππφ εμέηαζε 

δεθαεηία, ππνινγίζηεθε θαη αλαιχζεθε ν κέζνο φξνο ηεο δεθαεηίαο γηα φια ηα θνλδχιηα θαη 

ηνπο βαζηθφηεξνπο δείθηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηνπ θιάδνπ ζηελ ππφ εμέηαζε δεθαεηία, έγηλε 

δηαρξνληθή θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ θαη ησλ δεηθηψλ ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα αλαδεηήζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ νη βαζηθφηεξεο αηηίεο πνπ επεξέαζαλ 

ηνλ θιάδν: νηθνλνκηθή θξίζε, λφκνο γηα απειεπζέξσζε επαγγέικαηνο θαη θνξνινγηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ. 

Γείγκα 

Γηα ηελ επηινγή ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο ιήθζεθαλ ππφςε δχν κεγέζε: Σν πνζνζηφ ηνπ 

ηδίξνπ θαη ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο θάζε εηαηξίαο, ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. Οη εηαηξίεο πνπ επηιέρζεθαλ ζπγθεληξψλνπλ ην 80% ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ θαη ηζφπνζν ζρεδφλ πνζνζηφ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ. Γηα ηηο εηαηξίεο 

απηέο, ζπγθεληξψζεθαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δέθα εηψλ πνπ απνηέιεζαλ ην 

ππφ εμέηαζε δείγκα. 

 

5.3  Γεληθά ζηνηρεία γηα ηνλ θιάδν – πλνιηθόο Πιεζπζκόο 

 

Σν 1992, κε ην π.δ.226/1992 θαηαξγήζεθε ην ΟΛ σο ν κνλαδηθφο ειεγθηηθφο θνξέαο πνπ 

δηελεξγνχζε ειέγρνπο θαη δεκηνπξγήζεθαλ ειεγθηηθέο εηαηξίεο, κε ζεκαληηθφηεξεο ηελ 

εηαηξία ΟΛ ΑΔ (απφ ηα παιηά κέιε ηνπ ΟΛ) θαη ηηο κεγαιχηεξεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο πνπ 
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ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. Μεηά απφ αξθεηέο αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ζήκεξα, ζηελ 

Διιάδα ιεηηνπξγνχλ 45 ειεγθηηθέο εηαηξίεο, ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη 836 ελ ελεξγεία ΟΔΛ 

θαη απνηεινχλ ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ιήθζεθαλ απφ ην Γεκφζην 

Μεηξψν ηεο ΔΛΣΔ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017 θαη αλαιχνληαη σο εμήο:  

Πίλαθαο 3.  Διεγθηηθέο Δηαηξίεο ηνπ Γεκνζίνπ Μεηξώνπ ηεο ΔΛΣΔ (Αύγνπζην 2017) 

 
Κύθινο Δξγαζηώλ Κέξδε πξν θόξωλ Ζκ/λία 

 

Γηαθξηηηθόο Σίηινο 
2016 

(€) 

2015 

(€) 

2014 

(€) 

2015 

(€) 

2014 

(€) 
Ίδξπζεο  

ΟΛ ΑΔ 35.404.724 35.227.085 38.608.413 428.329 264.655 1993  

PWC 36.218.282 34.908.258 38.067.929 1.544.202 4.479.297 1994  

ERNST & YOUNG 25.914.323 26.227.122 25.989.312 2.791.192 3.153.936 1994  

DELOITTE 24.709.882 24.657.464 24.020.408 688.734 1.503.152 1993  

GRANT THORNTON 22.259.145 22.414.290 22.169.783 299.718 1.801.701 1994  

KPMG 15.222.241 14.962.268 14.176.431 2.652.617 2.566.927 1993  

MOORE STEPHENS  4.528.000 4.281.610  94.683 1993 (vi) 

PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ  4.386.856 5.234.622 107.406 12.441 1995  

MAZARS  4.187.987 3.614.420 770.607 832.969 2007  

BDO GREECE  3.159.985 97.720  -5.482 2013  (vi) 

ECOVIS VΝT AUDITING  2.521.548 119.870  21.827 2014 (vi) 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ  2.135.957 1.828.418 224.259 136.485 2010  

DELTA PARTNERS  2.052.087 2.780.055 6.866 23.364 2007  

OLYMPIA AUDITORS  2.001.323 1.787.457 164.295 327.150 2012  

ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ  1.441.753 3.394.208 43.495 119.827 1993  

NEXIA EUROSTATUS  1.332.404 1.400.921 1.387 36.797 1999  

ΩΡΗΩΝ  1.287.186 1.226.018 104.107 100.680 2003  

UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΣΟΗ 

ΔΛΔΓΚΣΔ 

 
1.060.173 1.007.337 129.839 158.362 1996  

ACTION AUDITING  1.058.417 972.699 223.790 191.765 2012  

TMS AUDITORS  996.285 874.870 7.678 3.441 2012  

KMC ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ  969.294 1.170.949 379.328 372.592 2012  

HLB Hellas  837.288 788.239 58.718 65.717 2012  

ECOVIS HELLAS  832.275 693.157 487.099 182.512 2009  

HBP ΔΠΔ  769.762 748.450 -55.499 22.001 2006  

FRS ΠΡΟΣΤΠΟ 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 

 
713.970 990.296 -43.823 101.489 2011  

ACES AUDITORS  682.685 502.146 82.044 26.058 2011  

METRON AUDITING  585.407 546.418 276.268 245.344 2011  

AUDIT SERVICES  575.670 502.100 15.508 1.937 2012  

BAKER TILLY   553.903 0 -56.569 0 2015  (iii) 

ΗΓΑΛΑ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 

 
535.381 606.917 67.514 99.351 2000  

KRESTON PRIME AUDIT  535.050 629.018 68.166 51.033 2006  

KSI GREECE IKE  487.435 323.226 35.574 -3.588 2013  
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Κύθινο Δξγαζηώλ Κέξδε πξν θόξωλ Ζκ/λία 

 

Γηαθξηηηθόο Σίηινο 
2016 

(€) 

2015 

(€) 

2014 

(€) 

2015 

(€) 

2014 

(€) 
Ίδξπζεο  

ΚΤΠΡΖ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ 

 
450.560 394.596 95.216 75.125 2003  

KRP AUDITORS  403.000 488.035  86.359 2012  (vi) 

Q.A.S. Δ.Π.Δ  362.125 397.741   2006 (i) 

ABACUS ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ  340.457 424.833 -54.156 9.059 2005  

atc ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ 

ΛΟΓΗΣΔ Δ.Π.Δ. 

 
324.237 250.300 56.390 128.644 2012  

RSM GREECE  318.035 190.766 72.615 41.329 1993  

DFK PD AUDIT  203.797 303.717 -21.156 9.982 2012  

AUDIT OPINION ΔΠΔ  193.768 20.448 34.648 -3.860 2014  

AUDIT PLUS  170.450 0 -1.100 -7.472 2014  (ii) 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ 

Δ.Π.Δ. Ο.Δ.Λ.  

 
142.344 9.000 1.847 -9.744 2014  (v) 

ΑΡΣΗΑ ΠΟΡΔΗΑ 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Δ.Π.Δ. 

 

 
0  0 2014 (ii) 

C & A HELLAS ΟΡΚΩΣΟΗ 

ΔΛΔΓΚΣΔ 

 

  
  2015 (iii) 

AUDIRE ΟΡΚΩΣΟΗ 

ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ 

 

  
  2016 (iv) 

 
 201.533.342 201.632.853 11.687.153 17.317.845   

Οη εηαηξίεο ιήθζεθαλ απφ ην Μεηξψν ηεο ΔΛΣΔ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ην ΓΔΜΖ, ην Δζληθφ Σππνγξαθείν, ηηο 

ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξηψλ θαη ηελ Hellastat. εκεηψλεηαη φηη γηα ην έηνο 2016, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο δελ ππήξραλ αλαξηεκέλα 

ζηνηρεία ζην ΓΔΜΖ ή ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ έγηλε γηα ηηο ρξήζεηο 2014 θαη 2015. Σα 
ζηνηρεία ζηε ζηήιε ηνπ έηνπο 2016 παξαηίζεληαη σο επηπιένλ κφλν γηα ηηο έμη κεγάιεο εηαηξίεο. 

i: Γελ ππήξραλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην ΓΔΜΖ ή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο. Σα ζηνηρεία ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ιήθζεθαλ απφ ηελ 

έθζεζε δηαθάλεηαο. 

(ii) Ζ εηαηξία ζπζηάζεθε ζην 2014 θαη γηα ηε ρξήζε πνπ έθιεηζε 31.12.2014 έρεη κεδεληθφ θχθιν εξγαζηψλ. Γηα ηελ εηαηξία ΑΡΣΗΑ 

ΠΟΡΔΗΑ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΔ δελ ππάξρνπλ λεφηεξα ζηνηρεία 

(iii) Ζ εηαηξία ζπζηάζεθε ζην 2015 

(iv) Ζ εηαηξία ζπζηάζεθε ζην 2016 

(v) Ζ εηαηξία ήηαλ ζε αδξάλεηα κέρξη ην 2014 

(vi) Γελ ππήξραλ ζηνηρεία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ΓΔΜΖ ή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο γηα ην 2015. Σα ζηνηρεία ηνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ 2015 είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε δηαθάλεηαο. 

 

Πίλαθαο 4.  Καηαλνκή ΟΔΛ αλά ειεγθηηθή εηαηξία (Αύγνπζην 2017) 

Διεγθηηθή Δηαηξία Αξηζκόο ΟΔΛ(*) % 
ωξεπηηθό πνζνζηό 

(%) 
ΟΛ 302 36% 36% 
PRICEWATERHOUSECOOPERS 70 8% 44% 
ERNST & YOUNG 34 4% 48% 
DELOITTE 48 6% 54% 
GRANT THORNTON 73 9% 63% 
KPMG 51 6% 69% 
ΜΟΤΡ ΣΖΒΔΝ 31 4% 73% 
PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 28 3% 76% 
MAZARS 11 1% 77% 
BDO GREECE 22 3% 80% 
ΛΟΗΠΔ ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ 166 20% 100% 
ύλνιν Δξγαδόκελωλ Οξθωηώλ 836 100% 100% 



 

45 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, νη έμη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ελψ 

απνηεινχλ ην 13% ηνπ πιήζνπο ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ, ζπγθεληξψλνπλ ην 80% πεξίπνπ 

ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ (ζπγθεθξηκέλα : 79% γηα ην 2015 θαη 81% γηα 

ην 2014). ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα θαίλεηαη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηνπ θιάδνπ, θαζψο 

θαη κηα ζπγθξηηηθή παξάζεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο γηα ηε δηεηία 2014-2015.  

 

Γηάγξακκα 1–Πνζνζηηαία Καηαλνκή ηωλ ειιεληθώλ ειεγθηηθώλ εηαηξηώλ βάζεη θύθινπ εξγαζηώλ 
 

 

Γηάγξακκα 2 – Κύθινο εξγαζηώλ ηωλ ειεγθηηθώλ εηαηξηώλ (γηα ηηο ρξήζεηο 2015 - 2016  

 

ηελ ίδηα πεξίνδν, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζην Μεηξψν ηεο ΔΛΣΔ 

απφ ηνπο 836 ελ ελεξγεία ΟΔΛ, νη 578 (69% επί ηνπ ζπλφινπ) εξγάδνληαη ζηηο έμη 
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κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ θαη νη 670 (80% επί ηνπ ζπλφινπ) ζηηο δέθα κεγαιχηεξεο. 

Σα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα θαη δηάγξακκα:  

 

Πίλαθαο 4.  Πνζνζηηαία Καηαλνκή ΟΔΛ αλά ειεγθηηθή εηαηξία (Ηνύιηνο 2017) 

Διεγθηηθή Δηαηξία 
Αξηζκόο Οξθωηώλ 

Διεγθηώλ Λνγηζηώλ(*) 
% 

 
ωξεπηηθό 

πνζνζηό (%) 

ΟΛ 302 36% 36% 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 70 8% 44% 

ERNST & YOUNG 34 4% 48% 

DELOITTE 48 6% 54% 

GRANT THORNTON 73 9% 63% 

KPMG 51 6% 69% 

ΜΟΤΡ ΣΖΒΔΝ 31 4% 73% 

PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 28 3% 76% 

MAZARS 11 1% 77% 

BDO GREECE 22 3% 80% 

ΛΟΗΠΔ ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ 166 20% 100% 

ύλνιν Δξγαδόκελωλ Οξθωηώλ 836 100% 100% 

 

 

 

Γηάγξακκα 3 – Πνζνζηηαία Καηαλνκή ΟΔΛ αλά ειεγθηηθή εηαηξία (Ηνύιηνο 2017) 

 

Σα παξαπάλσ πνζνζηά εξγαδνκέλσλ ησλ έμη κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ είλαη πνιχ 

πςειφηεξα, αλ ιεθζεί ππφςε ην ζπλνιηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη φρη κφλν νη νξθσηνί 

ειεγθηέο (βι. παξαθάησ πίλαθα).  
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Πίλαθαο 5. Πνζνζηά νξθωηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 

εξγαδνκέλωλ ζηηο έμη κεγαιύηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο γηα ηε ρξήζε 2016 

Διεγθηηθή Δηαηξία 

Αξηζκόο 

Οξθωηώλ 

Διεγθηώλ 

Λνγηζηώλ 

(*) 

Λνηπό πξνζωπηθό 

(Αζθνύκελνη& 

Γηνηθεηηθό 

πξνζωπηθό) 

ύλνιν 

Δξγαδνκέλωλ 

(*) 

Πνζνζηό Οξθωηώλ 

επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ 

εξγαδνκέλωλ 

ΟΛ  ΑΔ 302 283 585 52% 
PRICEWATERHOUSEC

OOPERS  70 410 480 15% 

GRANT THORNTON 73 316 389 19% 

DELOITTE 48 295 343 14% 

ERNST & YOUNG 34 260 294 12% 

KPMG 51 148 199 26% 

χλνιν  578 1.712 2.290 25% 
(*) Ο αξηζκφο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ιήθζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΔ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017, 

ελψ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ιήθζεθε απφ ηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην 

δηαρεηξηζηηθφ έηνο 2016. Λφγσ ηνπ εηεξνρξνληζκνχ, πηζαλφλ λα ππάξρνπλ κηθξέο απνθιίζεηο, ζηνλ αξηζκφ ησλ 

νξθσηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο φκσο ζεσξεηηθά είλαη αζήκαληεο.  

 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, εξγάδνληαη πεξηζζφηεξνη 

αζθνχκελνη ειεγθηέο (πάληα ππφ ηηο νδεγίεο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία πην έκπεηξνπ 

πξνζσπηθνχ, δειαδή ησλ νξθσηψλ ΟΔΛ
54

) θαη ιηγφηεξνη νξθσηνί. Αληίζεηα, ζηηο κηθξφηεξεο 

ειεγθηηθέο εηαηξίεο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ πειαηνινγίνπ, νη ίδηνη νη νξθσηνί ειεγθηέο 

εθηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειεγθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχο ηνπο έξγνπ. Ωο απνηέιεζκα, 

ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ εξγαδφκελσλ ζηηο έμη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο μεπεξλά θαηά 

πνιχ ην 70% ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ.  

 

5.4   Αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο  

 

Αθνινπζεί κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο ησλ έμη κεγαιχηεξσλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. Οη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο επηιέρζεθαλ σο δείγκα, 

δεδνκέλνπ φηη ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ ην 80% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ θαη 

απαζρνινχλ ηζφπνζν ζρεδφλ πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ.  

                                                 
54

 Δμαίξεζε ζηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο απνηειεί ε ΟΛ Α.Δ., φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα αλσηέξσ, ιφγσ ηεο 

εηαηξηθήο ηεο ζχλζεζεο. (Πνιπκεηνρηθή εηαηξία, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη νξθσηνί ειεγθηέο πνπ εξγάδνληαη ζε 

απηήλ είλαη θαη κέηνρνη, κε δηθφ ηνπο πειαηνιφγην θαη κεξίδην επί ησλ θεξδψλ. Δπίζεο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

ΟΛ ην 1992, ε πιεηνςεθία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ «κεηαθέξζεθε» ζηε ΟΛ Α.Δ. θαη ε εηαηξία θέξεη αθφκε 

ζην δπλακηθφ ηεο πνιινχο νξθσηνχο ειεγθηέο ηεο ΟΛ. 
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 Απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ απηψλ γηα ην δηάζηεκα 2007-

2016, αλαιχεηαη ν θιάδνο ζην ελ ιφγσ δηάζηεκα,  παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηνπ θαη 

εμεγνχληαη νη παξάγνληεο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ. πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ πξφζθαησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ (ν λ. 3919/2011 κε ηνλ 

νπνίν ζεζκνζεηήζεθαλ λέεο ξπζκίζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπ ΟΔΛ θαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζην θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ 

ΟΔΛ (βι. θεθ.  

4.8  Φνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ). 

 

5.4.1  Γηεπθξηληζηηθέο Πιεξνθνξίεο 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ εμεηάδνληαη ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζνχλ ηα εμήο : 

 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ αθνξνχλ ρξήζεηο κε εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο ηελ 30/06 έθαζηνπ έηνπο, εθηφο απφ απηέο ηεο ΟΛ ΑΔ πνπ αθνξνχλ ζε 

ρξήζεηο κε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηελ 31/12 έθαζηνπ έηνπο. 

 Σα ζηνηρεία ιήθζεθαλ απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ φπσο 

απηέο αλαξηήζεθαλ ζην ΓΔΜΖ, απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξηψλ, ηελ πξφζθαηε 

έθζεζε δηαθάλεηαο πνπ ε θάζε εηαηξία αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη ηελ ηζηνζειίδα 

ηεο ΔΛΣΔ.. 

 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ έρνπλ θαηαξηηζηεί κε δηαθνξεηηθφ 

ινγηζηηθφ πιαίζην(ΔΓΛ, ΔΛΠ, ΓΠΥΑ), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε δηεπθξίληζε θάησ απφ 

θάζε πίλαθα.  

 Δπηιέρζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο, βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θιάδνπ θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο πνπ ζεσξήζεθε φηη πξνζθέξνπλ 

αιιά θαη ηεο ζπλνπηηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηεί.  

πγθεθξηκέλα επηιέρζεθαλ νη δείθηεο : 

Πεξηζψξην θεξδψλ (δεκηψλ) πξν θφξσλ :  (Κέξδε πξν θφξσλ / Κχθιν εξγαζηψλ) 

Μηθηφ πεξηζψξην : (Μηθηά απνηειέζκαηα / Κχθιν εξγαζηψλ) 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ΡΟΔ) : Κέξδε (Εεκηέο) πξν Φφξσλ / ((Ίδηα 

Κεθάιαηα έλαξμεο πεξηφδνπ + Ίδηα Κεθάιαηα ιήμεο πεξηφδνπ) / 2) 
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Κπθινθνξηαθή Ρεπζηφηεηα : (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο) 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ : (Κχθινο Δξγαζηψλ / ((Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 

Έλαξμεο πεξηφδνπ + Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο ιήμεο πεξηφδνπ) / 2) 

Μέζε Γηάξθεηα Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ : Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο / (Πσιήζεηο/365) 

Πνζνζηφ Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο ην χλνιν ησλ Κεθαιαίσλ : (πλνιηθφ Παζεηηθφ - 

Ίδηα Κεθάιαηα) / πλνιηθφ Παζεηηθφ 

ρέζε Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα: (πλνιηθφ Παζεηηθφ - Ίδηα Κεθάιαηα) / Ίδηα 

Κεθάιαηα 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο : (πλνιηθφ Δλεξγεηηθφ – Πάγηα – 

Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο) / (πλνιηθφ Παζεηηθφ – Ίδηα Κεθάιαηα) 

 Γείθηεο ROE (Κέξδε πξν θφξσλ/ Ίδηα Κεθάιαηα: δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζηφρν ηεο γηα έλα ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα, 

δειαδή ηελ πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ): Δπηιέρζεθαλ ηα Κέξδε πξν Φφξσλ αληί ησλ 

Καζαξψλ Κεξδψλ , ψζηε ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ κεγεζψλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα λα κελ 

επεξεάδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 

αιιά θαη ησλ πξφζζεησλ θφξσλ απφ ηπρφλ δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. Δπίζεο ζηνλ παξνλνκαζηή επηιέρζεθε ν κέζνο φξνο ησλ 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο θαη ιήμεο πεξηφδνπ, πξνθεηκέλνπ ν δείθηεο λα είλαη πην 

αληηπξνζσπεπηηθφο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα απμήζεθαλ ζεκαληηθά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (πρ ιφγσ αχμεζεο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, αλαπξνζαξκνγέο θιπ) 

 Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο (δείρλεη πφζεο θνξέο ε εηαηξία έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ) ζπκπίπηεη κε απηφλ ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο, αθνχ ζηηο 

ειεγθηηθέο εηαηξίεο δελ ππάξρνπλ απνζέκαηα ή είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηα.  

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ (δείρλεη πφζεο θνξέο κέζα ζην έηνο 

εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο) : ηνλ παξνλνκαζηή ιήθζεθε ν κέζνο 

φξνο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ έλαξμεο θαη ιήμεο πεξηφδνπ.  
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5.4.2  ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΚΧΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ (ΟΛ ΑΔ) 
55

 

Ζ ΟΛ ΑΔ ηδξχζεθε ην 1993, φηαλ θαηαξγήζεθε ν κνλαδηθφο ειεγθηηθφο θνξέαο πνπ 

ιεηηνπξγνχζε έσο ηφηε ζηελ Διιάδα (ην ΟΛ) θαη απφ ηνπο 205 εξγαδφκελνπο ηνπ, νη 197 

έγηλαλ κέηνρνη ηεο ΟΛ ΑΔ ηδξχνληαο έηζη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο ηεο 

ρψξαο, κε πνιχ έκπεηξνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο. 

Ζ ΟΛ ΑΔ είλαη κέινο ηνπ δηθηχνπ ηεο Crowe Horwath International, ελφο απφ ηα 

κεγαιχηεξα δίθηπα ΟΔΛ ηεο Δπξψπεο θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο (ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη 

επηζθφπεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ινγηζηηθέο - θνξνινγηθέο ζπκβνπιέο θαη ππεξεζίεο, 

ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο απνηίκεζεο 

επηρεηξήζεσλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, ππεξεζίεο εθηίκεζεο εηδηθψλ ειεγθηηθψλ έξγσλ, 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο θιπ) ζε πιήζνο επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ 

Γεκφζηνπ ηνκέα., εθ ησλ νπνίσλ νη 53 είλαη νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Έρεη 

ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα 

ζην Ζξάθιεην, ζηα Ησάλληλα, ζηελ Καβάια, ζηελ Κέξθπξα, ζηε Λάξηζα, ζηελ Πάηξα θαη 

ζηελ Ρνπκαλία. πλδεκέλε κε ηελ ΟΛ Α.Δ είλαη ε εηαηξεία ΟΛ πκβνπιεπηηθή ΑΔ, ε 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ππεξεζηψλ 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγεί ππφ ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ. 

Σν πξνζσπηθφ ηεο αξηζκεί 585 άηνκα, κε 302 νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο, θάπνηνη εθ 

ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ζήκεξα κέιε ησλ επνπηηθψλ νξγάλσλ ηνπ ΟΔΛ θαη ηεο ΔΛΣΔ (σο 

παιηά κέιε ηνπ ΟΛ).  

Βάζεη ηεο έθζεζεο δηαθάλεηαο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2016, ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηε 

ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 30/06/2016 θαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2015 αλαιχνληαη σο εμήο : 

Πίλαθαο 6. Αλάιπζε Κύθινπ Δξγαζηώλ βάζεη ηεο Έθζεζεο Γηαθάλεηαο ηεο ΟΛ ΑΔ 

Αλάιπζε Κχθινπ Δξγαζηψλ (εθαηνκκχξηα επξψ) 31/12/2016 31/12/2015 

Έζνδα απφ ππεξεζίεο ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ 16,66 16,74 

Έζνδα απφ ππεξεζίεο πξναηξεηηθψλ ειέγρσλ 7,30 6,83 

Έζνδα απφ ππεξεζίεο θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 9,88 10,15 

Λνηπά έζνδα 1,56 1,51 

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ 35,40 35,23 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξαηίζεληαη ηα βαζηθφηεξα θνλδχιηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  
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Πίλαθαο 7. Παξνπζίαζε ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο ΟΛ ΑΔ (2007-2016) 

ΟΛ ΑΔ (*)Σα πνζά είλαη ζε ρηι επξψ 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Μέζνο όξνο 

10εηίαο 

Πάγηα 779,8 715,2 659,7 635,4 597,4 578,3 551,7 521,3 499,4 481,8 602,0 

Λνηπά ηνηρεία Με Κπθινθνξνχληνο 

Δλεξγεηηθνχ 
351,4 346,4 345,9 346,0 346,4 310,7 316,2 328,6 338,4 337,1 336,7 

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 15.069,7 15.986,5 16.083,5 17.698,5 19.603,4 20.393,7 19.844,7 18.993,8 18.445,6 19.606,7 18.172,6 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 1.475,3 2.513,4 2.465,9 2.657,4 1.806,7 1.869,3 1.757,3 2.862,9 2.834,9 2.240,0 2.248,3 

Υξεφγξαθα 16,4 6,5 4,4 2,2 0,8 1,2 1,4 1,4 1,4 0,3 3,6 

Γηαζέζηκα 4.185,0 4.580,2 4.031,9 1.491,9 1.393,4 5.458,3 5.151,4 4.336,7 4.302,0 4.717,2 3.964,8 

Μεηαβαηηθνί Δλεξγεηηθνχ 6,9 2,3 45,0 38,1 50,6 64,4 54,8 87,5 161,9 150,4 66,2 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 21.884,5 24.150,4 23.636,2 22.869,6 23.798,6 28.675,9 27.677,5 27.132,2 26.583,6 27.533,57 25.394,2 

Καζαξή Θέζε 5.697,1 5.933,3 6.060,2 7.026,6 6.789,6 6.906,7 6.962,5 7.276,9 7.388,2 7.530,6 6.757,2 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο -  

Πξνβιέςεηο 
2.376,9 2.625,6 2.883,6 3.117,5 3.271,6 5.498,1 6.045,0 5.472,9 4.823,9 4.823,9 4.093,9 

Βξαρππξνζεζκεο Τπνρξεψζεηο (πξνκεζ, 

δάλεηα θφξνη) 
13.771,8 15.557,3 14.665,4 12.687,8 13.725,6 16.195,4 14.594,5 14.309,5 14.287,8 15.095,9 14.489,1 

Μεηαβαηηθνί Παζεηηθνχ 38,7 34,3 27,0 37,7 11,8 75,8 75,6 72,9 83,7 83,1 54,1 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 21.884,47 24.150,38 23.636,21 22.869,62 23.798,64 28.675,94 27.677,52 27.132,23 26.583,62 27.533,57 25.394,2 

 
           

Κύθινο εξγαζηώλ 44.922,5 48.569,6 46.644,6 43.670,6 40.047,5 44.552,3 42.749,4 38.608,4 35.227,1 35.404,7 42.039,7 

Κφζηνο πσιήζεσλ -41.265,1 -43.184,4 -42.868,5 -39.466,6 -36.773,6 -37.999,9 -37.854,5 -35.230,3 -32.109,9 -31.494,6 -37.824,7 

Μηθηό απνηέιεζκα 3.657,47 5.385,17 3.776,14 4.203,96 3.273,96 6.552,35 4.894,83 3.378,07 3.117,22 3.910,13 4.214,9 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 93,2 48,0 3,8 0,0 2,0 72,7 7,6 62,4 46,4 47,3 38,4 

Έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο -3.136,5 -3.361,7 -3.233,1 -2.911,1 -2.915,1 -3.163,0 -3.488,0 -3.380,5 -2.772,3 -2.834,8 -3.119,6 

Λνηπά έμνδα/έζνδα/δεκίεο/θέξδε 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,9 63,0 -461,1 -15,7 

Έθηαθηα Έζνδα (Έμνδα) -187,0 -200,7 -0,4 -182,9 -177,9 -2.194,5 -514,7 0,0 0,0 0,0 -345,8 

Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ 427,19 1.870,85 546,53 1.109,97 182,98 1.267,60 899,72 300,82 454,29 661,58 772,2 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα / ( Έμνδα) -7,2 -38,2 -35,4 11,0 -148,7 -60,7 -5,4 -36,2 -26,0 -34,5 -38,1 

Κέξδε/ Εεκηέο πξν θόξωλ 420,0 1.832,6 511,1 1.121,0 34,3 1.206,9 894,3 264,7 428,3 627,1 734,0 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο -101,6 -1.647,7 -126,0 -1.368,9 -224,8 -835,2 -489,5 -70,2 0,0 -96,7 -496,1 

Κέξδε / Εεκηέο κεηά θφξσλ 318,4 185,0 385,1 -247,9 -190,5 371,7 404,8 194,4 428,3 530,3 238,0 

(*) Σα ζηνηρεία έσο 31.12.2013 αθνξνχλ ρξεκαη/κηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη ηνπ ΔΓΛ, ελψ απφ 31.12.2014 θαη έπεηηα ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ ΔΛΠ
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Γηάγξακκα 4 – Γηαρξνληθή Δμέιημε Κύθινπ Δξγαζηώλ, Μηθηώλ απνηειεζκάηωλ θαη θεξδώλ/δεκηώλ πξν θόξωλ γηα ην δηάζηεκα 2007-
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ΓΔΗΚΣΔ ΟΛ ΑΔ 

Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο : Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζηε δεθαεηία 2007 έσο 2016, ην πεξηζψξην θεξδψλ πξν θφξσλ αλέξρεηαη ζε 

2% (κέζνο φξνο δεθαεηίαο), ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ ζε 10%.  Σν 

κηθηφ πεξηζψξην δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο απμνκεηψζεηο κέζα ζηε δεθαεηία, κε ρακειφηεξε 

ηηκή γχξσ ζην 8%, ελψ κφλν γηα κία ρξήζε μεπεξλά ην ζχλεζεο φξην ηνπ 11% θαη θηάλεη ζην 

15% πεξίπνπ (ζηε ρξήζε 2012). Δπηπιένλ ν δείθηεο ROE γηα ην ίδην δηάζηεκα  

δηακνξθψζεθε ζε 11% . εκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζην ηδηαίηεξα πςειφ πνζφ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. 

Γείθηεο Ρεπζηόηεηαο : Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) αλήιζε ζε 1,7 ν νπνίνο θξίλεηαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο 

(είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο). Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ δείθηε είλαη φηη ε ηηκή ηνπ παξακέλεη 

πνιχ ζηαζεξή ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο (θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,5 θαη 1,8). 

Γείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο : Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο δηακνξθψζεθε ζε 2,3. 

εκεηψλεηαη φηη ζηε δηεηία 2007-2008 ν δείθηεο παξνπζίαζε ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ (γχξσ 

ζην 3,0) ελψ έθηνηε παξνπζηάδεη κείσζε θαη θηάλεη ζηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ (γχξσ ζην 

1,9) ζηε δηεηία 2015-2016. πλάξηεζε ηνπ δείθηε απηνχ, είλαη ν δείθηεο ηεο κέζεο δηάξθεηαο 

είζπξαμεο απαηηήζεσλ ν νπνίνο δηακνξθψζεθε ζηηο 158 εκέξεο πεξίπνπ Ο δείθηεο απηφο 

μεθίλεζε κε 121 πεξίπνπ εκέξεο ηε δηεηία 2007-2008 θαη σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ζπλερψο απμάλεηαη θηάλνληαο ηηο 200 πεξίπνπ εκέξεο ηε δηεηία 2015-16. 

εκεηψλεηαη φηη είλαη απφ ηνπο πςειφηεξνπο, ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο εηαηξίεο, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη ππάξρεη κηα αξθεηά κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηηο εηζπξάμεηο ηεο εηαηξίαο.  

Γηάξζξωζεο θαη βηωζηκόηεηαο : Ο δείθηεο ησλ Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο ηα πλνιηθά 

Κεθάιαηα αλέξρεηαη ζε 73% θαη ε ζρέζε ησλ Ξέλσλ πξνο ηα Ίδηα Κεθάιαηα είλαη 2,8. 

Παξφιν πνπ θαίλεηαη φηη νη θνξείο ηεο επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηή κε ιηγφηεξα 

θεθάιαηα απφ ηνπο πηζησηέο ηεο, ν δείθηεο ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ πξνο ηηο 

πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο είλαη 1,3 γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ε εηαηξία είλαη ζε ζέζε λα 

εμνθιήζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ ην Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ. Δπίζεο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε εηαηξία δελ έρεη θαζφινπ δάλεηα. 
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5.4.3  PRICEWATERHOUSECOOPERS  (PWC)56 

 

Ζ PWC ηδξχζεθε ην 1994 κεηά ην π.δ. 226/1992 γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο 

θαη ηελ δεκηνπξγία ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ζηελ Διιάδα θαη απνηειεί κέινο ηνπ δηθηχνπ ηεο 

PWC International Limited, ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 157 πεξίπνπ ρψξεο, 

απαζρνιψληαο πάλσ απφ 223.000 εξγαδφκελνπο παγθνζκίσο (ηα παξαπάλσ κεγέζε αθνξνχλ 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρεη ην δίθηπν εηαηξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν – 

ζπκβνπιεπηηθέο, θνξνινγηθέο, ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο θιπ - φρη κφλν ειεγθηηθέο).  

Ωο κέινο ηνπ δηθηχνπ, έρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο επσλπκίαο PWC , απνθηψληαο 

πξφζβαζε ζε πφξνπο, κεζνδνινγίεο, ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ ηεο 

PWC, ζπκκνξθνχκελε πάληνηε κε ηηο θνηλέο πνιηηηθέο θαη ηα πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζην 

δίθηπν. ην ίδην δίθηπν, αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηελ Διιάδα, νη εηαηξίεο PWC 

Business Solution A.E θαη ε PWC Accounting A.E παξέρνληαο ζπκβνπιεπηηθέο θαη 

ινγηζηηθέο ππεξεζίεο αληίζηνηρα. H βαζηθή αξρή ηεο εηαηξίαο είλαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο 

κε πνηφηεηα θαη αμία, επελδχνληαο ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία. 

ηελ Διιάδα απαζρνιεί πεξηζζφηεξα απφ 480 άηνκα (κε πεξηζζφηεξα απφ 900 άηνκα 

ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηθηχνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα) θαη έρεη 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε, θαιχπηνληαο έλα πνιχ κεγάιν 

πειαηνιφγην εθ ηνπ νπνίνπ νη 45 αθνξνχλ νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο.  

Βάζεη ηεο έθζεζεο δηαθάλεηαο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2016, ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηε 

ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 30/06/2016 θαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2015 αλαιχνληαη σο εμήο : 

Πίλαθαο 8. Αλάιπζε Κύθινπ Δξγαζηώλ βάζεη ηεο Έθζεζεο Γηαθάλεηαο ηεο PWC 

Αλάιπζε Κχθινπ Δξγαζηψλ (εθαηνκκχξηα επξψ) 30/06/2016 30/06/2015 

Έζνδα απφ ππεξεζίεο ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ 27,08 26,21 

Έζνδα απφ ππεξεζίεο ειέγρνπ γηα ρνξήγεζε θνξνινγηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ 

9,13 8,54 

Λνηπά έζνδα 0,01 0,16 

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ 36,22 34,91 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξαηίζεληαη ηα βαζηθφηεξα θνλδχιηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  
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Πίλαθαο 9. Παξνπζίαζε ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο PWC (2007-2016) 

PWC (*)Σα πνζά είλαη ζε ρηι επξψ 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Μέζνο όξνο 

10εηίαο 

Πάγηα 23,04 277,96 207,01 165,62 1.552,48 2.680,62 2.450,67 2.704,12 3.725,45 3.327,52 1.711,45 

Λνηπά ηνηρεία Με Κπθινθνξνχληνο 

Δλεξγεηηθνχ 
434,58 276,24 266,93 254,42 151,76 283,66 273,87 264,88 262,88 243,31 271,25 

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 9.384,59 9.823,09 12.003,64 10.510,83 9.536,76 13.534,85 16.458,48 17.557,24 15.848,68 16.723,36 13.138,15 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 923,30 771,57 1.001,90 750,98 694,56 1.108,58 1.694,40 1.330,16 81,30 12,10 836,88 

Υξεφγξαθα 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Γηαζέζηκα 833,67 2.246,13 2.893,27 174,20 2.844,47 3.367,98 4.671,13 1.451,47 5.204,01 3.045,38 2.673,17 

Μεηαβαηηθνί Δλεξγεηηθνχ 148,48 125,75 204,54 311,11 368,97 796,41 758,21 299,52 639,66 609,22 426,19 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 11.747,66 13.520,74 16.577,29 12.167,16 15.148,99 21.772,12 26.306,76 23.607,40 25.761,98 23.960,88 19.057,10 

Καζαξή Θέζε 945,33 875,95 1.216,94 970,37 2.626,97 5.479,34 10.924,23 8.499,73 5.398,53 3.185,54 4.012,29 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο -  

Πξνβιέςεηο  
386,40 407,47 424,89 454,18 651,48 830,93 1.889,56 2.446,43 2.865,88 2.688,93 1.304,62 

Βξαρππξνζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

(πξνκεζ, δάλεηα θφξνη) 
10.163,87 11.940,74 14.555,82 10.548,81 11.700,84 14.127,09 11.725,65 10.710,37 16.076,67 14.660,43 12.621,03 

Μεηαβαηηθνί Παζεηηθνχ 252,07 296,57 379,64 193,81 169,70 1.334,76 1.767,31 1.950,86 1.420,91 3.425,99 1.119,16 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 11.747,66 13.520,74 16.577,29 12.167,16 15.148,99 21.772,12 26.306,76 23.607,40 25.761,98 23.960,88 19.057,10 

              

Κύθινο εξγαζηώλ 26.500,08 28.456,91 30.422,57 28.891,14 27.636,98 36.686,82 43.219,10 38.067,93 34.908,26 36.218,28 33.100,81 

Κφζηνο πσιήζεσλ -19.534,41 -21.557,36 -23.349,16 -23.670,30 -21.425,57 -28.277,97 -30.524,78 -28.278,21 -26.787,90 -27.334,82 -25.074,05 

Μηθηό απνηέιεζκα 6.965,67 6.899,55 7.073,40 5.220,84 6.211,41 8.408,85 12.694,32 9.789,72 8.120,35 8.883,46 8.026,76 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 8,57 10,34 10,12 11,09 14,47 30,44 19,22 22,36 300,55 704,52 113,17 

 Έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο -2.610,81 -2.842,25 -3.080,77 -2.102,45 -3.644,16 -4.824,04 -5.598,04 -5.401,43 -6.797,57 -7.178,61 -4.408,01 

Λνηπά έμνδα/έζνδα/δεκίεο/θέξδε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Έθηαθηα Έζνδα (Έμνδα) 63,17 -52,32 171,06 136,79 106,16 580,72 401,44 90,26 0,00 0,00 149,73 

Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ 4.426,60 4.015,31 4.173,82 3.266,26 2.687,88 4.195,97 7.516,93 4.500,90 1.623,34 2.409,38 3.881,64 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα / ( Έμνδα) -104,07 -7,55 8,08 -21,94 39,20 -52,44 -119,13 -21,61 -79,13 -217,45 -57,60 

Κέξδε/ Εεκηέο πξν θόξωλ 4.322,54 4.007,77 4.181,89 3.244,32 2.727,08 4.143,53 7.397,81 4.479,30 1.544,20 2.191,93 3.824,04 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο -1.534,63 -1.133,15 -1.390,90 -857,73 -1.070,47 -1.470,63 -1.952,91 -1.503,97 -999,66 -1.287,27 -1.320,13 

Κέξδε / Εεκηέο κεηά θφξσλ 2.787,91 2.874,61 2.790,99 2.386,60 1.656,61 2.672,90 5.444,90 2.975,32 544,55 904,66 2.503,90 

(*) Σα ζηνηρεία έσο 30.06.2014 αθνξνχλ ρξεκαη/κηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη ηνπ ΔΓΛ, ελψ απφ 30.06.2015 θαη έπεηηα ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ ΔΛΠ.
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Γηάγξακκα 5 – Γηαρξνληθή Δμέιημε Κύθινπ Δξγαζηώλ, Μηθηώλ απνηειεζκάηωλ θαη θεξδώλ/δεκηώλ πξν θόξωλ γηα ην δηάζηεκα 2007-
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ΓΔΗΚΣΔ PWC 

Απνδνηηθόηεηαο : Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζηε δεθαεηία 2007 έσο 2016 ην πεξηζψξην θεξδψλ πξν θφξσλ αλέξρεηαη ζε 

12% (κέζνο φξνο δεθαεηίαο), ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ ζε 24%. Σν 

κηθηφ πεξηζψξην παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο κεηαμχ 18% (ζην 2010) θαη 29% (ζην 2013). 

Δπηπιένλ ν δείθηεο ROE γηα ην ίδην δηάζηεκα  δηακνξθψζεθε ζην ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ 

πνζνζηφ ηνπ 95% . Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2007 ν δείθηεο άγγηδε ην 457% (ιφγσ ησλ 

ηδηαίηεξα πςειψλ θεξδψλ θαη ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ). ηε 

ζπλέρεηα αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία θηάλνληαο ζην 22% ην 2015, ελψ ζην 2016 εκθάληζε 

κηα κηθξή άλνδν, αγγίδνληαο ην 51%. 

Ρεπζηόηεηαο : Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) αλήιζε ζε 1,2 ν νπνίνο θξίλεηαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο  

(είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ δείθηε είλαη φηη ε ηηκή ηνπ παξακέλεη 

ζρεηηθαά ζηαζεξή ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο (ε ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,1 θαη 1,7). 

Γξαζηεξηόηεηαο  : Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ δηακνξθψζεθε ζε 2,5. 

εκεηψλεηαη φηη ν δείθηεο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ήηαλ πεξίπνπ γχξσ ζην 3,0 ελψ ζηελ 

ηξηεηία 2014-2016 εκθαλίδεη ηηκέο γχξσ ζην 2,2. πλάξηεζε απηνχ ηνπ δείθηε, είλαη ν 

δείθηεο ηεο κέζεο δηάξθεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ ν νπνίνο δηακνξθψζεθε ζηηο 145 εκέξεο 

πεξίπνπ. Ο δείθηεο απηφο ήηαλ πεξίπνπ ηεο ηάμεο ησλ 133 πεξίπνπ εκεξψλ θαη σο 

απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηελ ηξηεηία 2014-2016 έθηαζε πεξίπνπ ζηηο 168 εκέξεο. 

Γηάξζξωζεο θαη βηωζηκόηεηαο : Ο δείθηεο Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο ηα πλνιηθά Κεθάιαηα 

αλέξρεηαη ζε 79% θαη ε ζρέζε Ξέλσλ πξνο ηα Ίδηα Κεθάιαηα είλαη 3,8. Παξφιν πνπ θαίλεηαη 

φηη νη θνξείο ηεο επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηή κε ιηγφηεξα θεθάιαηα απφ ηνπο πηζησηέο 

ηεο, ν δείθηεο ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ πξνο ηηο πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο είλαη 1,1 

γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ε εηαηξία είλαη ζε ζέζε λα εμνθιήζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ 

ην Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε εηαηξία έρεη θαηά δηαζηήκαηα 

αληιήζεη θεθάιαηα κέζσ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ, ηνλ νπνίν φκσο θαίλεηαη λα εμνθιεί 

θαλνληθά, εκθαλίδνληαο αλά δηεηία κεδεληθά δαλεηαθά θεθάιαηα. Δπηπιένλ, ηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ην χςνο ησλ δαλείσλ. 
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5.4.4  ERNST AND YOUNG (E&Y)
57

 

Ζ εηαηξία απνηειεί κέινο ηνπ δηθηχνπ ηεο E&Y παγθνζκίσο, ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

150 ρψξεο πεξίπνπ, απαζρνιψληαο 231.000 εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ησλ ινγηζηηθψλ, 

ειεγθηηθψλ, θνξνινγηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. Ζ E&Y Διιάδνο αλήθεη ζηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ηεο Δπξψπεο-Μ.Αλαηνιήο-Ηλδίαο-Αθξηθήο (ΔΜΗΑ), θαη είλαη κέινο ηεο E&Y 

Europe LLP, ε νπνία ειέγρεη ηηο εηαηξίεο κέιε ζηελ πεξηνρή ηεο ΔΜΗΑ θαη ηα κέιε ηεο 

αθνινπζνχλ ηε βαζηθή ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή ηεο. Βαζηθή αξρή ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ 

δηθηχνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο θαη ηνπ πειάηεο ηεο, πξνζθέξνληαο  πνηνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ ηφλσζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ηφζν ζηηο θεθαιαηαγνξέο φζν θαη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία γεληθά. 

ηελ Διιάδα, δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή ην 1994, κεηά απφ 

ζπγρψλεπζε δη’ απνξξνθήζεσο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξίαο E&Y & ΗΑ ΟΔ, ε νπνία 

δεκηνπξγήζεθε ην 1990, κε βαζηθφ ζθνπφ ηε δηεμαγσγή νηθνλνκηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ 

ειέγρσλ θαη εξγαζηψλ πξαγκαηνγλσκνζχλεο, παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ επί 

θνξνινγηθψλ ζεκάησλ θαη ζεκάησλ δηνίθεζεο θαη κεραλνξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη θάζε 

ζρεηηθήο πξάμεο. Γηαηεξεί γξαθεία ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη απαζρνιεί πεξίπνπ 

290 εξγαδφκελνπο. Έρεη έλα κεγάιν πειαηνιφγην πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία, ην 

εκπφξην θαη ζηηο ππεξεζίεο (μελνδνρεηαθέο, ηειεπηθνηλσλίεο, πγείαο, ρξεκαηηζηεξηαθέο) 

θιπ), θαη ειέγρεη 17 νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δπηπιένλ, κέιε ηεο E&Y ζηελ 

Διιάδα είλαη θαη νη θάησζη εηαηξείεο: H E&Τ ΑΔ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ»  θαη 

ε  E&Τ SERVICES ΑΔ παξνρήο ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπκβνπιψλ, θαζψο θαη ε E&Y 

ACCOUNTING Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ, πνπ βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο εθθαζάξηζεο.  

Βάζεη ηεο έθζεζεο δηαθάλεηαο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2016, ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηε 

ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 30/06/2016 θαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2015 αλαιχνληαη σο εμήο : 

Πίλαθαο 10. Αλάιπζε Κύθινπ Δξγαζηώλ βάζεη ηεο Έθζεζεο Γηαθάλεηαο ηεο E& Y 

Αλάιπζε Κχθινπ Δξγαζηψλ (εθαηνκκχξηα επξψ) 30/06/2016 30/06/2015 

Έζνδα απφ ππεξεζίεο ειέγρσλ 16,71 17,71 

Λνηπά έζνδα 9,20 8,52 

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ 25,91 26,23 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξαηίζεληαη ηα βαζηθφηεξα θνλδχιηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  
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Πίλαθαο 11. Παξνπζίαζε ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο E&Y(2007-2016) 

ERNST & YOUNG 

 (*)Σα πνζά είλαη ζε ρηι επξψ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Μέζνο όξνο 

10εηίαο 

Πάγηα 1.267,82 1.023,92 860,34 728,56 631,27 575,43 594,21 484,83 192,54 195,99 655,49 

Λνηπά ηνηρεία Με 

Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ 
126,23 85,07 316,85 310,16 97,12 82,82 17,59 103,81 171,00 122,26 143,29 

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 6.613,75 6.388,21 8.741,96 9.164,34 9.889,33 12.643,54 10.511,47 11.340,14 9.478,19 8.578,90 9.334,98 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 433,29 858,62 1.636,39 768,56 1.057,01 751,63 1.366,07 1.359,64 2.217,29 1.612,77 1.206,13 

Υξεφγξαθα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Γηαζέζηκα 2.828,18 1.233,12 855,25 1.317,58 1.124,42 1.091,29 2.605,45 1.380,94 1.186,66 4.576,85 1.819,97 

Μεηαβαηηθνί Δλεξγεηηθνχ 334,78 263,31 338,19 517,94 417,24 465,93 299,88 1.337,95 1.561,98 1.081,75 661,90 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 11.604,04 9.852,24 12.748,98 12.807,15 13.216,40 15.610,64 15.394,67 16.007,31 14.807,65 16.168,52 13.821,76 

Καζαξή Θέζε 3.547,14 1.872,68 585,52 2.251,03 1.270,40 2.156,11 2.898,09 5.063,40 3.331,98 2.819,34 2.579,57 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο -  

Πξνβιέςεηο  
1.321,23 2.399,83 2.132,21 1.660,41 996,83 803,70 782,35 1.416,43 861,45 1.292,31 1.366,67 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

(πξνκεζ, δάλεηα θφξνη) 
5.282,51 4.660,73 8.317,25 7.344,36 7.480,39 10.498,30 10.598,89 7.855,97 8.893,61 9.507,15 8.043,92 

Μεηαβαηηθνί Παζεηηθνχ 1.453,16 919,00 1.714,00 1.551,35 3.468,78 2.152,54 1.115,35 1.671,51 1.720,62 2.549,72 1.831,60 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 11.604,04 9.852,24 12.748,98 12.807,15 13.216,40 15.610,64 15.394,67 16.007,31 14.807,65 16.168,52 13.821,76 
           

 
 

Κύθινο εξγαζηώλ 21.330,68 20.097,00 21.120,32 20.310,28 22.923,74 25.005,79 25.126,70 25.989,31 26.227,12 25.914,32 23.404,53 

Κφζηνο πσιήζεσλ -13.349,11 -14.174,50 -14.731,94 -13.094,37 -15.396,14 -17.858,71 -17.499,91 -17.029,79 -16.809,83 -18.155,63 -15.809,99 

Μηθηό απνηέιεζκα 7.981,57 5.922,50 6.388,38 7.215,90 7.527,60 7.147,08 7.626,79 8.959,52 9.417,30 7.758,69 7.594,53 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο -4.928,00 -5.361,62 -7.370,82 -4.980,13 -5.755,36 -6.771,01 -6.531,58 -6.516,20 -6.398,08 -6.886,06 -6.149,89 

Λνηπά έμνδα/έζνδα/δεκίεο/θέξδε 422,07 554,00 708,24 1.070,47 725,48 868,31 452,88 937,76 -51,79 1.537,96 722,54 

Έθηαθηα Έζνδα (Έμνδα) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ 3.475,64 1.114,88 -274,20 3.306,25 2.497,72 1.244,38 1.548,09 3.381,08 2.967,43 2.410,59 2.167,19 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα / ( Έμνδα) -216,14 -215,59 -409,87 -324,14 -286,37 -332,94 -337,43 -227,14 -176,24 -152,13 -267,80 

Κέξδε/ Εεκηέο πξν θόξωλ 3.259,49 899,29 -684,07 2.982,11 2.211,36 911,44 1.210,66 3.153,94 2.791,19 2.258,47 1.899,39 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο -923,31 -228,65 6,92 -1.316,60 -519,54 -351,86 -468,68 -988,63 -729,61 -709,53 -622,95 

Κέξδε / Εεκηέο κεηά θφξσλ 2.336,19 670,64 -677,15 1.665,50 1.691,82 559,58 741,98 2.165,31 2.061,59 1.548,94 1.276,44 

Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ρξεκαη/κηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ ΓΠΥΑ. 



 

60 

 

Γηάγξακκα 6 – Γηαρξνληθή Δμέιημε Κύθινπ Δξγαζηώλ, Μηθηώλ απνηειεζκάηωλ θαη θεξδώλ/δεκηώλ πξν θόξωλ γηα ην δηάζηεκα 2007-

2016 ηεο ERNST & YOUNG 
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ΓΔΗΚΣΔ ERNST & YOUNG 

Απνδνηηθόηεηαο : Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζηε δεθαεηία 2007 έσο 2016, ην πεξηζψξην θεξδψλ πξν θφξσλ αλέξρεηαη ζε 

8% (κέζνο φξνο δεθαεηίαο), ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ ζε 32%. Σν 

κηθηφ πεξηζψξην δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο απμνκεηψζεηο κέζα ζηε δεθαεηία, κε ρακειφηεξε 

ηηκή γχξσ ζην 29% (ζηε ρξήζε 2012) θαη πςειφηεξε γχξσ ζην 37%. (ζηε ρξήζε 2007). 

Δπηπιένλ ν δείθηεο ROE γηα ην ίδην δηάζηεκα δηακνξθψζεθε ζε 74% .  

Ρεπζηόηεηαο : Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) αλήιζε ζε 1,3 ν νπνίνο θξίλεηαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο  

(είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο). Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ δείθηε είλαη φηη ε ηηκή ηνπ παξακέλεη 

αξθεηά ζηαζεξή ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο (ε ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,1 θαη 1,6). 

Γξαζηεξηόηεηαο : Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ  δηακνξθψζεθε ζε 2,5.  

πλάξηεζε ηνπ δείθηε απηνχ, είλαη ν δείθηεο ηεο κέζεο δηάξθεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ ν 

νπνίνο δηακνξθψζεθε ζηηο 146 εκέξεο πεξίπνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξηλ ηελ θξίζε (ζηε 

δηεηία 2007-2008) νη απαηηήζεηο εηζπξάηηνληαλ ζε δηάξθεηα πεξίπνπ 115 εκεξψλ αιιά ε 

δηάξθεηα απηή απμήζεθε ζεκαληηθά ζην δηάζηεκα 2009-2014 (πεξίπνπ 162 εκέξεο) ελψ ζηελ 

ηειεπηαία δηεηία έγηλε πξνζπάζεηα κείσζεο ζηηο 126 εκέξεο. 

Γηάξζξωζεο θαη βηωζηκόηεηαο : Ο δείθηεο Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο ηα πλνιηθά Κεθάιαηα 

αλέξρεηαη ζε 81% θαη ε ζρέζε Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα είλαη 4,4. Αλ θαη ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα πςειφο (ν δεχηεξνο πςειφηεξνο), ν δείθηεο ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ 

πξνο ηηο πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο είλαη 1,2 γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ε εηαηξία είλαη ζε ζέζε λα 

εμνθιήζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ ην Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ. εκεηψλεηαη φηη ε 

εηαηξία έρεη δαλεηαθή επηβάξπλζε (βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ) ν νπνίνο φκσο απφ ην 2012 θαη 

έπεηηα ζπλερψο κεηψλεηαη, ελψ ζην 2016 ππεξθαιχπηεηαη κφλν απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα. 
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5.4.5  DELOITTE
58

 

H DELOITE, ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα, κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, ην 1993 κεηά ηε κεηαηξνπή 

ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξίαο πνπ αξρηθψο ηδξχζεθε ην 1975. Αλήθεη  ζην δηεζλέο δίθηπν ηεο 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ 150 ρψξεο, κε πεξηζζφηεξα απφ 244.000 ζηειέρε. ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ άιιεο δχν 

εηαηξίεο ηνπ δηθηχνπ, ζηνλ θιάδν παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ, θνξνινγηθψλ, ππεξεζηψλ 

εμεχξεζεο πξνζσπηθνχ, πνπ ππφθεηληαη ζηελ ίδηα πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ηεο DTTL, ελψ θαη ε ίδηα εθαξκφδεη ηελ ειεγθηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ ηερλνινγία 

πνπ ππνζηεξίδεη ε DTTL. Μεηά ηελ αθππεξέηεζε θαη απνρψξεζε (εληφο ηνπ 2016) ησλ 

ηδξπηηθψλ κειψλ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ αιιαγή ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζε θαη ηεο εγεηηθήο 

νκάδαο, ζπκθσλήζεθε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην δίθηπν ησλ εηαηξηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ 

απφ ηελ νκπξέια ηεο Deloitte Ηηαιίαο κε ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Deloitte Central Mediterranean 

Srl, (DCM), κηαο κεγεζπκέλεο εηαηξίαο κέινπο ηνπ δηθηχνπ, ε νπνία αλακέλεηαη λα θέξεη 

αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ, απμεκέλε θηλεηηθφηεηα θαη εκπινπηηζκφ ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

ζηειερψλ ζε κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή.  

Με εγθαηαζηάζεηο ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε 

εηαηξίεο  ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζε 20 πεξίπνπ νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Απαζρνιεί 600 πεξίπνπ εξγαδφκελνπο ζην δίθηπν ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Διιάδα θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 300 εξγαδφκελνπο ζηνλ ειεγθηηθφ ηνκέα. 

Βάζεη ηεο έθζεζεο δηαθάλεηαο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2016, ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηε 

ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 30/06/2016 θαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2015 αλαιχνληαη σο εμήο : 

Πίλαθαο 12. Αλάιπζε Κύθινπ Δξγαζηώλ βάζεη ηεο Έθζεζεο Γηαθάλεηαο ηεο DELOITTE 

Αλάιπζε Κχθινπ Δξγαζηψλ (εθαηνκκχξηα επξψ) 30/06/2016 30/06/2015 

Έζνδα απφ ππεξεζίεο ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ 20,49 20,50 

Λνηπά έζνδα  4,22 4,16 

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ 24,71 24,66 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξαηίζεληαη ηα βαζηθφηεξα θνλδχιηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.   
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Πίλαθαο 13. Παξνπζίαζε ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο DELOITTE(2007-2016) 

DELOITTE (*)Σα πνζά είλαη ζε ρηι 

επξψ 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Μέζνο 

όξνο 

10εηίαο 

Πάγηα 46,72 34,39 16,31 1.627,36 1.647,20 1.607,96 1.606,22 1.996,29 1.827,50 1.728,15 1.213,81 

Λνηπά ηνηρεία Με Κπθινθνξνχληνο 

Δλεξγεηηθνχ 

94,13 101,18 141,24 252,04 293,14 518,64 543,86 537,16 438,54 454,83 337,48 

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 5.554,54 5.658,36 6.402,61 4.927,23 5.540,41 7.595,69 6.977,81 7.048,80 5.199,25 5.084,99 5.998,97 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 964,14 1.540,92 820,08 820,90 1.009,90 1.480,75 1.370,15 1.512,37 744,76 293,56 1.055,75 

Υξεφγξαθα 0,00 0,00 800,96 0,00 0,00 0,00 100,02 100,02 0,00 0,00 100,10 

Γηαζέζηκα 2.440,42 3.521,73 473,59 284,91 301,34 667,97 2.280,47 685,41 2.557,98 1.950,36 1.516,42 

Μεηαβαηηθνί Δλεξγεηηθνχ 654,40 749,86 876,28 647,49 1.250,27 974,89 406,62 319,78 1.328,02 2.485,27 969,29 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 9.754,36 11.606,45 9.531,08 8.559,92 10.042,26 12.845,90 13.285,15 12.199,84 12.096,07 11.997,16 11.191,82 

Καζαξή Θέζε 1.661,11 1.448,96 1.513,42 2.127,48 2.142,43 2.057,81 2.856,99 2.619,27 3.690,48 4.028,96 2.414,69 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο -  

Πξνβιέςεηο 

210,82 298,89 501,60 424,17 433,96 443,05 456,38 453,53 546,46 541,55 431,04 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

(πξνκεζ, δάλεηα θφξνη) 

7.515,83 9.739,73 7.070,91 5.881,21 7.424,16 9.332,13 9.700,71 8.801,36 7.297,92 7.277,03 8.004,10 

Μεηαβαηηθνί Παζεηηθνχ 366,61 118,87 445,15 127,06 41,71 1.012,91 271,07 325,69 561,20 149,63 341,99 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 9.754,36 11.606,45 9.531,08 8.559,92 10.042,26 12.845,90 13.285,15 12.199,84 12.096,07 11.997,16 11.191,82 

            
Κύθινο εξγαζηώλ 19.228,20 22.838,89 22.160,51 19.660,99 18.780,30 23.640,74 25.128,43 24.020,41 24.657,46 24.709,88 22.482,58 

Κφζηνο πσιήζεσλ -16.028,65 -18.754,95 -19.312,67 -17.543,75 -17.479,81 -22.246,65 -23.364,51 -21.084,54 -21.495,27 -21.744,30 -19.905,51 

Μηθηό απνηέιεζκα 3.199,56 4.083,94 2.847,84 2.117,23 1.300,49 1.394,10 1.763,92 2.935,87 3.162,19 2.965,58 2.577,07 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 25,16 0,11 21,40 0,20 187,26 286,33 127,57 131,56 296,66 247,26 132,35 

Έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο -916,73 -1.341,88 -1.106,41 -1.103,63 -994,82 -939,85 -1.081,90 -1.100,65 -2.481,41 -1.918,78 -1.298,61 

Λνηπά έμνδα/έζνδα/δεκίεο/θέξδε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118,59 128,64 1,01 

Έθηαθηα Έζνδα (Έμνδα) -162,04 -340,43 26,84 4,55 -63,03 -235,39 597,42 -121,50 0,00 0,00 -29,36 

Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ 2.145,95 2.401,74 1.789,67 1.018,35 429,91 505,20 1.407,01 1.845,28 858,85 1.422,71 1.382,46 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα / ( Έμνδα) -98,01 -156,27 -165,19 -67,88 -253,79 -363,24 -344,87 -342,13 -170,11 -288,41 -224,99 

Κέξδε/ Εεκηέο πξν θόξωλ 2.047,93 2.245,47 1.624,47 950,46 176,12 141,96 1.062,14 1.503,15 688,73 1.134,29 1.157,47 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο -600,21 -582,62 -430,01 -537,37 -161,18 -526,64 -262,97 -455,05 -518,49 -595,81 -467,03 

Κέξδε / Εεκηέο κεηά θφξσλ 1.447,73 1.662,85 1.194,46 413,09 14,95 -384,69 799,17 1.048,11 170,25 538,48 690,44 

(*) Σα ζηνηρεία έσο 30.06.2014 αθνξνχλ ρξεκαη/κηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη ηνπ ΔΓΛ, ελψ απφ 30.06.2015 θαη έπεηηα ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ ΔΛ
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Γηάγξακκα 7 – Γηαρξνληθή Δμέιημε Κύθινπ Δξγαζηώλ, Μηθηώλ απνηειεζκάηωλ θαη θεξδώλ/δεκηώλ πξν θόξωλ γηα ην δηάζηεκα 2007-

2016 ηεο DELOITTE
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ΓΔΗΚΣΔ DELOITTE 

Απνδνηηθόηεηαο : Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζηε δεθαεηία 2007 έσο 2016, ην πεξηζψξην θεξδψλ πξν θφξσλ αλέξρεηαη ζε 

5% (κέζνο φξνο δεθαεηίαο), ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ ζε 12%. Σν 

κηθηφ πεξηζψξην δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο απμνκεηψζεηο κέζα ζηε δεθαεηία, κε ρακειφηεξε 

ηηκή γχξσ ζην 6% (ζηε ρξήζε 2012) θαη πςειφηεξε γχξσ ζην 18%. (ζηε ρξήζε 2008). 

Δπηπιένλ ν δείθηεο ROE γηα ην ίδην δηάζηεκα δηακνξθψζεθε ζε 48% .  

Ρεπζηόηεηαο : Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) αλήιζε ζε 1,2 ν νπνίνο θξίλεηαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο  

(είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο). Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ δείθηε είλαη φηη ε ηηκή ηνπ παξακέλεη 

ηδηαίηεξα ζηαζεξή ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο (ε ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,0 θαη 1,3). 

Γξαζηεξηόηεηαο  : Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ  δηακνξθψζεθε ζε 3,7.  

πλάξηεζε ηνπ δείθηε απηνχ, είλαη ν δείθηεο ηεο κέζεο δηάξθεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ ν 

νπνίνο δηακνξθψζεθε ζηηο 97 εκέξεο πεξίπνπ. εκεηψλεηαη φηη είλαη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο 

κεηαμχ ησλ έμη εηαηξηψλ, ελψ ζηελ ηειεπηαία δηεηία παξνπζίαζε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ 

(γχξσ ζηηο 76 εκέξεο). 

Γηάξζξωζεο θαη βηωζηκόηεηαο : Ο δείθηεο Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο ηα πλνιηθά Κεθάιαηα 

αλέξρεηαη ζε 78% θαη ε ζρέζε Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα είλαη 3,6. Παξφιν πνπ θαίλεηαη 

φηη νη θνξείο ηεο επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηή κε ιηγφηεξα θεθάιαηα απφ ηνπο πηζησηέο 

ηεο, ν δείθηεο ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ πξνο ηηο πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο είλαη 1,1 

γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ε εηαηξία είλαη ζε ζέζε λα εμνθιήζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ 

ην Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ. Αλαθέξεηαη φηη ε εηαηξία έρεη δαλεηαθή επηβάξπλζε 

(βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ), νη ινηπνί φκσο δείθηεο δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα πγηή θαη 

θεξδνθφξα εηαηξία, ρσξίο πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. 
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5.4.6  GRANT THORNTON 
59

 

Ζ GRANT THORNTON ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 1994 θαη είλαη εηαηξία κέινο ηεο 

Thornton International Ltd (GTIL) απφ ην 1998, ελφο απφ ηνπο εγεηηθνχο νίθνπο παξνρήο 

αλεμάξηεησλ ειεγθηηθψλ, θνξνινγηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (Audit – Tax – 

Advisory). Πάλσ απφ 47.000 ζηειέρε, ζε πεξηζζφηεξεο απφ 140 εηαηξίεο κέιε, έρνπλ σο 

θνηλφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο μερσξηζηήο ηαπηφηεηαο ζηελ αγνξά, πξνζθέξνληαο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ππεξεζίεο. Ζ παγθφζκηα ζηξαηεγηθή ηνπ δηθηχνπ εζηηάδεη ζηελ 

αλάπηπμε καδί κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο, ηνπο πειάηεο ηεο, ηηο αγνξέο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη 

νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ ηεο GTIL. 

ηελ Διιάδα απαζρνιεί πεξίπνπ 390 άηνκα, δηαηεξψληαο γξαθεία, ζηελ Αζήλα, ζηε 

Θεζζαινλίθε, ζην Ζξάθιεην Κξήηεο θαη ζηα Ησάλληλα παξέρνληαο ππεξεζίεο ζε δηάθνξεο 

νληφηεηεο εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 40 αθνξνχλ νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σνλ Ηνχιην 

ηνπ 2012 ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί σο κέινο ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ θαη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία κε 

πιήξε επσλπκία «Grant Thornton Φνξνινγηθέο & Λνγηζηηθέο Τπεξεζίεο ΑΔ». 

Βάζεη ηεο έθζεζεο δηαθάλεηαο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2016, ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηε 

ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 30/06/2016 θαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2015 αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Πίλαθαο 14. Αλάιπζε Κύθινπ Δξγαζηώλ βάζεη ηεο Έθζεζεο Γηαθάλεηαο ηεο GRANT 

THORNTON 

Αλάιπζε Κχθινπ Δξγαζηψλ (εθαηνκκχξηα επξψ) 30/06/2016 30/06/2015 

Έζνδα απφ ππεξεζίεο ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ 15,20 16,11 

Λνηπά έζνδα  7,06 6,30 

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ 22,26 22,41 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξαηίζεληαη ηα βαζηθφηεξα θνλδχιηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  
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Πίλαθαο 15. Παξνπζίαζε ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο GRANT THORNTON (2007-2016) 

GRANT THORNTON(*)Σα 

πνζά είλαη ζε ρηι επξψ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Μέζνο όξνο 

10εηίαο 

Πάγηα 295,99 271,74 216,33 132,04 90,64 67,18 73,41 69,22 98,31 93,20 140,81 

Λνηπά ηνηρεία Με 

Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ 227,81 275,12 231,80 168,12 153,09 226,85 306,75 294,26 350,21 310,19 254,42 

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 3.963,07 5.683,19 6.077,33 6.393,30 6.875,20 8.700,41 10.163,90 10.958,72 9.746,46 9.908,55 7.847,01 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 228,23 297,87 376,87 648,38 669,79 563,94 799,41 454,35 371,70 1.000,71 541,12 

Υξεφγξαθα 0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Γηαζέζηκα 1.701,70 2.073,38 1.574,69 968,78 944,82 1.429,13 881,63 1.891,89 1.889,67 2.078,62 1.543,43 

Μεηαβαηηθνί Δλεξγεηηθνχ 3,13 3,16 58,48 61,86 61,21 67,67 84,31 97,54 266,26 95,24 79,89 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 6.419,92 8.604,46 8.535,49 8.372,47 8.794,74 11.055,17 12.309,41 13.765,98 12.722,61 13.486,50 10.406,68 

Καζαξή Θέζε 629,10 1.111,31 607,85 1.189,74 1.224,37 1.794,24 1.763,57 3.058,17 2.562,20 3.580,77 1.752,13 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο -  

Πξνβιέςεηο 0,00 261,42 311,76 323,64 405,99 519,21 343,88 282,12 379,42 435,51 326,29 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

(πξνκεζ, δάλεηα θφξνη) 5.731,64 7.231,73 7.483,00 6.726,27 6.920,76 8.407,40 9.874,85 10.135,62 9.489,45 9.099,92 8.110,06 

Μεηαβαηηθνί Παζεηηθνχ 59,18 0,00 132,88 132,83 243,63 334,32 327,11 290,07 291,55 370,30 218,19 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 6.419,92 8.604,46 8.535,49 8.372,47 8.794,74 11.055,17 12.309,41 13.765,98 12.722,61 13.486,50 10.406,68 

            
Κύθινο εξγαζηώλ 12.664,47 13.309,80 15.140,82 15.520,46 14.823,91 17.001,97 20.449,58 22.169,78 22.414,29 22.259,15 17.575,42 

Κφζηνο πσιήζεσλ -9.883,91 -11.050,66 -12.875,51 -12.307,61 -12.119,62 -13.697,98 -17.336,97 -18.170,47 -18.697,29 -17.954,66 -14.409,47 

Μηθηό απνηέιεζκα 2.780,56 2.259,13 2.265,32 3.212,86 2.704,29 3.303,99 3.112,61 3.999,31 3.717,00 4.304,49 3.165,95 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 2,90 63,48 145,08 58,75 90,00 57,52 274,81 180,38 240,53 229,86 134,33 

Έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο -1.601,22 -2.089,56 -2.235,96 -2.117,99 -1.610,97 -1.829,80 -1.825,99 -2.203,35 -3.348,80 -2.857,19 -2.172,08 

Λνηπά έμνδα/έζνδα/δεκίεο/θέξδε 0,00 -117,93 -286,14 -180,34 -207,90 -161,61 -92,72 -119,74 -276,72 -73,96 -151,71 

Έθηαθηα Έζνδα (Έμνδα) -50,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,03 

Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ θαη 

θφξσλ 
1.131,93 115,11 -111,71 973,27 975,41 1.370,10 1.468,71 1.856,60 332,01 1.603,20 971,46 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα / ( 

Έμνδα) 
-2,77 5,22 -20,49 -41,69 -71,10 -78,05 -65,85 -54,90 -32,30 -16,58 -37,85 

Κέξδε/ Εεκηέο πξν θόξωλ 1.129,15 120,34 -132,20 931,58 904,31 1.292,06 1.402,86 1.801,70 299,72 1.586,62 933,61 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο -282,29 -318,77 -371,26 -949,76 -864,03 -722,18 -1.076,74 -581,31 -112,87 -548,69 -582,79 

Κέξδε / Εεκηέο κεηά θφξσλ 846,86 -198,44 -503,46 -18,18 40,28 569,88 326,13 1.220,40 186,85 1.037,93 350,82 

(*) Σα ζηνηρεία ησλ ρξεκαη/θσλ θαηαζηάζεσλ ηεο 30/06/2007 ζπληάρζεθαλ βάζεη ηνπ ΔΓΛ ελψ φια ηα ππφινηπα ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ ΓΠΥΑ.
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Γηάγξακκα 8 – Γηαρξνληθή Δμέιημε Κύθινπ Δξγαζηώλ, Μηθηώλ απνηειεζκάηωλ θαη θεξδώλ/δεκηώλ πξν θόξωλ γηα ην δηάζηεκα 2007-

2016 ηεο GRANT THORNTON 
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Κχθινο εξγαζηψλ Μηθηφ απνηέιεζκα Κέξδε/ Εεκηέο πξν θφξσλ



 

69 

ΓΔΗΚΣΔ GRANT THORNTON 

Απνδνηηθόηεηαο : Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζηε δεθαεηία 2007 έσο 2016 ην πεξηζψξην θεξδψλ πξν θφξσλ αλέξρεηαη ζε 

5% (κέζνο φξνο δεθαεηίαο), ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ ζε 18%. Σν 

κηθηφ πεξηζψξην δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο απμνκεηψζεηο κέζα ζηε δεθαεηία, κε ρακειφηεξε 

ηηκή γχξσ ζην 15% (ζηε ρξήζε 2009 θαη 2013) θαη πςειφηεξε γχξσ ζην 22%. (ζηε ρξήζε 

2007). Δπηπιένλ ν δείθηεο ROE γηα ην ίδην δηάζηεκα δηακνξθψζεθε ζε 53% .  

Ρεπζηόηεηαο : Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) αλήιζε ζε 1,2 ν νπνίνο θξίλεηαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο  

(είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο). Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ δείθηε είλαη φηη ε ηηκή ηνπ παξακέλεη 

ηδηαίηεξα ζηαζεξή ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο (ε ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,0 θαη 1,4). 

Γξαζηεξηόηεηαο  : Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ  δηακνξθψζεθε ζε 2,2.  

πλάξηεζε ηνπ δείθηε απηνχ, είλαη ν δείθηεο ηεο κέζεο δηάξθεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ ν 

νπνίνο δηακνξθψζεθε ζηηο 163 εκέξεο πεξίπνπ (κε ρακειφηεξε ηηκή ηηο 114 εκέξεο πεξίπνπ 

ζην 2007 θαη πςειφηεξε ηηο 187 εκέξεο πεξίπνπ ζην 2012). εκεηψλεηαη φηη είλαη απφ ηνπο 

πςειφηεξνπο, ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο εηαηξίεο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ππάξρεη κηα αξθεηά 

κεγάιε θαζπζηέξεζε ζην ρξφλν είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο. 

Γηάξζξωζεο θαη βηωζηκόηεηαο : Ο δείθηεο Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο ηα πλνιηθά Κεθάιαηα 

αλέξρεηαη ζε 83% θαη ε ζρέζε Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα είλαη 4,9. Δίλαη ν πςειφηεξνο 

κεηαμχ ησλ 6 εηαηξηψλ, παξφια απηά αλαθέξεηαη φηη ε εηαηξία δελ έρεη δαλεηαθή επηβάξπλζε. 

Δπίζεο, ν δείθηεο ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ πξνο ηηο πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο είλαη 

1,2 γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ε εηαηξία είλαη ζε ζέζε λα εμνθιήζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

απφ ην Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ. 
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5.4.7  KPMG
60

 

Ζ KPMG είλαη κηα ειιεληθή εηαηξία κέινο ηεο ειβεηηθήο ζπλεηαηξηζηηθήο εηαηξίαο KPMG 

International, έλα παγθφζκην δίθηπν εηαηξηψλ πνπ παξέρνπλ ειεγθηηθέο, θνξνινγηθέο θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Ζ  KPMG International θαζνξίδεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε 

θαη δηαηήξεζε θνηλψλ πνιηηηθψλ, πξνηχπσλ εξγαζίαο θαη ζπκπεξηθνξάο απφ ηηο εηαηξίεο 

κέιε πξνζηαηεχνληαο θαη εληζρχνληαο έηζη ηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ εκπνξηθνχ ηεο 

ζήκαηνο ηεο KPMG.  

Οη βαζηθέο αμίεο πνπ ε KPMG πξνσζεί είλαη ε νκαδηθή εξγαζία, πξνσζψληαο ηελ 

επηθνηλσλία θαη ζεβφκελε ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ θαζελφο, παξέρνληαο παξαδεηγκαηηθέο 

ππεξεζίεο. 

Ζ KPMG ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΑΔ, ελψ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα απφ ην 

1972, ιεηηνπξγεί κε ηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο απφ ην 1993, κε γξαθεία ζηελ Αζήλα θαη ζηε 

Θεζζαινλίθε. Απαζρνιεί 200 πεξίπνπ άηνκα, κε πνιπάξηζκν πειαηνιφγην ζην νπνίν 

αλήθνπλ 30 πεξίπνπ νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δπίζεο, ζην ίδην δίθηπν αλήθνπλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ θαη άιιεο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ παξέρνπλ  Φνξνινγηθέο, Λνγηζηηθέο, 

Μηζζνδνηηθέο θαη πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο, απαζρνιψληαο άιια πεξίπνπ 200 άηνκα.  

Βάζεη ηεο έθζεζεο δηαθάλεηαο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2016, ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηε 

ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 30/06/2016 θαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2015 αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Πίλαθαο 16. Αλάιπζε Κύθινπ Δξγαζηώλ βάζεη ηεο Έθζεζεο Γηαθάλεηαο ηεο KPMG  

 
Αλάιπζε Κχθινπ Δξγαζηψλ (εθαηνκκχξηα επξψ) 30/06/2016 30/06/2015 

Έζνδα απφ ππεξεζίεο ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ 14,90 14,57 

Έζνδα απφ θνξνινγηθέο ππεξεζίεο 0,26 0,23 

Άιιεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 0,06 0,16 

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ 15,22 14,96 

 

ηνπο  παξαθάησ πίλαθεο  παξαηίζεληαη ηα βαζηθφηεξα θνλδχιηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 
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Πίλαθαο 17. Παξνπζίαζε ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο KPMG  (2007-2016) 

KPMG(*)Σα πνζά είλαη ζε ρηι επξψ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Μέζνο 

όξνο 

10εηίαο 

Πάγηα 109,73 134,36 135,92 122,04 93,63 72,54 47,51 94,25 242,39 216,69 126,91 

Λνηπά ηνηρεία Με Κπθινθνξνχληνο 

Δλεξγεηηθνχ 121,33 121,33 121,33 156,33 156,33 156,33 177,16 186,30 178,83 170,86 154,61 

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 2.684,04 3.387,46 3.793,68 3.989,86 2.462,25 5.201,23 4.931,58 5.011,94 4.822,63 5.757,02 4.204,17 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 399,49 346,10 166,91 296,64 875,49 264,82 114,26 26,62 56,63 40,78 258,77 

Υξεφγξαθα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Γηαζέζηκα 2.231,20 2.808,74 784,50 1.174,37 990,58 2.626,20 3.973,94 5.121,35 5.127,23 5.552,28 3.039,04 

Μεηαβαηηθνί Δλεξγεηηθνχ 104,04 96,31 126,39 180,83 156,47 90,64 114,77 98,75 78,86 96,74 114,38 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 5.649,83 6.894,29 5.128,74 5.920,07 4.734,76 8.411,76 9.359,22 10.539,21 10.506,56 11.834,37 7.897,88 

Καζαξή Θέζε 160,00 160,00 160,00 160,00 185,45 2.003,79 4.869,73 6.272,60 8.608,57 9.882,33 3.246,25 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο -  

Πξνβιέςεηο 0,41 0,22 6,42 11,59 3.002,36 3.000,08 2.000,00 2.000,57 0,00 0,00 1.002,17 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

(πξνκεζ, δάλεηα θφξνη) 4.771,16 5.997,65 4.358,44 5.585,97 1.346,36 3.063,40 2.219,68 2.010,58 1.661,81 1.681,30 3.269,64 

Μεηαβαηηθνί Παζεηηθνχ 718,26 736,42 603,88 162,51 200,58 344,48 269,80 255,46 236,17 270,75 379,83 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 5.649,83 6.894,29 5.128,74 5.920,07 4.734,76 8.411,76 9.359,22 10.539,21 10.506,56 11.834,37 7.897,88 

            
Κύθινο εξγαζηώλ 16.813,68 18.684,29 14.802,48 14.545,74 12.676,05 14.980,16 18.101,97 14.176,43 14.962,27 15.222,24 15.496,53 

Κφζηνο πσιήζεσλ -7.695,46 -7.714,12 -8.532,23 -8.534,05 -8.675,25 -9.346,96 -10.941,96 -8.731,08 -9.409,49 -9.995,17 -8.957,58 

Μηθηό απνηέιεζκα 9.118,22 10.970,17 6.270,25 6.011,69 4.000,80 5.633,19 7.160,01 5.445,35 5.552,78 5.227,07 6.538,95 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 155,56 128,63 111,07 67,18 53,34 54,97 46,28 48,56 45,88 49,12 76,06 

Έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο -2.439,90 -2.731,33 -2.785,55 -3.153,55 -3.722,71 -3.133,23 -3.604,45 -2.846,96 -3.048,72 -3.192,69 -3.065,91 

Λνηπά έμνδα/έζνδα/δεκίεο/θέξδε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,86 8,44 14,13 

Έθηαθηα Έζνδα (Έμνδα) -252,28 -183,43 267,81 269,83 -104,51 -67,86 65,28 -64,76 0,00 0,00 -6,99 

Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ 6.581,60 8.184,04 3.863,58 3.195,15 226,93 2.487,08 3.667,13 2.582,19 2.682,79 2.091,93 3.556,24 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα / ( Έμνδα) 22,73 79,56 34,80 0,00 -76,93 -184,59 -58,03 -15,26 -30,17 -19,88 -24,78 

Κέξδε/ Εεκηέο πξν θόξωλ 6.604,33 8.263,60 3.898,38 3.195,16 150,00 2.302,48 3.609,10 2.566,93 2.652,62 2.072,05 3.531,46 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο -2.036,64 -2.098,63 -916,50 -760,96 -124,55 -484,14 -743,16 -700,06 -812,04 -798,30 -947,50 

Κέξδε / Εεκηέο κεηά θφξσλ 4.567,69 6.164,98 2.981,89 2.434,20 25,45 1.818,34 2.865,94 1.866,87 1.840,58 1.273,75 2.583,97 

(*) Σα ζηνηρεία έσο 30.06.2014 αθνξνχλ ρξεκαη/κηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη ηνπ ΔΓΛ, ελψ απφ 30.06.2015 θαη έπεηηα ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ ΔΛΠ
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Γηάγξακκα 9 – Γηαρξνληθή Δμέιημε Κύθινπ Δξγαζηώλ, Μηθηώλ απνηειεζκάηωλ θαη θεξδώλ/δεκηώλ πξν θόξωλ γηα ην δηάζηεκα 2007-

2016 ηεο KPMG 
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ΓΔΗΚΣΔ KPMG 

Απνδνηηθόηεηαο : Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ, ζηε 

δεθαεηία 2007 έσο 2016, πξνθχπηεη φηη ην πεξηζψξην θεξδψλ πξν θφξσλ αλέξρεηαη ζε 23% 

(κέζνο φξνο δεθαεηίαο). Ο κέζνο φξνο δεθαεηίαο ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ αλέξρεηαη  ζε 42%, 

κε πςειφηεξε ηηκή ζηε ρξήζε 2008 (59%) ελψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη πησηηθή πνξεία 

θηάλνληαο ζην 32% ζηε ρξήζε 2011. ην 2012 απμήζεθε θηάλνληαο ζην 37% θαη παξακέλεη 

ζε απηφ ην επίπεδν πεξίπνπ κέρξη θαη ην 2016. Ο κέζνο φξνο δεθαεηίαο γηα ηνλ  δείθηεο ROE 

δηακνξθψζεθε ζε 109% . Σν πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ηελ ηειεπηαία 3εηία 

γχξσ ζην 35%, ηα πξνεγνχκελα φκσο ρξφληα μεπεξλνχζε ην 100% ιφγσ ηδηαίηεξα πςειήο 

θεξδνθνξίαο θαη κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο (δηαλνκή φισλ ησλ θεξδψλ) κε απνηέιεζκα ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα λα απνηεινχληαη κφλν απφ ην Καηαβεβιεκέλν θεθάιαην θαη ην εθ ηνπ λφκνπ 

ππνρξεσηηθφ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ. Απφ ην 2011 θαη έπεηηα αιιάδεη κεξηζκαηηθή πνιηηηθή 

θαη ζρεκαηίδνληαη απνζεκαηηθά (κεηαθνξά ησλ θεξδψλ σο ππφινηπν θεξδψλ εηο λένλ) κε 

απνηέιεζκα ν δείθηεο ROE λα εκθαλίδεηαη κεησκέλνο, αλ θαη πάιη αξθεηά πςειφο. 

Ρεπζηόηεηαο : Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) είλαη ηδηαίηεξα πςειφο (2,1). εκεηψλεηαη φηη ε ηηκή ηνπ ηελ 

πξψηε ηεηξαεηία ήηαλ πεξίπνπ 1,0 αιιά δηαρξνληθά απμάλεηαη, θηάλνληαο ζηελ ηηκή 6,0 ζηε 

ρξήζε 2016. Σν κεγάιν εχξνο ηνπ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ζηελ πξψηε ηεηξαεηία 

ππήξραλ ππνρξεψζεηο απφ κεξίζκαηα (ιφγσ ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο) ελψ ηαπηφρξνλα 

κεηά ην 2011 απμήζεθαλ ηα δηαζέζηκα ηεο εηαηξίαο ιφγσ ηεο απνζεκαηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ. 

 Γξαζηεξηόηεηαο  : Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ δηακνξθψζεθε ζε 3,7.  

πλάξηεζε ηνπ δείθηε απηνχ, είλαη ν δείθηεο ηεο κέζεο δηάξθεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ ν 

νπνίνο δηακνξθψζεθε ζηηο 99 εκέξεο πεξίπνπ. εκεηψλεηαη φηη είλαη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο 

κεηαμχ ησλ έμη εηαηξηψλ. Παξφια απηά παξαηεξείηαη φηη ελψ ην 2007 ν κέζνο ρξφλνο 

είζπξαμεο αλέξρνληαλ ζηηο 58 εκέξεο (ν πην ρακειφο πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηηο έμη 

εηαηξίεο), έθηνηε παξνπζηάδεη αλνδηθή ηάζε, θηάλνληαο ζην 2016 ηηο 138 εκέξεο.  

Γηάξζξωζεο θαη βηωζηκόηεηαο : Ο δείθηεο Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο ηα πλνιηθά Κεθάιαηα 

αλέξρεηαη ζε 59% θαη ε ζρέζε Ξέλσλ πξνο ηα Ίδηα Κεθάιαηα είλαη 1,4. Δίλαη απ’ ηνπο πιένλ 

ρακειφηεξνπο δείθηεο, ελψ ν δείθηεο ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ πξνο ηηο πλνιηθέο 

Τπνρξεψζεηο είλαη 1,6 (ν πςειφηεξνο κεηαμχ ησλ έμη εηαηξηψλ), γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ε 

εηαηξία είλαη ζε ζέζε λα εμνθιήζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ ην Κπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ. εκεηψλεηαη φηη απφ ην 2015 θαη έπεηηα ε εηαηξία δελ έρεη δαλεηαθή επηβάξπλζε. 



 

74 

5.4.8 πγθξηηηθή Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μεγεζώλ αλά εηαηξία θαη  ζην  ζύλνιν   ηνπ θιάδνπ 

Πίλαθαο 18 – Ηζνινγηζκόο θαη Καηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ αλά εηαηξία θαη ζην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ (κέζνο όξνο δεθαεηίαο) 

Μέζνο όξνο γηα 

ηελ πεξίνδν 

2007-2016 (ρηι 

επξώ) 

ΟΛ Α.Δ. 

% επί  

θχθινπ 

εξγαζηψλ 
PWC 

% επί 

θχθινπ 

εξγαζηψλ 

ERNST & 

YOUNG 

% επί 

θχθινπ 

εξγαζηψλ 

DELOITTE 

% επί  

θχθινπ 

εξγαζηψλ 

GRANT 

THORNTO

N 

% επί  

θχθινπ 

εξγαζηψλ 
KPMG 

% επί  

θχθινπ 

εξγαζηψλ 

Μέζνο όξνο ηωλ 

έμη εηαηξηώλ 

Πάγηα 602,01 2% 1.711,45 9% 655,49 5% 1.213,81 11% 140,81 1% 126,91 2% 741,75 5% 

Λνηπά ηνηρεία 

Με 

Κπθινθνξνχληνο 

Δλεξγεηηθφχ 336,71 1% 271,25 1% 143,29 1% 337,48 3% 254,42 2% 154,61 2% 249,63 2% 

Δκπνξηθέο 

Απαηηήζεηο 18.172,62 72% 13.138,15 69% 9.334,98 68% 5.998,97 54% 7.847,01 75% 4.204,17 53% 9.782,65 67% 

Λνηπέο 

Απαηηήζεηο 2.248,29 9% 836,88 4% 1.206,13 9% 1.055,75 9% 541,12 5% 258,77 3% 1.024,49 7% 

Υξεφγξαθα 3,58 0% 0,00 0% 0,00 0% 100,10 1% 0,00 0% 0,00 0% 17,28 0% 

Γηαζέζηκα 3.964,81 16% 2.673,17 14% 1.819,97 13% 1.516,42 14% 1.543,43 15% 3.039,04 38% 2.426,14 17% 

Μεηαβαηηθνί 

Δλεξγεηηθνχ 66,19 0% 426,19 2% 661,90 5% 969,29 9% 79,89 1% 114,38 1% 386,30 3% 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 25.394,22 100% 19.057,10 100% 13.821,76 100% 11.191,82 100% 10.406,68 100% 7.897,88 100% 14.628,24 100% 

Καζαξή Θέζε 6.757,17 27% 4.012,29 21% 2.579,57 19% 2.414,69 22% 1.752,13 17% 3.246,25 41% 3.460,35 24% 

Μαθξνπξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο -  

Πξνβιέςεηο  4.093,90 16% 1.304,62 7% 1.366,67 10% 431,04 4% 326,29 3% 1.002,17 13% 1.420,78 10% 

Βξαρππξνζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

(πξνκεζ, δάλεηα 

θφξνη) 14.489,09 57% 12.621,03 66% 8.043,92 58% 8.004,10 72% 8.110,06 78% 3.269,64 41% 9.089,64 62% 

Μεηαβαηηθνί 

Παζεηηθνχ 54,06 0% 1.119,16 6% 1.831,60 13% 341,99 3% 218,19 2% 379,83 5% 657,47 4% 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 25.394,22 100% 19.057,10 100% 13.821,76 100% 11.191,82 100% 10.406,68 100% 7.897,88 100% 14.628,24 100% 
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Πίλαθαο 18  ζπλέρεηα Ηζνινγηζκόο θαη Καηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ αλά εηαηξία θαη ζην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ (κέζνο όξνο δεθαεηίαο) 

 Μέζνο όξνο γηα 

ηελ πεξίνδν 2007-

2016 (ρηι επξώ) 

ΟΛ Α.Δ. 

% επί 

θχθινπ 

εξγαζηψλ 
PWC 

% επί 

θχθινπ 

εξγαζηψλ 

ERNST & 

YOUNG 

% επί 

θχθινπ 

εξγαζηψλ 

DELOITTE 

% επί 

θχθινπ 

εξγαζηψλ 

GRANT 

THORN

TON 

% επί 

θχθινπ 

εξγαζηψλ 
KPMG 

% επί 

θχθινπ 

εξγαζηψλ 

 

 

Μ.Ο. ηωλ έμη 

εηαηξηώλ 

 

Κχθινο εξγαζηψλ 42.039,67 100% 33.100,81 100% 23.404,53 100% 22.482,58 100% 17.575,42 100% 15.496,53 100% 25.683,26 100% 

Κφζηνο 

πσιήζεσλ 
-37.824,74 90% -25.074,05 -76% -15.809,99 -68% -19.905,51 -89% 

-

14.409,47 
-82% -8.957,58 -58% -20.330,22 79% 

Μηθηό 

απνηέιεζκα 
4.214,93 10% 8.026,76 24% 7.594,53 32% 2.577,07 11% 3.165,95 18% 6.538,95 42% 5.353,03 21% 

Λνηπά ζπλήζε 

έζνδα 
38,36 0% 113,17 0% 0,00 0% 132,35 1% 134,33 1% 76,06 0% 82,38 0,3% 

 Έμνδα Γηνίθεζεο 

/ Γηάζεζεο 
-3.119,61 -7% -4.408,01 -13% -6.149,89 -26% -1.298,61 -6% -2.172,08 -12% -3.065,91 -20% -3.369,02 13% 

Λνηπά 

έμνδα/έζνδα/ 

δεκίεο/θέξδε 

-15,72 0% 0,00 0% 722,54 3% 1,01 0% -151,71 -1% 14,13 0% 95,04 0,4% 

Έθηαθηα Έζνδα 

(Έμνδα) 
-345,81 -1% 149,73 0% 0,00 0% -29,36 0% -5,03 0% -6,99 0% -39,58 0,2% 

Απνηειέζκαηα 

πξν ηφθσλ θαη 

θφξσλ 

772,15 2% 3.881,64 12% 2.167,19 9% 1.382,46 6% 971,46 6% 3.556,24 23% 2.121,86 8% 

Υξεκαη/λνκηθά 

Έζνδα/(Έμνδα) 
-38,13 0% -57,60 0% -267,80 -1% -224,99 -1% -37,85 0% -24,78 0% -108,52 0,4% 

Κέξδε/ Εεκηέο 

πξν θόξωλ 
734,02 2% 3.824,04 12% 1.899,39 8% 1.157,47 5% 933,61 5% 3.531,46 23% 2.013,33 8% 

Φφξνο 

Δηζνδήκαηνο 
-496,07 -1% -1.320,13 -4% -622,95 -3% -467,03 -2% -582,79 -3% -947,50 -6% -739,41 3% 

Κέξδε / Εεκηέο 

κεηά θφξσλ 
237,95 1% 2.503,90 8% 1.276,44 5% 690,44 3% 350,82 2% 2.583,97 17% 1.273,92 5% 
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Πίλαθαο 19. Μέζνο όξνο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ ηεο δεθαεηίαο αλά εηαηξία θαη ζην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο γηα 

ην δηάζηεκα 2007-2016 

 

ΟΛ PWC 
ERNST & 

YOUNG 
DELOITTE 

GRANT 

THORNTON 
KPMG 

Μέζνο όξνο 

ηωλ έμη 

εηαηξηώλ 

Κέξδε πξν Φφξσλ / Κχθιν 

Δξγαζηψλ 
2% 12% 8% 5% 5% 23% 8% 

        Μηθηφ πεξηζψξην / Κχθιν 

Δξγαζηψλ 
10% 24% 32% 11% 18% 42% 21% 

        ROE  (Κέξδε πξν θφξσλ / Ίδηα 

Κεθάιαηα) 
11% 95% 74% 48% 53% 109% 58% 

        Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα   

(Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) 
1,7 1,2 1,3 1,1 1,2 2,1 1,4 

        (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / 

πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο) 
1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 1,6 1,2 

        Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα 

Απαηηήζεσλ 
2,3 2,5 2,5 3,7 2,2 3,7 2,6 

        Μέζε Γηάξθεηα Δίζπξαμεο 

Απαηηήζεσλ 
158 145 146 97 163 99 139 

        
Ξέλα Κεθάιαηα/ Ίδηα Κεθάιαηα 2,8 3,8 4,4 3,6 4,9 1,4 3,2 

        Ξέλα Κεθάιαηα / πλνιηθά 

Κεθάιαηα 
73% 79% 81% 78% 83% 59% 76% 
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5.4.9  Γηαρξνληθή Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μεγεζώλ 

Πίλαθαο 20. Γηαρξνληθή παξνπζίαζε ηνπ θιάδνπ (2007-2016): Ηζνινγηζκόο θαη Καηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ  

Μέζνο όξνο γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2016 

(ρηι επξώ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Μέζνο όξνο 10 

εηίαο 

                          

Πάγηα 420,53 409,59 349,28 568,50 768,77 930,34 887,28 978,34 1.097,60 1.007,22 741,75 5% 

Λνηπά ηνηρεία Με 

Κπθινθνξνχληνο 

Δλεξγεηηθφχ 225,91 200,88 237,35 247,85 199,63 263,17 272,57 285,84 289,97 273,10 249,63 2% 

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 7.211,61 7.821,13 8.850,45 8.780,68 8.984,56 11.344,91 11.481,32 11.818,45 10.590,14 10.943,26 9.782,65 67% 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 737,28 1.054,74 1.078,00 990,47 1.018,90 1.006,50 1.183,60 1.257,67 1.051,10 866,65 1.024,49 7% 

Υξεφγξαθα 2,73 1,08 134,22 0,37 0,13 0,19 16,90 16,90 0,23 0,05 17,28 0% 

Γηαζέζηκα 2.370,03 2.743,89 1.768,86 901,96 1.266,51 2.440,14 3.260,67 2.477,96 3.377,93 3.653,45 2.426,14 17% 

Μεηαβαηηθνί 

Δλεξγεηηθνχ 208,62 206,78 274,81 292,89 384,12 409,99 286,44 373,50 672,78 753,11 386,30 3% 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 11.176,71 12.438,09 12.692,96 11.782,73 12.622,63 16.395,25 17.388,79 17.208,66 17.079,75 17.496,83 14.628,24 100% 

                          

Καζαξή Θέζε 2.106,63 1.900,36 1.690,65 2.287,54 2.373,21 3.399,67 5.045,84 5.465,01 5.163,33 5.171,26 3.460,35 24% 

Μαθξνπξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο -  

Πξνβιέςεηο  715,96 998,90 1.043,41 998,59 1.460,37 1.849,17 1.919,53 2.011,99 1.579,51 1.630,36 1.420,78 10% 

Βξαρππξνζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο (πξνκεζ, 

δάλεηα θφξνη) 7.872,80 9.187,97 9.408,47 8.129,07 8.099,68 10.270,62 9.785,71 8.970,57 9.617,88 9.553,63 9.089,64 62% 

Μεηαβαηηθνί 

Παζεηηθνχ 481,33 350,85 550,43 367,53 689,37 875,80 637,70 761,08 719,03 1.141,58 657,47 4% 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 11.176,71 12.438,09 12.692,96 11.782,73 12.622,63 16.395,25 17.388,79 17.208,66 17.079,75 17.496,83 14.628,24 100% 
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Πίλαθαο 20 ζπλέρεηα : Γηαρξνληθή παξνπζίαζε ηνπ θιάδνπ (2007-2016): Ηζνινγηζκόο θαη Καηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ  

Μέζνο όξνο γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2016 

(ρηι επξώ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Μέζνο όξνο 10 

εηίαο 

Κχθινο εξγαζηψλ 
23.576,61 25.326,08 25.048,55 23.766,54 22.814,75 26.977,96 29.129,19 27.172,05 26.399,41 26.621,43 25.683,26 100% 

Κφζηνο πσιήζεσλ 
-17.959,44 -19.406,00 -20.278,33 -19.102,79 -18.644,99 -21.571,36 -22.920,45 -21.420,74 -20.884,94 -21.113,19 -20.330,22 -79% 

Μηθηό απνηέιεζκα 
5.617,17 5.920,08 4.770,22 4.663,75 4.169,76 5.406,59 6.208,75 5.751,31 5.514,47 5.508,24 5.353,03 21% 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 
47,57 41,76 48,58 22,87 57,84 83,66 79,25 74,21 155,00 213,02 82,38 0% 

 Έμνδα Γηνίθεζεο / 

Γηάζεζεο -2.605,53 -2.954,72 -3.302,09 -2.728,14 -3.107,18 -3.443,49 -3.688,33 -3.574,85 -4.141,15 -4.144,69 -3.369,02 -13% 

Λνηπά έμνδα/έζνδα/ 

δεκίεο/θέξδε 70,34 72,68 70,35 148,36 86,26 117,78 60,03 176,49 -41,88 190,00 95,04 0% 

Έθηαθηα Έζνδα 

(Έμνδα) -98,08 -129,47 77,55 38,05 -39,88 -319,50 91,57 -16,00 0,00 0,00 -39,58 0% 

Απνηειέζκαηα πξν 

ηφθσλ θαη θφξσλ 3.031,48 2.950,32 1.664,61 2.144,87 1.166,81 1.845,05 2.751,27 2.411,15 1.486,45 1.766,57 2.121,86 8% 

Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Έζνδα / ( Έμνδα) -67,58 -55,48 -98,01 -74,11 -132,95 -178,66 -155,12 -116,20 -85,65 -121,50 -108,52 0% 

Κέξδε/ Εεκηέο πξν 

θόξωλ 2.963,91 2.894,85 1.566,60 2.070,76 1.033,86 1.666,40 2.596,14 2.294,94 1.400,80 1.645,07 2.013,33 8% 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 
-913,11 -1.001,58 -537,96 -965,21 -494,10 -731,78 -832,33 -716,54 -528,78 -672,72 -739,41 -3% 

Κέξδε / Εεκηέο κεηά 

θφξσλ 2.050,79 1.893,27 1.028,64 1.105,55 539,76 934,62 1.763,81 1.578,41 872,02 972,35 1.273,92 5% 
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Πίλαθαο 21 Γηαρξνληθή παξνπζίαζε ηνπ θιάδνπ (2007-2016) : εκαληηθόηεξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

Μέζνο όξνο ηωλ έμη εηαηξηώλ 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Μέζνο 

όξνο 

Κέξδε πξν Φφξσλ / Κχθιν 

Δξγαζηψλ 
13% 11% 6% 9% 5% 6% 9% 8% 5% 6% 8% 

Μηθηφ πεξηζψξην / Κχθιν 

Δξγαζηψλ 
24% 23% 19% 20% 18% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 

ROE  (Κέξδε πξν θφξσλ / Ίδηα 

Κεθάιαηα) 
141% 144% 87% 104% 44% 58% 61% 44% 26% 32% 58% 

Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα   

(Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / 

Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο) 

1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 

(Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / 

πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο) 
1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα 

Απαηηήζεσλ 
3,3 3,4 3,0 2,7 2,6 2,7 2,6 2,3 2,4 2,5 2,6 

Μέζε Γηάξθεηα Δίζπξαμεο 

Απαηηήζεσλ 
112 113 129 135 144 153 144 159 146 150 139 

Ξέλα Κεθάιαηα / Ίδηα 

Κεθάιαηα  
4,3 5,6 6,5 4,2 4,3 3,8 2,5 2,2 2,3 2,4 3,2 

Ξέλα Κεθάιαηα / πλνιηθά 

Κεθάιαηα 
81% 85% 87% 81% 81% 79% 71% 68% 70% 70% 76% 
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5.5  Απνηειέζκαηα  

 

5.5.1 Δηζαγωγή 

Ζ δεθαεηία πνπ παξνπζηάδεηαη μεθηλά ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

Διιάδα θαη πεξηιακβάλεη δχν ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επεξεάδνπλ πνιχ ην 

επάγγεικα, ηνπ λ.3919/2001 θαη ηεο ΠΟΛ 1159/2011. 

Ζ θξίζε νδήγεζε κείσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ αθνχ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο θιείλνπλ ζπγρσλεχνληαη ή κεηαθέξνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ 

(βαιθαληθέο θπξίσο ρψξεο). Σαπηφρξνλα ν αληαγσληζκφο νδήγεζε ζε κείσζε ησλ ακνηβψλ 

ηνπ ειέγρνπ. Αλ θαη ν έιεγρνο νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθφο, γηα φζεο επηρεηξήζεηο πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα ηνπ λφκνπ, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν κεηψλεηαη 

ζπλερψο, αθνχ ιφγσ ηεο θξίζεο δελ πιεξνχλ πιένλ ηα θξηηήξηα. Σν πξφβιεκα απηφ αγγίδεη 

θπξίσο ηηο κηθξέο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, δεδνκέλνπ φηη ην πειαηνιφγην ηνπο απνηειείηαη απφ 

επηρεηξήζεηο κηθξνχ θπξίσο κεγέζνπο. 

Σα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο εληζρχνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λ.3919/2011 γηα ηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο, πνπ επηθέξεη κείσζε ησλ 

ακνηβψλ ηνπ ειέγρνπ θαη αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ιφγσ ηεο εηζφδνπ λέσλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ ζην ρψξν. Σελ ίδηα ρξνληά, κε ηελ ΠΟΛ 1159/2011, εηζάγεηαη κηα άιιε λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε, απηή ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, κε ζεηηθά απηή ηε θνξά απνηειέζκαηα γηα 

ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. 

 

5.5.2  πκπεξάζκαηα από ηελ Αλάιπζε ηωλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μεγεζώλ 

 

Έζνδα :  

Σα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ζηα έζνδα ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαίλνληαη ζηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα.  
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Γηάγξακκα 10α  -  Δμέιημε ηνπ Κύθινπ Δξγαζηώλ αλά εηαηξία ζηελ πεξίνδν 2007-2016 

 

 

 

Γηάγξακκα 10β  -  Δμέιημε ηνπ πλνιηθνύ Κύθινπ Δξγαζηώλ ηνπ θιάδνπ βάζεη 

δείγκαηνο ζηελ πεξίνδν 2007-2016 
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Παξαηεξείηαη φηη ζηα πξψηα δχν ρξφληα ηεο θξίζεο, ηα έζνδα ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά, ελψ κεηά ην 2010 θαη θπξίσο ην 2011 αθνινπζνχλ 

πησηηθή πνξεία, ε νπνία φκσο αληηζηξέθεηαη κεηά ην 2011. Ζ αλάθακςε απηή νθείιεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνπο 

νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο (ΟΔΛ) (βιέπε  

4.8  Φνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ). Ζ λνκνζεηηθή απηή ξχζκηζε, ζπλεηέιεζε ζηελ 

αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ (δεδνκέλνπ φηη νη ακνηβέο ησλ ΟΔΛ 

γηα ην θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ είλαη δηαθξηηέο απφ ηηο ακνηβέο ηνπο γηα ηνλ ηαθηηθφ 

έιεγρν). Ζ αχμεζε απηή εμνκαιχλζεθε ζηα επφκελα ρξφληα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

αιιά θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ απφ ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

ε ζρέζε κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

αλαθέξνληαη ηα εμήο. ηελ πξψηε ηξηεηία (2011-2013) κεηά ηνλ λ.3919/2011 γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο δεκηνπξγήζεθαλ 14 ειεγθηηθέο εηαηξίεο (31% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ) θαη άιιεο 8 ζην δηάζηεκα 2014-2016. 

 

Γηάγξακκα 11 -  Γηαρξνληθή Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ηωλ ηδξπζέληωλ Διεγθηηθώλ Δηαηξηώλ 

 

 Ζ αχμεζε ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη ε απειεπζέξσζε ησλ ακνηβψλ νδήγεζε ζε 

κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην « Γηάγξακκα 

10β  -  Δμέιημε ηνπ πλνιηθνχ Κχθινπ Δξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ βάζεη δείγκαηνο ζηελ πεξίνδν 

2007-2016.» εκεηψλεηαη φηη πξηλ ηνλ ζρεηηθφ λφκν, νη ακνηβέο ππνινγίδνληαη βάζεη ελφο 
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ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πνπ πξνζδηφξηδε ηηο θαηψηαηεο απνδεθηέο ψξεο ειέγρνπ θαη ην 

θαηψηαην σξνκίζζην. Τπήξρε δειαδή έλα θαηψηαην πιαθφλ ακνηβήο πνπ ζεσξνχληαλ 

απνδεθηφ, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ειεγθηέο αλαιάκβαλαλ ηνλ έιεγρν κηαο νληφηεηαο 

γηα πξψηε θνξά. (αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, ηνπ θιάδνπ 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο, ηνπ αλ δηαπξαγκαηεχνληαλ ζην ΥΑΑ θηι).  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε απάληεζε ζηελ εχινγε εξψηεζε γηαηί ε αχμεζε ηνπ 

ηδίξνπ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ζην 2012 (18%) κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θνξνινγηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ δελ ήηαλ ε αλακελφκελε. (Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εζφδσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη γηα ηηο δχν κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, ηα έζνδα απφ 

θνξνινγηθνχο ειέγρνπο απνηεινχλ ην 25-30% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο).  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηηο θνξνινγηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ 

απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2016, ε ρνξήγεζε ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θαζίζηαηαη 

πξναηξεηηθή, κε πηζαλά αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηα έζνδα ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. Αλ θαη 

θαίλεηαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο επηθξαηεί ε ηάζε λα επηζπκνχλ λα ειέγρνληαη 

θνξνινγηθά απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο, δελ ππάξρνπλ αθφκε επίζεκα ζηνηρεία 

πνπ λα ην απνδεηθλχνπλ. Δπνκέλσο, δελ είλαη γλσζηφ ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ζηα έζνδα 

ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. 

 

Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο 

Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ROE γηα ηελ ππφ εμέηαζε δεθαεηία δηακνξθψζεθε ζε 58% . Σν 

πεξηζψξην ηνπ κηθηνχ θέξδνπο ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη ζε 21% θαη ηα θέξδε πξν θφξσλ ζε 

8%. Σνπο πςειφηεξνπο δείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ θαη θεξδψλ πξν θφξσλ εκθαλίδεη ε 

KPMG (42% θαη 23% αληίζηνηρα), ελψ ηνπο ρακειφηεξνπο ε ΟΛ ΑΔ (10% θαη 2% 

αληίζηνηρα) θαη ε Deloitte (11% θαη 5%). 

Σα κεγέζε : Κύθινο Δξγαζηώλ, Μηθηό πεξηζώξην θαη Κέξδε πξν θόξωλ (κέζνη φξνη γηα 

ηε δεθαεηία 2007 έσο 2016) παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Γηάγξακκα 12  -  πγθξηηηθή επηζθόπεζε ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ ηδίξνπ, ηνπ κηθηνύ 

πεξηζωξίνπ θαη ηωλ θεξδώλ πξν θόξωλ  ηεο πεξηόδνπ 2007- 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαίλεηαη φηη ε ΟΛ ΑΔ έρεη ηνλ πςειφηεξν θχθιν 

εξγαζηψλ θαη ηα ρακειφηεξα θέξδε πξν θφξσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ KPMG. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη εηαηξίεο ΟΛ ΑΔ θαη DELOITTE εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά δηνηθεηηθψλ εμφδσλ θαη εμφδσλ δηάζεζεο. 

Αληίζεηα, ε ERNT & YOUNG εκθαλίδεη ηα πςειφηεξα δηνηθεηηθά έμνδα θαη έμνδα 

δηάζεζεο, γεγνλφο πνπ εμεγεί γηα πνην ιφγν, ελψ έρεη απφ ηα πςειφηεξα κηθηά πεξηζψξηα 

θέξδνπο θαηαιήγεη λα έρεη ζρεηηθά ρακειά θέξδε πξν θφξσλ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζην δηάζηεκα ησλ δέθα εηψλ θαη νη έμη εηαηξίεο 

παξνπζίαζαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, κε κφλε εμαίξεζε ην έηνο 2009 φπνπ δχν 

εηαηξίεο παξνπζίαζαλ δεκίεο. Ο κέζνο φξνο γηα ην πνζνζηφ θέξδνπο ησλ έμη εηαηξηψλ ηνπ 

θιάδνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 8%. 

Μηα δηαρξνληθή παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ θνλδπιίσλ ζηε δεθαεηία 2007-2016 

(έρνληαο σο βάζε ηηο έμη εηαηξίεο) έρεη σο εμήο: 
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Κύθινο Δξγαζηώλ 42.039,67 22.482,58 23.404,53 17.575,42 15.496,53 33.100,81

Μηθηό Πεξηζώξην 4.214,93 2.577,07 7.594,53 3.165,95 6.538,95 8.026,76

Κέξδε πξν θόξωλ 734,02 1.157,47 1.899,39 933,61 3.531,46 3.824,04
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Γηάγξακκα 13 - Δμέιημε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, ηνπ κηθηνύ πεξηζωξίνπ θαη ηωλ θεξδώλ 

πξν θόξωλ  ηεο πεξηόδνπ 2007-2016  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ είλαη θεξδνθφξεο, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015 (βιέπε 

Πίλαθαο 3.  Διεγθηηθέο Δηαηξίεο ηνπ Γεκνζίνπ Μεηξψνπ ηεο ΔΛΣΔ). Αλ εμαηξέζνπκε ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία, ηφηε πξνθχπηεη φηη 

ην πνζνζηφ ησλ εηαηξηψλ πνπ είλαη θεξδνθφξεο αλέξρεηαη ζε 84% ζην 2015 θαη 88% ζην 

2014, ελψ αλ εμαηξέζνπκε θαη ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεκηψλ πνπ αθνξνχλ ζε λενζχζηαηεο 

εηαηξίεο, ην πνζνζηφ θεξδνθνξίαο είλαη αθφκε πςειφηεξν. πγθεθξηκέλα: 

Πίλαθαο 22 – Πνζνζηά Κεξδνθόξωλ Διεγθηηθώλ Δηαηξηώλ 

Αθνξά ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

 2015 % 2015 2014 % 2014 

Δηαηξίεο κε Κέξδε 31 84% 36 88% 

Δηαηξίεο κε Εεκίεο 6 16% 5 12% 

χλνιν 37 100% 41 100% 

 

Αθνξά ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ 

 2015 % 2015 2014 % 2014 

Δηαηξίεο κε Κέξδε 31 69% 35 78% 

Δηαηξίεο κε Εεκίεο 6 13% 5 11% 

Δηαηξίεο ρσξίο δηαζέζηκα ζηνηρεία 8 18% 5 11% 

χλνιν 45 100% 45 100% 
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Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο :  

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο είλαη αξθεηά πςειέο θαη απνηεινχλ ην 67% ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ. εκεηψλεηαη φηη ε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ δηθαηνινγεί 

ην πςειφ απηφ πνζνζηφ. (Γελ ππάξρνπλ απνζέκαηα θαη ηα πάγηα δελ είλαη ζεκαληηθφ κέξνο 

ηνπ ελεξγεηηθνχ). Σν πνζνζηφ ησλ Απαηηήζεσλ πξνο ηνλ Κχθιν Δξγαζηψλ αλέξρεηαη ζε 38% 

πεξίπνπ. Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ αλέξρεηαη ζε 2,6. πλάξηεζε 

απηνχ ηνπ δείθηε είλαη ν κέζνο ρξφλνο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη 

πεξίπνπ ζηηο 139 εκέξεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ν κέζνο ρξφλνο είζπξαμεο πξηλ ηελ θξίζε (ζην 

2007) ήηαλ 112 εκέξεο, αιιά ιφγσ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ έθηαζε ζηηο 153 

εκέξεο ζην 2012, ελψ ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία ζηαζεξνπνηήζεθε ζηηο 150 εκέξεο. 

Καιχηεξν ρξφλν είζπξαμεο παξνπζηάδνπλ νη εηαηξίεο DELOITTE θαη KPMG (ιίγν ιηγφηεξν 

απφ 100 εκέξεο), αθνινπζνχλ νη PWC θαη ε  E&Y (γχξσ ζηηο 145 εκέξεο)  θαη ζηε ζπλέρεηα 

ε GRANT THORNTON θαη ΟΛ (γχξσ ζηηο 160 εκέξεο).   

 

Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηόηεηαο: 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο ηνπ θιάδνπ αλέξρεηαη ζε 1,4, ρσξίο ηδηαίηεξεο 

απμνκεηψζεηο θαη ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ δηαζεζίκσλ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

(17%).  Σνλ πςειφηεξν δείθηε παξνπζηάδεη ε εηαηξία KPMG (2,1) θαη ηνλ ρακειφηεξν ε 

εηαηξία DELOITTE. 

 

Γείθηεο δηάξζξωζεο θαη βηωζηκόηεηαο: 

Ο δείθηεο ηνπ θιάδνπ Ξέλα Κεθάιαηα πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα αλέξρεηαη ζε 76% θαη ε 

ζρέζε Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα είλαη 3,2. ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο δελ 

ππάξρνπλ δαλεηαθέο επηβαξχλζεηο ή αλ ππάξρνπλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία, 

νη εηαηξίεο δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ή βησζηκφηεηαο. 

 

Λνηπέο πιεξνθνξίεο  

α) Ακνηβέο 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ πνπ 

εξγάδεηαη ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο θαη ηηο ακνηβέο ηνπο (βάζεη ησλ ζεκεηψζεσλ  
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ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε 2016 θαη 2015).  

Πίλαθαο 23 – Γαπάλε κηζζνδνζίαο & αξηζκόο εξγαδνκέλωλ (ρξήζε 2016 & 2015) 

Διεγθηηθή Δηαηξία 
Κύθινο 

εξγαζηώλ 

2016 

πλνιηθή 

δαπάλε 

κηζζνδνζίαο 

2016 

% πκκεηνρήο ηνπ 

Μηζζνινγηθνύ 

Κόζηνπο ζηνλ 

Κύθιν εξγαζηώλ 

ύλνιν 

Δξγαδνκέλωλ 

Μέζν 

εηήζην 

θόζηνο αλά 

άηνκν 
ΟΛ ΑΔ 35.404.723,61 29.726.299,45 84% 585 50.814,19 

PWC  (*)  480 
 

ERNST & YOUNG 25.914.322,81 11.299.271,19 44% 294 38.432,90 
DELOITTE 24.709.882,02 15.291.014,42 62% 343 44.580,22 

GRANT THORNTON  (*)  389 
 

KPMG 15.222.240,70 9.531.831,38 63% 199 47.898,65 
 

Διεγθηηθή Δηαηξία 
Κύθινο 

εξγαζηώλ 

2015 

πλνιηθή 

δαπάλε 

κηζζνδνζίαο 

2015 

% πκκεηνρήο ηνπ 

Μηζζνινγηθνύ 

Κόζηνπο ζηνλ 

Κύθιν εξγαζηώλ 

ύλνιν 

Δξγαδνκέλωλ 

Μέζν 

εηήζην 

θόζηνο αλά 

άηνκν 
ΟΛ ΑΔ 35.227.085,18 30.523.691,13 87% 603 50.619,72 

PWC  (*)  480 
 

ERNST & YOUNG 26.227.122,04 11.861.113,09 45% 289 41.041,91 
DELOITTE 24.657.463,56 14.733.290,17 60% 327 45.055,93 

GRANT THORNTON  (*)  379 
 

KPMG 14.962.267,98 9.092.266,53 61% 186 48.883,15 

(*) Γελ ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ 

 Όπσο θαίλεηαη ην πςειφηεξν θφζηνο κηζζνδνζίαο αλά άηνκν ην έρεη ε εηαηξία ΟΛ ΑΔ 

θαη ην ρακειφηεξν ε ERNST & YOUNG. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εηαηξία ERNST 

& YOUNG, φπσο νη πεξηζζφηεξεο πνιπεζληθέο απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο αζθνχκελνπο (νη 

νπνίνη είλαη πην ρακειφκηζζνη) θαη ιηγφηεξνπο ΟΔΛ ζε αληίζεζε κε ηε ΟΛ ΑΔ (βιέπε 

Πίλαθαο 5. Πνζνζηά νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ 

ζηηο έμη κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο γηα ηε ρξήζε 2016 θαη ππνζεκείσζε 54) 

 Πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, νη ακνηβέο ησλ αζθνχκελσλ νξθσηψλ ζεσξνχληαλ απφ ηηο 

πςειφηεξεο ζηελ αγνξά, ζε ζρέζε κε άιια επαγγέικαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο, εηδηθά γηα 

επαγγεικαηίεο κε εξγαζηαθή εκπεηξία γχξσ ζηα 2-5 ρξφληα θαη  μεπεξλνχζαλ ηηο βαζηθέο 

απνδνρέο ηεο ηζρχνπζαο ΔΓΔ. ήκεξα, νη ακνηβέο ηνπο έρνπλ κεησζεί αξθεηά, ιφγσ ηεο 

θξίζεο αιιά θαη ιφγσ ησλ λέσλ κεησκέλσλ θαηψηαησλ νξίσλ ακνηβψλ ηεο  ΔΓΔ. Παξφια 

απηά, ηα πςεινηέξα ζηειέρε ζεσξνχληαη θαινπιεξσκέλα, κε αξθεηέο επηπιένλ παξνρέο 

(ηδησηηθή αζθάιηζε, απηνθίλεην, bonus θιπ). Σν επάγγεικα παξέρεη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο 

εμέιημεο (ζπλήζσο κεηά απφ 5εηή πξνυπεξεζία ζην ρψξν, πξνζθέξνληαη δπλαηφηεηαο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζε πςειφβαζκεο ζέζεηο ζηνλ επξχηεξν νηθνλνκηθφ θιάδν).  
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β) Γείθηεο παγηνπνίεζεο 

Ο θιάδνο έρεη ρακειφ δείθηε παγηνπνίεζεο. Οη ειεγθηηθέο εηαηξίεο είλαη επηρεηξήζεηο 

εληάζεσο εξγαζίαο (ην πνζνζηφ ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ 

θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα). Οη βαζηθέο ηνπο επελδχζεηο αθνξνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

γξαθείσλ ηνπο θαη ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ φπσο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε γηα ηηο 

έμη εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη ζε 5% γηα ηε δεθαεηία 2007-2016. 

 

γ) Λνηπνί δείθηεο 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ηνπ 

δείγκαηνο πξνθχπηεη φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο απφ 

δάλεηα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ, νη ππφινηπνη δείθηεο ηεο εηαηξίαο δείρλνπλ φηη νη 

εηαηξίεο απηέο δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ή βησζηκφηεηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Ζ ειεγθηηθή επηζηήκε εμειίζζεηαη ζπλερψο, ιφγσ ησλ δηαξθψλ κεηαβνιψλ ζην επξχηεξν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ιφγσ ηεο απφξξνηαο ηεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο πνπ 

απνθηάηαη απφ ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ. ε κηα πεξίνδν ζπλερνχο ακθηζβήηεζεο, ην 

επελδπηηθφ θνηλφ πξέπεη λα έρεη εκπηζηνζχλε ζην ζεζκφ ηνπ ειέγρνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ζπλερψο αλακνξθψλεηαη, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θιάδνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο νηθνλνκίαο. 

Με ηηο λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα, ν ζεζκφο ηνπ ειέγρνπ 

ελαξκνλίζηεθε κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο, νη νπνίεο αλαπξνζαξκφδνληαη δηαξθψο, ψζηε ν 

έιεγρνο λα αλαπηχζζεηαη θαη λα ελδπλακψλεηαη, κέζσ ηεο εθαξκνγήο θνηλψλ θαλφλσλ 

άζθεζεο ηνπ (πξνηχπσλ ειέγρνπ, εθπαίδεπζεο θαη δενληνινγίαο), αιιά θαη κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ επνπηείαο ηνπ. 

Οη πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζαλ 

αλαπφθεπθηα θαη ηνλ ειεγθηηθφ θιάδν ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη (2007-2016). Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα επζχλεηαη ελδεηθηηθά γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πειαηψλ θαη 

ζπλεπψο ηε κείσζε ησλ εζφδσλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ. Οη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαηά ην έηνο 2011 γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

επαγγέικαηνο (άξζε ησλ απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ίδξπζε ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη 

θαηάξγεζε ησλ θαηψηαησλ ακνηβψλ ειέγρνπ), νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

πηψζε ησλ ακνηβψλ. Σελ ίδηα πεξίνδν, ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ (θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ) νδήγεζε ζε 

αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. Ζ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ δείρλεη φηη, παξά ηελ θξίζε, ν θιάδνο είλαη πγηήο, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ λα παξνπζηάδνπλ θέξδε θαη παξέρεη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο. Σν 2017 ιεηηνπξγνχλ 45 

ειεγθηηθέο εηαηξίεο εθ ησλ νπνίσλ νη έμη κεγαιχηεξεο αλήθνπλ ζε πνιπεζληθά δίθηπα θαη 

ζπγθεληξψλνπλ ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαη αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θιάδνπ.  
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Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο (κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ) 

άξρηζαλ λα θαηαγξάθνληαη κεηά ην 2011, ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο (2011).Σαπηφρξνλα, ηελ ίδηα πεξίνδν (2011) εηζήρζε ην 

θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. 

 Πεξηνξηζκφ θαηά ηελ έξεπλα απνηέιεζε ε σο άλσ αιιειεπίδξαζε, θαζψο εμεηάζηεθε 

ην απνηέιεζκα ζηα έζνδα απφ ην ζχλνιν ησλ επηδξάζεσλ απηψλ θαη φρη ε απηνηειήο 

επίδξαζε θάζε κηαο απφ ηηο παξαπάλσ αηηίεο. Ο παξαπάλσ πεξηνξηζκφο ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ κειινληηθή έξεπλα.  

Δπίζεο, βάζε γηα κειινληηθή κειέηε, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε πξφζθαηε 

ξχζκηζε ηνπ λ.4410/2016, κε ηελ νπνία ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο θαζίζηαηαη πξναηξεηηθή γηα ηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2016. ην πιαίζην απηφ, ζα κπνξνχζε λα εξεπλεζεί ην πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζα επηζπκνχζαλ ηνλ σο άλσ έιεγρν θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ξχζκηζεο απηήο ζηα έζνδα ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ αιιά θαη ηνπ θξάηνπο. 
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