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Το πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών και η συµβολή του 
στην ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σηµαντικοί όροι: ελεγκτική, έλεγχος, λογιστική, ανάλυση οικονοµικών 

καταστάσεων 

 
 
Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τη συµβολή της ελεγκτικής επιστήµης στην 
αξιολόγηση των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και στη λήψη 
αποτελεσµατικότερων χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. Πιο συγκεκριµένα σκοπός της 
διπλωµατικής εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο η ελεγκτική 
εργασία και ειδικότερα τα πιστοποιητικά ελέγχου συµβάλλουν στην αξιοποίηση της 
λογιστικής πληροφόρησης και στην ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων. 
  
Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των βασικών αρχών 
και εννοιών της λογιστικής και της ελεγκτικής, καθώς και του τρόπου αλληλεπίδρασης 
των δύο επιστηµονικών πεδίων µεταξύ τους. Στο δεύτερο µέρος τεκµηριώνεται ο ρόλος 
και η συµβολή των εκθέσεων ελέγχου στην αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής 
κατάστασης των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών επιχειρήσεων. Εντοπίζονται 
οι επιχειρήσεις που για τη χρήση 2008 έχουν έκθεση ελέγχου µε παρατηρήσεις από 
τον ορκωτό ελεγκτή. Κατηγοριοποιούνται οι εταιρείες αυτές µε βάση τον τύπο της 
έκθεσης ελέγχου που συνοδεύει τις οικονοµικές καταστάσεις και αναλύεται η επίδραση 
των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών στα οικονοµικά µεγέθη, που 
χρησιµοποιούνται ως βάση για την ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων και την 
αξιολόγηση της επιχειρηµατικής πορείας τους πορείας. 
 
Από την έρευνα προκύπτει ότι ένας σηµαντικός αριθµός από αυτές φέρει εκθέσεις 
ελέγχου µε διαφοροποιηµένη γνώµη. Θα πρέπει λοιπόν κατά την ανάλυση και 
αξιολόγηση των οικονοµικών τους καταστάσεων, για την εξαγωγή ασφαλών 
συµπερασµάτων, να συµπεριληφθεί η ενδεχόµενη επίδραση που έχουν στα 
αποτελέσµατα και στην περιουσία τους τα ζητήµατα που παρατίθενται στις εκθέσεις 
ελέγχου. Συµπερασµατικά η χρησιµότητα της αξιοποίησης των πιστοποιητικών των 
ορκωτών ελεγκτών στην ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων είναι 
αδιαπραγµάτευτη, καθώς µπορεί να οδηγήσει στην πληρέστερη αξιολόγηση της 
χρηµατοοικονοµικής πορείας µίας επιχείρησης και κατ΄ επέκταση στη λήψη καλύτερων 
επιχειρηµατικών και επενδυτικών αποφάσεων.   
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1. Εισαγωγή 
 
 
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο 

κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον. Ο αριθµός των επιχειρήσεων αυξάνεται, ο 

ανταγωνισµός γίνεται ολοένα και εντονότερος και ενισχύεται διαρκώς ο ρόλος των 

επαγγελµατιών στελεχών µέσα στους οργανισµούς. Ταυτόχρονα οι αγορές χρήµατος 

και κεφαλαίων αναπτύσσονται και παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα για 

αγοραπωλησία πιο σύνθετων επενδυτικών προϊόντων σε σχέση µε το παρελθόν. Μέσα 

σε αυτό το κλίµα έντονων αλλαγών οι οικονοµικοί φορείς είναι αναγκαίο να λαµβάνουν 

ορθολογικές αποφάσεις αναφορικά µε την κατανοµή των πόρων που έχουν στη 

διάθεσή τους. Η βάση για να ληφθούν όµως ορθολογικές αποφάσεις είναι η έγκαιρη και 

επαρκής χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Σε αυτό το σηµείο κρίνεται επιτακτική η 

συνδροµή τόσο της Λογιστικής, που ασχολείται µε την παροχή των 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, όσο και της Ελεγκτικής που θα εξακριβώσει την 

αξιοπιστία αυτής της πληροφόρησης.  

 

Η ανάγκη για αξιόπιστη λογιστική πληροφόρηση γίνεται ακόµα εντονότερη εξαιτίας της 

πρόσφατης οικονοµικής κρίσης σε παγκόσµιο επίπεδο. Με τη  συγκεκριµένη εργασία 

θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης της αναγκαιότητας για αξιόπιστη 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση στις εισηγµένες επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί στις 

εισηγµένες επιχειρήσεις έχει διαχωριστεί η διοίκηση από την ιδιοκτησία και εποµένως 

είναι απαραίτητο σε όλες τις οµάδες ενδιαφερόµενων να µπορούν να λάβουν τις 

χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που χρειάζονται. Καθοριστικό ρόλο όµως 

διαδραµατίζει ο βαθµός αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων. Εποµένως 

βασικός στόχος αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι να φανεί ο ρόλος των ελεγκτών 

και των εκθέσεων ελέγχου στην ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων των 

εισηγµένων εταιριών. 

 

Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των βασικών αρχών 

και εννοιών  της λογιστικής και της ελεγκτικής, καθώς και του τρόπου αλληλεπίδρασης 

των δύο επιστηµονικών πεδίων µεταξύ τους. Στο δεύτερο µέρος τεκµηριώνεται ο ρόλος 

και η συµβολή των εκθέσεων ελέγχου στην αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών επιχειρήσεων. Εντοπίζονται 

οι επιχειρήσεις που για τη χρήση 2008 έχουν έκθεση ελέγχου µε παρατηρήσεις από 

τον ορκωτό ελεγκτή. Κατηγοριοποιούνται οι εταιρείες αυτές µε βάση τον τύπο της 
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έκθεσης ελέγχου που συνοδεύει τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 και 

αναλύεται η επίδραση των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών στα οικονοµικά 

µεγέθη, που χρησιµοποιούνται ως βάση για την ανάλυση των οικονοµικών 

καταστάσεων και την αξιολόγηση της επιχειρηµατικής πορείας των επιχειρήσεων.  Στο 

τελευταίο µέρος της εργασίας παρατίθενται συνοπτικά τα βασικότερα συµπεράσµατα 

της εργασίας. Προκύπτει από την έρευνα ότι οι ορκωτοί ελεγκτές προχωρούν για ένα 

σηµαντικό µέρος των επιχειρήσεων σε παρατηρήσεις, οι οποίες θα πρέπει σίγουρα να 

αξιολογηθούν κατά την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων για την εξαγωγή 

ασφαλέστερων συµπερασµάτων για τη χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση. Εποµένως 

η συµβολή των πιστοποιητικών ελέγχου στην ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων 

είναι αδιαπραγµάτευτη, καθώς µπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τα λογιστικά 

µεγέθη που θα χρησιµοποιηθούν ως βάση για τη χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση των 

επιχειρήσεων.  
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2. Λογιστική  
 

 

2.1 Η λογιστική ως κοινωνική επιστήµη 
 

 

Πολλοί άνθρωποι έχουν την άποψη ότι η λογιστική είναι ένα πολύ τεχνικό αντικείµενο 

που µπορεί να κατανοηθεί µόνο από επαγγελµατίες λογιστές. Μάλιστα δεν είναι σπάνιο 

να συγχέουν τη λογιστική µε τη µηχανιστική διαδικασία καταχώρησης συναλλαγών και 

δηµιουργίας λογιστικών αρχείων και να θεωρούν ότι το πεδίο δράσης της περιορίζεται 

σε αυτές τις λειτουργίες. Υπάρχει λοιπόν µια µερίδα ανθρώπων που βλέπουν τη 

λογιστική πολύ περισσότερο ως µία τεχνική παρά ως ένα επιστηµονικό κλάδο.  

 

Η σύγχρονη λογιστική όµως διαφέρει από αυτή του παρελθόντος και η καταχώρηση 

των συναλλαγών αποτελεί στη σύγχρονη εποχή ένα πολύ µικρό µέρος του έργου των 

λογιστών. Βέβαια µπορεί και σήµερα, όπως και στο παρελθόν, να είναι κοινές κάποιες 

διαδικασίες που βασίζονται στη διπλογραφική µέθοδο, όµως οι διαφορές µεταξύ 

παρελθόντος και παρόντος είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Πιο συγκεκριµένα, µέχρι τα τέλη 

της δεκαετίας του 1950 τονιζόταν η πρακτική διάσταση του κλάδου. Στις επόµενες 

δεκαετίες όµως άρχισε να γίνεται εντονότερος ο ρόλος της λογιστικής αναφορικά µε την 

παροχή πληροφοριών για την εξυπηρέτηση οικονοµικών και κοινωνικών 

πληροφοριακών αναγκών. ∆όθηκε λοιπόν έµφαση στον επιστηµονικό χαρακτήρα της 

λογιστικής και ταυτόχρονα περιορίστηκε ο τεχνικός και µηχανιστικός της ρόλος. 

∆ιαφαίνεται λοιπόν έντονα η διαφορά της από την επαναλαµβανόµενη καταχώρηση 

συναλλαγών. 

 

Η σύγχρονη λογιστική εποµένως έρχεται να υποστηρίξει και να εξυπηρετήσει το 

οικονοµικό σύστηµα µέσα από την εξακρίβωση, την καταµέτρηση και την παρουσίαση 

των οικονοµικών πληροφοριών και γεγονότων που θα αποτελέσουν τη βάση για τη 

λήψη αποφάσεων. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι η λογιστική υποστηρίζει το οικονοµικό 

σύστηµα, επηρεάζεται από αυτό άλλα και το επηρεάζει. Είναι λοιπόν σχετική µε το 

χώρο και το χρόνο και προοδευτική. Τα θέµατα τα οποία αφορά αλλάζουν διαρκώς. Οι 

παλαιότερες µέθοδοι γίνονται λιγότερο αποτελεσµατικές κάτω από τις νέες συνθήκες. 

Οι παλαιότερες λύσεις είναι πλέον ανίσχυρες για την αντιµετώπιση νέων 

προβληµάτων. Με αυτόν τον τρόπο οι διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες βοηθούν 

στην παραγωγή νέων ιδεών και µεθόδων. Και αυτές οι νέες ιδέες αρχίζουν να 
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µεταβάλλουν τις συνθήκες στην οικονοµική και κατ’ επέκταση στην κοινωνική ζωή. 

Εποµένως η λογιστική αναπτύσσεται σε αρµονία µε τις συνθήκες, επηρεάζεται από 

αυτές αλλά και τις επηρεάζει.  

 

Η λογιστική άλλωστε είναι από µόνη της προοδευτική σε κοινωνικό επίπεδο, µε την 

έννοια ότι όταν λειτουργεί αποτελεσµατικά, συνεισφέρει στη βελτίωση της οικονοµικής 

και κοινωνικής ζωής. Πιο συγκεκριµένα, οι λογιστικές καταστάσεις µπορούν να 

αποτελέσουν σηµαντικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων σχετικών µε την κατανοµή των 

περιορισµένων πόρων µίας κοινωνίας στις πιο συµφέρουσες δραστηριότητες. Η 

κατανοµή αυτή γίνεται πράξη όταν οι λήπτες των αποφάσεων αξιολογούν τις ευκαιρίες 

για κέρδος καθώς και τους ενδεχόµενους κινδύνους από την επένδυση κεφαλαίων. Η 

λογιστική συνεισφέρει λοιπόν στην αξιολόγηση των επενδυτικών έργων παρέχοντας 

µεταβλητές όπως είναι το εισόδηµα και η περιουσία µίας επιχείρησης, οι απαιτήσεις 

αλλά και οι τρέχουσες και ενδεχόµενες υποχρεώσεις της. Τα δεδοµένα που παρέχει η 

χρηµατοοικονοµική αυτή πληροφόρηση ανταποκρίνονται σε διάφορες ανάγκες της 

οικονοµικής ζωής. Μερικές τέτοιες περιπτώσεις είναι και οι παρακάτω: 

 

Καθορισµός των φορολογικών υποχρεώσεων µίας επιχείρησης. 

• Αξιολόγηση της υπεραξίας κατά τη διενέργεια συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

• Αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης και εποµένως και των επιλογών της 

διοίκησης. 

• Αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου από τη δανειοδότηση ενός οργανισµού. 

• Αξιολόγηση της ελκυστικότητας της επιχείρησης σε σχέση µε τις υπόλοιπες για 

την προσέλκυση στελεχών. 

• Ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων 

µερών για τη διενέργεια στρατηγικών συµµαχιών. 

• Επηρεασµός του αγοραστικού κοινού για τη λήψη µεγαλύτερου µεριδίου 

αγοράς. 

 

Σίγουρα λοιπόν η λογιστική παρά τους περιορισµούς που σίγουρα υπάρχουν, έχει 

αντίκτυπο στην κοινωνία. Μία ιδανική άποψη είναι ότι βοηθά στην κοινωνική βελτίωση 

µέσα από την εκλογίκευση των γεγονότων και τη νοµισµατική τους έκφραση. Η 

λογιστική µπορεί να αποτελέσει εποµένως µία κοινωνική επιστήµη και όχι απλά µία 

διαδικασία τεχνικής φύσης. Μέσα από αυτό το πλαίσιο µπορεί κανείς να έχει µία 

ευρύτερη εικόνα. Μπορεί να αποτελέσει το µέσο για να καταδειχθούν οι αιτίες κάποιων 

οικονοµικών και εποµένως και κοινωνικών γεγονότων. Μπορεί ακόµη να 
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χρησιµοποιηθεί για να περιγραφούν οι οικονοµικοί κύκλοι, να διαπιστωθεί η φάση του 

οικονοµικού κύκλου αλλά και το µέγεθος µίας ενδεχόµενης οικονοµικής κρίσης. 

 

 

2.2 Οι κλάδοι της λογιστικής 
 

 

Η λογιστική χρονολογείται από το 3600 π.Χ., αλλά το πρώτο δηµοσιευµένο έργο που 

κάνει αναφορά στην πολύ γνωστή σήµερα διγραφική µέθοδο αποδίδεται στο 

φραγκισκανό µοναχό Luca Di Borgo Paciolo, 1494. Από εκείνη την εποχή όµως και 

έπειτα η ανάγκη για λογιστική πληροφόρηση αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Οι 

ταχύτατες κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις, η υιοθέτηση πιο σύνθετων δοµών στις 

επιχειρήσεις και η πολυπλοκότητα των συναλλαγών έκαναν αισθητή τη χρησιµότητα 

της λογιστικής πληροφόρησης και ενίσχυσαν το ρόλο των λογιστών και τη θέση τους 

στο σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο. Έτσι λοιπόν σταδιακά, για να καλυφθούν οι 

ιδιαίτερες ανάγκες που κάθε φορά προέκυπταν, άρχισαν να δηµιουργούνται και 

διαφορετικές παρουσιάσεις και χρήσεις των λογιστικών συστηµάτων. Αναπτύχθηκαν µε 

αυτό τον τρόπο διαφορετικοί λογιστικοί κλάδοι για να υπάρξει η δυνατότητα 

ανταπόκρισης στις διαρκώς µεταβαλλόµενες και αυξανόµενες απαιτήσεις. 

 

Επιγραµµατικά οι κυριότεροι κλάδοι είναι: 

• Η Χρηµατοοικονοµική Λογιστική 

• Η Κοστολόγηση 

• Η ∆ιοικητική Λογιστική 

• Η Ελεγκτική 

• Η Φορολογική Λογιστική 

• Η Κυβερνητική Λογιστική 

 

Η Χρηµατοοικονοµική Λογιστική είναι ένας από τους σηµαντικότερους και ταυτόχρονα 

πιο γνωστούς λογιστικούς κλάδους στην πλειονότητα των ανθρώπων του 

επιχειρηµατικού κόσµου. Και αυτό γιατί έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση και παροχή 

λογιστικών πληροφοριών σε ενδιαφερόµενα µέρη που βρίσκονται κυρίως εκτός της 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα, είναι εκείνος ο κλάδος της λογιστικής που παρέχει 

πληροφορίες που αφορούν τα αποτελέσµατα, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της 

επιχειρηµατικής µονάδας και τις προοπτικές που υπάρχουν για την εξέλιξή της µε 

σκοπό να υποβοηθηθούν οι τρίτοι αλλά και τα στελέχη της ίδιας της επιχείρησης στη 
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λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της 

χρηµατοοικονοµικής λογιστικής που τη διακρίνει από τους άλλους κλάδους είναι η 

επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην ενηµέρωση κυρίως των τρίτων, δηλαδή των 

ενδιαφερόµενων για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης που βρίσκονται 

εκτός αυτής και εποµένως δεν έχουν άλλη δυνατότητα πληροφόρησης. Έτσι λοιπόν, αν 

και αυτός ο κλάδος της λογιστικής έρχεται να βοηθήσει και τη διοίκηση της επιχείρησης, 

ασχολείται κυρίως µε την παροχή πληροφοριακών στοιχείων σε τρίτους. Ένα ακόµη 

χαρακτηριστικό είναι η υπαγωγή της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής σε 

τυποποιηµένους κανόνες και η υπαγωγή των διαδικασιών σε νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

Αυτή η νοµοθετική παρέµβαση οφείλεται στην ικανοποίηση των πληροφοριακών 

αναγκών της κρατικής εξουσίας ευρύτερα και ειδικότερα των φορολογικών αρχών και 

στην ανάγκη για κατοχύρωση των συµφερόντων τρίτων. Αυτό συµβαίνει επειδή µε τη 

θέσπιση νοµικών κανόνων σχετικά µε τον τρόπο χειρισµού και παρουσίασης των 

λογιστικών γεγονότων γίνεται ευκολότερη η οµοιόµορφη παρουσίασή τους για λόγους 

συγκρισιµότητας και ο προσδιορισµός των επιµέρους µεγεθών των λογιστικών 

καταστάσεων. 

 

Πέρα από τη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, που ασχολείται κυρίως µε την 

πληροφόρηση των ατόµων εκτός επιχείρησης, η ∆ιοικητική Λογιστική και η Λογιστική 

Κόστους υποβοηθούν τα άτοµα εντός της επιχείρησης. Η ∆ιοικητική Λογιστική 

ασχολείται µε την υποστήριξη των στελεχών της επιχείρησης στον προγραµµατισµό, τη 

χάραξη της πολιτικής και της στρατηγικής και την επιλογή των καταλληλότερων λύσεων 

κατά την άσκηση του διοικητικού έργου. Από την άλλη πλευρά η Κοστολόγηση βοηθά 

στον προγραµµατισµό, προσδιορισµό και απολογιστικό έλεγχο του κόστους. 

 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους κλάδους η Ελεγκτική έχει ως αντικείµενο τις µεθόδους 

και τις διαδικασίες ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών δεδοµένων για την 

ανακάλυψη λαθών και ατασθαλιών. Η Φορολογική Λογιστική ασχολείται µε τον 

προσδιορισµό των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Τέλος η 

Κυβερνητική Λογιστική εξειδικεύεται στα λογιστικά συστήµατα και τις διαδικασίες που 

αφορούν το δηµόσιο τοµέα. 
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 2.3 H ζήτηση για λογιστική πληροφόρηση  
 

 

Οι φορείς των λογιστικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε τη 

σχέση που έχουν µε την επιχείρηση. Έτσι χωρίζονται στους εσωτερικούς χρήστες που 

βρίσκονται εντός της επιχείρησης και τους εξωτερικούς που στερούνται της άµεσης 

πρόσβασης στην πληροφόρηση που παράγεται εσωτερικά στους οργανισµούς. 

 

Οι εσωτερικοί χρήστες των λογιστικών καταστάσεων είναι η διοίκηση της επιχείρησης, 

που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασµό του µέλλοντος της επιχείρησης, τη χάραξη και 

την εφαρµογή της στρατηγικής, τον έλεγχο των λειτουργιών και τη δηµιουργία των 

σχετικών αναφορών. Τα στελέχη λοιπόν της επιχείρησης χρησιµοποιούν τις λογιστικές 

καταστάσεις για τη λήψη επενδυτικών και γενικότερα χρηµατοοικονοµικών 

αποφάσεων. Μπορούν να τις χρησιµοποιήσουν ως στοιχείο για τη δυνατότητα εισόδου 

της επιχείρησης σε ένα νέο κλάδο, για τη διερεύνηση της ικανότητας άντλησης 

δανειακών κεφαλαίων, για την καλύτερη διαχείριση της επιχείρησης µέσα από τη 

διαχρονική και συγκριτική θεώρηση της τάσης των εσόδων και των εξόδων. Μάλιστα 

δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι πρόσθετες αµοιβές των στελεχών συνδέονται µε 

λογιστικά µεγέθη, όπως είναι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και τα κέρδη. 

Βέβαια εξαιτίας της στενής και άµεσης σχέσης µε την επιχείρηση µπορούν να λάβουν 

τα δεδοµένα τη στιγµή και µε τη µορφή που τα χρειάζονται. Οι περισσότερες από τις 

πληροφορίες που χρησιµοποιούν δεν προορίζονται για άτοµα που είναι εκτός της 

επιχείρησης. Οι λογιστικές πληροφορίες που προορίζονται για τα στελέχη της 

επιχείρησης παράγονται κυρίως από το λογιστικό σύστηµα της διοικητικής λογιστικής 

και τους αφορά λιγότερο η πιο περιορισµένης έκτασης πληροφόρηση που παράγεται 

κυρίως από τους εσωτερικούς χρήστες µέσω του συστήµατος της χρηµατοοικονοµικής 

λογιστικής. 

 

Από την άλλη πλευρά οι εξωτερικοί λήπτες αποφάσεων στερούνται της πληροφόρησης 

που παράγεται εσωτερικά στις επιχειρήσεις. Βρίσκονται εκτός της επιχείρησης, στο 

εξωτερικό περιβάλλον και ζητούν λογιστικές πληροφορίες για να αποφασίσουν σχετικά 

µε το εάν θα επενδύσουν, αν θα παράσχουν δανειακά κεφάλαια και αν θα 

συνεργαστούν µε το συγκεκριµένο οργανισµό. Οι εξωτερικοί χρήστες των λογιστικών 

καταστάσεων δεν είναι σε θέση συνήθως να απαιτήσουν συγκεκριµένη πληροφόρηση 

και µε συγκεκριµένη µορφή από την επιχείρηση. Αναγκάζονται να περιοριστούν στις 

γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται. Έτσι λοιπόν για να 

καλύπτονται οι γενικότερες προσδοκίες και ανάγκες των εξωτερικών χρηστών το 
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λογιστικό επάγγελµα ανέπτυξε ένα σύνολο αρχών, κανόνων και διαδικασιών, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση θα είναι αξιόπιστη και ότι οι 

διάφορες πληροφορίες θα είναι συγκρίσιµες, είτε όταν χρειάζεται να µελετηθούν 

διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε όταν χρειάζεται να εξεταστούν διαφορετικά έτη.  

 

Στους εξωτερικούς λήπτες αποφάσεων περιλαµβάνονται οι µέτοχοι και οι πιθανοί 

επενδυτές. Ακόµη µέσα στην οµάδα φορέων που ενδιαφέρονται για τις λογιστικές 

καταστάσεις είναι οι προµηθευτές, οι πιστωτές, οι εργαζόµενοι, οι πελάτες και οι 

ανταγωνιστές της επιχείρησης. Τέλος είναι φυσικό να εκφράζεται ζήτηση για λογιστική 

πληροφόρηση από  οικονοµικούς αναλυτές, συµβούλους, χρηµατιστές, τις φορολογικές 

αρχές και ρυθµιστικές αρχές, τον οικονοµικό τύπο, τα συνδικάτα, τους ερευνητές, 

καθηγητές και φοιτητές, αλλά και το κοινό γενικότερα. 

 

Αναλυτικότερα οι µελλοντικοί επενδυτές ζητούν λογιστική πληροφόρηση, έτσι ώστε σε 

συνδυασµό µε άλλες πληροφορίες να υπολογίσουν την απόδοση και τον κίνδυνο από 

την επένδυση σε κάποιες µετοχές τις οποίες σκέφτονται να συµπεριλάβουν στο 

χαρτοφυλάκιο τους. Μπορούν επιπρόσθετα να αξιολογήσουν και να κρίνουν εάν 

κάποια µετοχή είναι υποτιµηµένη ή υπερτιµηµένη.    

 

Οι µέτοχοι στην επιχείρηση από τη δική τους πλευρά έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν 

το έργο και τις αποφάσεις της διοίκησης µέσω των λογιστικών καταστάσεων. Η 

δηµοσίευση λογιστικών καταστάσεων επιτρέπει στους µετόχους να αξιολογήσουν την 

αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης και να ελέγξουν τις πράξεις του διοικητικού 

συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση των οικονοµικών της εταιρείας.  

 

Μία άλλη οµάδα που ενδιαφέρεται για την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και 

την περιουσία του οργανισµού είναι και οι πιστωτές. Οι τράπεζες άλλωστε είναι γνωστό 

ότι για να αποφασίσουν σχετικά µε το εάν θα χορηγήσουν µία πίστωση άλλα και για να 

καθορίσουν το ύψος της χορήγησης ζητούν και λογιστικά στοιχεία. Το ίδιο συµβαίνει 

και για την παροχή εγγυητικών επιστολών. Η χάραξη λοιπόν πιστωτικής πολιτικής έχει 

τη βάση της και στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων. Πέρα όµως από τις 

τράπεζες και οι προµηθευτές της επιχείρησης χρησιµοποιούν λογιστικές πληροφορίες 

ως στοιχείο για να αποφασίσουν τη χορήγηση πιστώσεων στις επιχειρήσεις µε τις 

οποίες συνεργάζονται.  

 

Μία ακόµη µερίδα ατόµων που ενδιαφέρεται για τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

της επιχείρησης είναι και οι εργαζόµενοι. Τα νέα στελέχη ενδιαφέρονται να µάθουν για 
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τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων ώστε να αξιολογήσουν το εργασιακό τους 

περιβάλλον. Επιπλέον τα συνδικάτα και οι ενώσεις εργαζοµένων στηρίζουν πολλές 

φορές διεκδικήσεις και επιχειρήµατα στα αποτελέσµατα και στην κερδοφορία της 

επιχείρησης. Μάλιστα δεν είναι λίγοι οι οργανισµοί, όπου το ενδιαφέρον των 

εργαζοµένων για τις λογιστικές καταστάσεις είναι ακόµη πιο άµεσο, αφού κάποιες από 

τις πρόσθετες αµοιβές τους είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την επίτευξη ορισµένου 

ύψους αποτελεσµάτων. 

 

Στις κατηγορίες χρηστών λογιστικών καταστάσεων όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

ανήκουν και οι πελάτες της επιχείρησης όταν αγοράζουν προϊόντα µε µακροχρόνιες 

εγγυήσεις και όταν είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο για να πραγµατοποιήσουν την αγορά 

η ύπαρξη εξυπηρέτησης µετά την πώληση.  

 

Ακόµη οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι ρυθµιστικές αρχές ζητούν λογιστική πληροφόρηση 

για σκοπούς όπως είναι ο υπολογισµός των φορολογικών υποχρεώσεων της 

επιχείρησης και η επιβολή πρόσθετης φορολογίας και φοροαπαλλαγών. Σε άλλες 

περιπτώσεις τα οικονοµικά αποτελέσµατα αποτελούν βάση για την επιβολή όρων 

υγιούς ανταγωνισµού και για τον καθορισµό τιµών πώλησης σε είδη όπως είναι τα 

φάρµακα και τα πετρελαιοειδή. Τέλος µία ενδεικτική περίπτωση χρήσης λογιστικών 

καταστάσεων από ρυθµιστική αρχή είναι και αυτή της έγκρισης εισαγωγής µίας 

εταιρείας στο χρηµατιστήριο από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς. 

 

Μπορεί λοιπόν κάποιος να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι για τις χρηµατοοικονοµικές 

πληροφορίες που υπάρχουν στις λογιστικές καταστάσεις υπάρχει ζήτηση από 

διάφορους φορείς. Οι οµάδες αυτές ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν τις δικές τους 

πρακτικές και να λάβουν αποφάσεις µέσα στο σύγχρονο και πολύπλοκο 

χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον και για αυτό τους είναι αναγκαία η πρόσβαση σε 

πληροφόρηση σχετική µε τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της επιχείρησης.  

 

 

2.4 Οικονοµικές καταστάσεις 
 

 

Η λογιστική συγκεντρώνει, αναλύει, ταξινοµεί και ποσοτικοποιεί τα πολυάριθµα 

λογιστικά – οικονοµικά γεγονότα. Οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν ουσιαστικά 

µία συνοπτική απεικόνιση όλων αυτών των πληροφοριών. Πρόκειται λοιπόν για µία 

απεικόνιση της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης και των συναλλαγών που 
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αναλήφθηκαν από αυτήν. Οι δηµοσιευµένες καταστάσεις είναι γενικού σκοπού 

οικονοµικές καταστάσεις. Ονοµάζονται έτσι γιατί έρχονται να τροφοδοτήσουν µε 

πληροφόρηση χρήστες που βρίσκονται κυρίως έξω από την επιχείρηση και εποµένως 

δεν έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν εκθέσεις που θα προορίζονται να καλύψουν 

µόνο τις δικές τους συγκεκριµένες ανάγκες. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

γενικού σκοπού συµπεριλαµβάνουν µάλιστα εκείνες που παρουσιάζονται είτε 

ξεχωριστά είτε µέσα σε κάποιο δηµοσιευµένο έγγραφο, όπως είναι το ενηµερωτικό 

δελτίο και η ετήσια έκθεση. 

 

Στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποτυπώνονται η οικονοµική θέση και 

κατάσταση της επιχείρησης, η απόδοσή της και οι ταµειακές ροές. Εποµένως είναι  

δυνατό να χρησιµοποιηθούν για να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα διαχείρισης της 

περιουσίας και των πόρων της επιχείρησης από τη διοίκηση. Καταρτίζονται λοιπόν µε 

τέτοιο τρόπο και περιεχόµενο, ώστε να περιλαµβάνουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις 

υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, άλλα και τα κέρδη και τις ζηµίες.  

 

Επιφορτισµένο για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων είναι το νοµικό 

πρόσωπο της εταιρείας. Καταρτίζονται λοιπόν από το χρηµατοοικονοµικό τµήµα της 

επιχείρησης και συγκεκριµένα από το λογιστήριο σύµφωνα µε τις εντολές, την 

καθοδήγηση και την έγκριση του διοικητικού συµβουλίου.  

 

Στην Ελλάδα οι λογιστικές καταστάσεις που προβλέπονται, σύµφωνα µε τo 

Ν.2190/1920, περιλαµβάνουν: 

• τον Ισολογισµό 

• την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης  

• τον Πίνακα ∆ιάθεσης Κερδών 

• το Προσάρτηµα 

 

Αυτές οι λογιστικές καταστάσεις είναι υποχρεωτικό να προετοιµάζονται, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), το οποίο καθορίζει 

λεπτοµερειακά τόσο το περιεχόµενο όσο και τη δοµή των πιο πάνω καταστάσεων. 

Μάλιστα το Ε.Γ.Λ.Σ. προβλέπει και την κατάρτιση της Κατάστασης Λογαριασµού 

Γενικής Εκµετάλλευσης, η οποία όµως δε δηµοσιεύεται.  

 

Για τις εισηγµένες όµως επιχειρήσεις δεν εφαρµόζονται τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, 

αφού για τη λογιστική παρακολούθηση της επιχειρηµατικής τους δράσης είναι 
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υποχρεωτική η εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) ή ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

ορίζουν τους κανόνες αναγνώρισης, επιµέτρησης, παρουσίασης και γνωστοποίησης 

των οικονοµικών γεγονότων. ∆εν υπερισχύουν των εθνικών προτύπων αλλά πολλές 

χώρες, όπως και η Ελλάδα, τα έχουν υιοθετήσει µε νοµοθετική πράξη. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει προτείνει από το 2005 την υποχρεωτική εφαρµογή τους από τις εισηγµένες 

εταιρείες σε ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια αξιών. Από το Μάρτιο του 2001 αποφασίστηκε 

ότι τα νέα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που εκδίδονται θα ονοµάζονται ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.  

 

Αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις γενικού σκοπού τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα και πιο συγκεκριµένα το ∆ΛΠ 1 καθορίζει τους βασικούς κανόνες για την 

παρουσίασή τους, ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των λογιστικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων διαχρονικά και διαστρωµατικά. Καθορίζει τις γενικές 

υποχρεώσεις για την παρουσίαση των καταστάσεων, τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη 

δοµή τους καθώς και το ελάχιστο περιεχόµενο που πρέπει να απεικονίζουν. Το ∆ΛΠ 1 

χρησιµοποιεί ορολογία για κερδοσκοπικούς οργανισµούς, ενώ οι µη κερδοσκοπικές 

οντότητες που θέλουν να το εφαρµόζουν θα χρειαστεί να αλλάξουν την περιγραφή 

κάποιων λογαριασµών. 

 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ένα πλήρες σύνολο οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει  

• τον Ισολογισµό 

• την Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

• την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, που περιλαµβάνει όλες τις 

µεταβολές στην καθαρή θέση εκτός από εκείνες που προκύπτουν από 

κεφαλαιακές πράξεις µε τους ιδιοκτήτες ή από τη διανοµή κεφαλαίων. 

• την Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

• τις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις, που θα περιλαµβάνουν περίληψη λογιστικών 

πολιτικών και µεθόδων. 

 

Αναλυτικότερα ο Ισολογισµός απεικονίζει την οικονοµική θέση της επιχείρησης σε µία 

δεδοµένη χρονική στιγµή. Παρουσιάζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού, οι 

Υποχρεώσεις και τα Ίδια Κεφάλαια της οντότητας. Τα στοιχεία που περιλαµβάνει, όπως 

ισχύει βέβαια και για τις υπόλοιπες καταστάσεις, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

σαφήνεια, συνάφεια, αξιοπιστία και συγκρισιµότητα. Τα στοιχεία του Ενεργητικού 

συνήθως, αλλά όχι υποχρεωτικά, χωρίζονται σε κυκλοφορούντα και µη κυκλοφορούντα 
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και οι υποχρεώσεις σε βραχυπρόθεσµες (τρέχουσες) και µακροπρόθεσµες (µη 

τρέχουσες). Αν δεν παρουσιάζονται έτσι θα παρουσιάζονται κατά σειρά  ρευστότητας.    

 

Αναφορικά µε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης είναι φυσικό να αποτελεί 

σηµαντική πηγή πληροφόρησης, αφού παρουσιάζει  τα έσοδα, τα έξοδα, τα 

αποτελέσµατα, την κερδοφορία και την απόδοση της επιχείρησης. Η ανάλυσή της 

επιτρέπει την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του έργου του διοικητικού συµβουλίου 

και την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την πορεία των µελλοντικών 

αποτελεσµάτων της επιχείρησης.   

 

Παραπάνω γίνεται αναφορά στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων. Αποτελεί 

µε την εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων µία από τις βασικές οικονοµικές 

καταστάσεις για την κατάρτιση της οποίας λαµβάνονται υπόψη τα κέρδη και οι ζηµίες 

της περιόδου καθώς και οι υπόλοιπες µεταβολές στην καθαρή θέση µεταξύ δύο 

ισολογισµών. 

 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι µε τα ∆ΛΠ είναι υποχρεωτική η δηµοσίευση της 

Κατάστασης Ταµειακών Ροών. Και αυτό γιατί είναι απαραίτητη η παροχή πληροφοριών 

σχετικά µε τις µεταβολές στα µετρητά της επιχείρησης, έτσι ώστε να γνωστοποιούνται 

οι ταµειακές ροές σχετικά µε τις λειτουργικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να αξιολογηθούν οι µεταβολές στη 

χρηµατοοικονοµική δοµή, η ικανότητα παραγωγής µελλοντικών ταµειακών ροών και ο 

προγραµµατισµός των εισπράξεων και των πληρωµών. 

 

Οι παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να έχουν κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά που θα τις καθιστούν αξιοποιήσιµες από το κοινό. Είναι αναγκαίο να 

είναι κατανοητές από χρήστες που έχουν µέτρια γνώση λογιστικής και να µην είναι 

δυσνόητες για το µέσο αναγνώστη και µελετητή των λογιστικών καταστάσεων.  Ένα 

ακόµη χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν είναι η συνάφεια, δηλαδή να είναι 

σχετικές και να µπορούν έτσι να επηρεάσουν τις οικονοµικές αποφάσεις, δίνοντας 

πληροφόρηση για την αξιολόγηση των οικονοµικών γεγονότων. Ταυτόχρονα για να 

είναι χρήσιµες οι πληροφορίες που περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις θα 

πρέπει εκτός από συναφείς να είναι και αξιόπιστες. Εποµένως είναι αναγκαία η 

διασφάλιση της αξιοπιστίας του περιεχοµένου των λογιστικών καταστάσεων. Τέλος 

είναι σηµαντικό να δίνουν τη δυνατότητα για διαχρονικές συγκρίσεις των 

αποτελεσµάτων της ίδιας επιχείρησης καθώς και των αποτελεσµάτων διαφορετικών 

επιχειρήσεων µέσα στο ίδιο έτος. 
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Επίσης, σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις αξίζει να αναφερθεί ότι, πέρα από τις 

υποχρεωτικές που καθιερώνονται από την ελληνική και διεθνή νοµοθεσία, τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα προτρέπουν τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν την έκθεση του 

διοικητικού συµβουλίου, που αποτελεί µία οικονοµική επισκόπηση της διοίκησης. Η 

έκθεση αυτή µπορεί να περιλαµβάνει τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τα 

αποτελέσµατα της επιχείρησης και την ανταπόκριση της διοίκησης σε αυτούς τους 

παράγοντες. Μπορεί ακόµη να παρουσιάζονται η επενδυτική και µερισµατική πολιτική 

του οργανισµού, οι πηγές εισροής κεφαλαίων, η κεφαλαιακή διάρθρωση και οι µέθοδοι 

διαχείρισης κινδύνων. Τέλος, µπορεί να αναφέρονται πόροι που δεν απεικονίζονται 

στον ισολογισµό αλλά αποτελούν σηµαντικό στοιχείο της επιχείρησης. Αυτή η έκθεση 

λοιπόν µπορεί να αποτελεί επεξήγηση της αποδοτικότητας, της οικονοµικής 

κατάστασης και της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης.  

 

Πέρα από την έκθεση, οι επιχειρήσεις προτρέπονται από τα ∆ΛΠ να καταρτίζουν 

πρόσθετες καταστάσεις (π.χ. περιβαλλοντικές καταστάσεις, καταστάσεις 

προστιθέµενης αξίας, κοινωνικός ισολογισµός), ώστε να µπορεί να κριθεί και να 

αξιολογηθεί η γενικότερη πορεία της επιχείρησης στο κοινωνικό γίγνεσθαι.        

 

 

2.5 Η χρησιµότητα της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων 
 

 

Οι λογιστικές καταστάσεις παρέχουν, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πληροφόρηση 

για την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά και τις 

µελλοντικές περιόδους. Τα δεδοµένα όµως που υπάρχουν σε αυτές αποτελούν µία 

µορφή πρωτογενούς πληροφόρησης και εποµένως είναι αναγκαία η ύπαρξη εργαλείων 

και µεθόδων ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα καθίσταται 

δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε µεταβλητές όπως είναι η αποδοτικότητα 

και το περιθώριο κέρδους, η αποτελεσµατικότητα διαχείρισης των στοιχείων του 

ενεργητικού και η κυκλοφοριακή ταχύτητα, καθώς και η κεφαλαιακή διάρθρωση της 

επιχείρησης. Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων είναι χρήσιµη για όλες τις 

οµάδες των ενδιαφερόµενων µερών που ζητούν λογιστική πληροφόρηση και παρόλο 

που πολλές φορές δεν είναι αρκετή για να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις, είναι 

δυνατό να αποκαλύπτει τις αδυναµίες της επιχείρησης και τις προβληµατικές περιοχές, 

που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, ώστε να αναζητηθούν λύσεις και να 

µεθοδευτούν βελτιώσεις. 
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Για να προχωρήσει ο ερευνητής στη διαδικασία ανάλυσης των οικονοµικών 

καταστάσεων θα πρέπει αρχικά να συγκεντρώσει την κατάλληλη πρωτογενή 

πληροφόρηση που θα αποτελέσει τη βάση των υπολογισµών. Αυτό σηµαίνει ότι το 

πρώτο απαραίτητο βήµα είναι να καθοριστούν οι λογιστικές χρήσεις που θα 

συµπεριληφθούν στην ανάλυση, µε δεδοµένο ότι θα είναι χρήσιµο να αντικατοπτρίζεται 

σε αυτές το υπόδειγµα των κυκλικών διακυµάνσεων της οικονοµίας. Στη συνέχεια τόσο 

τα στοιχεία του ισολογισµού όσο και των λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσης είναι 

αναγκαίο να µελετηθούν και να αποσαφηνιστεί το περιεχόµενό τους. Είναι επιπρόσθετα 

σηµαντικό να εξεταστεί αν θα χρειαστεί να γίνει κάποια ανακατάταξη των στοιχείων 

αυτών των καταστάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η οµοιοµορφία των λογιστικών 

τεχνικών που έχουν υιοθετηθεί µεταξύ των χρήσεων.    

 

Αφού έχει συγκεντρωθεί η απαραίτητη βάση για την ανάλυση είναι εφικτή η 

πραγµατοποίηση ανάλυσης κοινού µεγέθους (καταστάσεις κοινών µεγεθών). Πιο 

συγκεκριµένα κάθε στοιχείο του ενεργητικού εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού 

ενεργητικού, κάθε στοιχείο του παθητικού ως στοιχείο του συνολικού παθητικού και 

κάθε στοιχείο της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης ως ποσοστό των πωλήσεων. 

Με αυτό τον τρόπο και µε δεδοµένο ότι θα εξεταστούν παραπάνω από µία χρήσεις 

παρέχεται µία εικόνα για την τάση αυτών των ποσοστών διαχρονικά, που µπορεί να 

είναι είτε θετική είτε αρνητική. 

 

Ο αναλυτής πέρα από την ανάλυση κοινού µεγέθους, για να εξάγει συµπεράσµατα 

σχετικά µε την αύξηση ή τη µείωση των κονδυλίων του ισολογισµού και της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης διαχρονικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει και την 

ανάλυση δεικτών (καταστάσεις τάσης). Πιο συγκεκριµένα µπορεί να θέσει τον αρχικό 

ισολογισµό και την αρχική κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης ως οικονοµικές 

καταστάσεις βάσης και στη συνέχεια να εκφράσει κάθε στοιχείο των διαδοχικών 

ισολογισµών και καταστάσεων αποτελέσµατος ως ποσοστό της λογιστικής κατάστασης 

του έτους βάσης.   

 

Πέρα από τη διαχρονική τάση των µεγεθών της επιχείρησης βασικό µέρος της 

ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων είναι και ο υπολογισµός των δεικτών 

(αριθµοδεικτών) της επιχείρησης. Πρόκειται για την πιο δηµοφιλή ανάλυση, καθώς 

παρέχει πληροφορίες για διάφορες πτυχές της επιχείρησης και για την 

χρηµατοοικονοµική της θέση. Οι αριθµοδείκτες εκφράζουν µαθηµατικές σχέσεις µεταξύ 

ποσών, των οποίων η ερµηνεία µπορεί να επηρεάσει τη λήψη χρηµατοοικονοµικών 

αποφάσεων. Η λήψη χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων γίνεται µέσα από διαχρονικές 
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και διαστρωµατικές συγκρίσεις. Οι δείκτες για να είναι χρήσιµοι θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται για συγκρίσεις, είτε µε προγενέστερους δείκτες της ίδιας 

επιχείρησης, είτε µε δείκτες για την ίδια χρονική περίοδο που έχουν υπολογιστεί για τις 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα χρήσιµες είναι οι συγκρίσεις και µε τους 

µέσους δείκτες του κλάδου που έχουν υπολογιστεί βέβαια για την ίδια χρονική περίοδο. 

Οι συγκρίσεις αυτές αλλά και ο συσχετισµός των δεικτών µεταξύ τους µπορεί να 

οδηγήσει σε συµπεράσµατα που θα οδηγήσουν στη λήψη επενδυτικών και 

χρηµατοδοτικών αποφάσεων καθώς και στη χάραξη της µερισµατικής πολιτικής. 

Φυσικά για να οδηγηθούν σε ασφαλή πορίσµατα οι χρήστες των λογιστικών 

καταστάσεων είναι αναγκαίο να συνδυάσουν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης µε 

γνώσεις και πληροφόρηση για τον κλάδο και τη διεθνή και εγχώρια οικονοµία. 

 

Η ποικιλία των δεικτών που χρησιµοποιούνται για αυτές τις αναλύσεις είναι µεγάλη. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται πολυάριθµοι δείκτες. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες ανάλυσης δεικτών και οι κυριότεροι δείκτες 

που υπάρχουν σε κάθε κατηγορία. 

 

 

 Πίνακας 1: Βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 
Πηγή: Αρτίκης, Γεώργιος, 2003, «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση: Ανάλυση και 
Προγραµµατισµός, σελ. 127 - 130  

 
 
1.ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συνολική αποδοτικότητα = Συνολικά κέρδη / Σύνολο καθαρού ενεργητικού 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = Καθαρά κέρδη / Ίδια κεφάλαια 

2.ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Μικτό = Συνολικά κέρδη / Καθαρές πωλήσεις 

Καθαρό = Καθαρά κέρδη / Καθαρές πωλήσεις 

3.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  

Συνολική = Καθαρές πωλήσεις / Σύνολο καθαρού ενεργητικού 

Παγίου ενεργητικού = Καθαρές πωλήσεις / Πάγιο ενεργητικό 

Κυκλοφορούντος ενεργητικού = Καθαρές πωλήσεις / Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθεµάτων = Καθαρές πωλήσεις / Αποθέµατα 

Απαιτήσεων = Καθαρές πωλήσεις µε πίστωση / Πελάτες 

∆ιαθεσίµων = Καθαρές πωλήσεις / ∆ιαθέσιµα 
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4.ΜΕΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

Επένδυσης σε αποθέµατα = Αποθέµατα*365 ηµέρες / Καθαρές πωλήσεις  

Είσπραξης απαιτήσεων = Πελάτες*365 ηµέρες / Καθαρές πωλήσεις µε πίστωση 

Πληρωµής υποχρεώσεων = Προµηθευτές*365 ηµέρες / Αγορές µε πίστωση 

5.ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

Τρέχουσα = Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Άµεση = (Κυκλοφορούν ενεργητικό – αποθέµατα) / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

6.∆ΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 

Ξένα µακροπρόθεσµα κεφάλαια / Απασχοληθέντα κεφάλαια 

7.ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΩΝ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Κάλυψη τόκων = Συνολικά κέρδη / Χρηµατοπιστωτικά έξοδα 

Καθαρά κέρδη / Μερίσµατα 

8.ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Πάγιο ενεργητικό / Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Πάγιο ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 

9.ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Απασχοληθέντα κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό 

Ίδια κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 

Καθαρό κεφάλαιο κίνησης / Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

10.ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Τρέχουσα τιµή µετοχής / Κέρδη ανά µετοχή 

Μέρισµα ανά µετοχή / Τρέχουσα τιµή µετοχής 

Τρέχουσα τιµή µετοχής / Λογιστική αξία µετοχής 

 

Ο υπολογισµός και η ανάλυση των αριθµοδεικτών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής. Επιπρόσθετα όµως ο αναλυτής των οικονοµικών 

καταστάσεων µπορεί να προχωρήσει στη σύνταξη πινάκων κίνησης κεφαλαίου και στη 

σύγκρισή τους µε τους αντίστοιχους των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και του κλάδου. 

Οι πίνακες κίνησης κεφαλαίου ουσιαστικά αποτελούν καταστάσεις πηγών άντλησης 

κεφαλαίων και χρήσης τους. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζουν τα κεφάλαια που 

απαιτήθηκαν για την αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού και την πληρωµή των 

υποχρεώσεων  και τις πηγές από τις οποίες προήλθαν αυτοί οι πόροι. Οι κεφαλαιακές 

ανάγκες και οι πηγές χρηµατοδότησης αντλούνται από τη σύγκριση δύο διαδοχικών 
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ισολογισµών, έναρξης και λήξης της περιόδου αναφοράς και από τον υπολογισµό των 

µεταβολών που υπάρχουν σε αυτούς. 

 

Συµπερασµατικά προκύπτει ότι από την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων 

προκύπτουν ερωτήµατα και χώρος για περαιτέρω ανάλυση των προβληµατικών 

περιοχών δραστηριότητας της επιχείρησης αναφορικά µε τη χρηµατοοικονοµική 

διαχείριση. Τα αποτελέσµατα δεν αφορούν µόνο την πραγµατοποίηση της ανάλυσης 

για τη µελετώµενη επιχείρηση, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση 

πληροφόρησης για τον  κλάδο αλλά και τη διεθνή και εγχώρια οικονοµία. Άλλωστε θα 

ήταν άτοπο να αντιµετωπίζεται η επιχείρηση ως µονάδα, καθώς είναι βέβαιο ότι 

επηρεάζεται τόσο από το στενό όσο και από το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον. Μέσα 

λοιπόν από την ανάλυση της επιχείρησης, η οποία όµως θα πρέπει να αρχίσει από την 

ανάλυση των µακροοικονοµικών εξελίξεων, την εξέταση των ανταγωνιστικών 

δυνάµεων που επικρατούν στον κλάδο και τέλος την εξέταση των ειδικών παραγόντων 

που αφορούν την επιχείρηση, µπορούν να οδηγηθούν οι αναλυτές των οικονοµικών 

καταστάσεων σε ορθολογικότερη λήψη αποφάσεων.  
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3. Ελεγκτική 
 

 
3.1 Γενικά 

 

 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο 

κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον. Ο αριθµός των επιχειρήσεων αυξάνεται, ο 

ανταγωνισµός γίνεται ολοένα και εντονότερος και ενισχύεται διαρκώς ο ρόλος των 

επαγγελµατιών στελεχών µέσα στους οργανισµούς. Ταυτόχρονα οι αγορές χρήµατος 

και κεφαλαίων αναπτύσσονται και παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα για 

αγοραπωλησία πιο σύνθετων επενδυτικών προϊόντων σε σχέση µε το παρελθόν. Μέσα 

σε αυτό το κλίµα έντονων αλλαγών οι οικονοµικοί φορείς είναι αναγκαίο να λαµβάνουν 

ορθολογικές αποφάσεις αναφορικά µε την κατανοµή των πόρων που έχουν στη 

διάθεσή τους. Η βάση για να ληφθούν όµως ορθολογικές αποφάσεις είναι η έγκαιρη και 

επαρκής χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Σε αυτό το σηµείο κρίνεται επιτακτική η 

συνδροµή τόσο της Λογιστικής, που ασχολείται µε την παροχή των 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, όσο και της Ελεγκτικής που θα εξακριβώσει την 

αξιοπιστία αυτής της πληροφόρησης. Μάλιστα η ανάγκη για αξιόπιστη λογιστική 

πληροφόρηση γίνεται ακόµα εντονότερη εξαιτίας της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει ο βαθµός αξιοπιστίας των 

οικονοµικών καταστάσεων. Εποµένως είναι βασικός ο ρόλος των ελεγκτών και των 

εκθέσεων ελέγχου στην ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο. 

 

 

3.2 Έννοια, ορισµός και περιεχόµενο της Ελεγκτικής 

 

 

Η Ελεγκτική αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς κλάδους της Λογιστικής. 

Περιλαµβάνει τη διατύπωση αρχών και κανόνων σχετικά µε τη διενέργεια οικονοµικών 

ελέγχων. Έχει ως κύριο στόχο τη διαπίστωση της ειλικρινούς και ορθής παρουσίασης 
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των οικονοµικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης. Ως θεσµός, υποστηρίζει την ανάγκη 

για µετάδοση αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. 

 

Η Ελεγκτική µπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα έναν ανεξάρτητο επιστηµονικό κλάδο 

αλλά και µια τεχνική. Ως επιστηµονικός κλάδος, µέσα από τη διεξαγωγή επιστηµονικής 

έρευνας και αντλώντας γνώση από συναφείς επιστηµονικούς κλάδους, όπως είναι τα 

Οικονοµικά, η Στατιστική, η Νοµική και η Πληροφορική, παράγει νέα γνώση για την 

αντιµετώπιση σύγχρονων προβληµάτων. Από την άλλη πλευρά, ως τεχνική, αξιοποιεί 

τις διαδικασίες και τις µεθόδους που έχουν ήδη παγιωθεί, ώστε να παράγει έργο στον 

τοµέα της εξακρίβωσης της αξιοπιστίας της οικονοµικής πληροφόρησης. 

 

Η ανάγκη για την ανάπτυξη της Ελεγκτικής προκύπτει ουσιαστικά από τη βαρύτητα 

που έχει για την οικονοµική ζωή η διαφάνεια στη διαχείριση των οικονοµικών πόρων, 

ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στις περισσότερες επιχειρήσεις η διοίκηση 

έχει διαχωριστεί από τους ιδιοκτήτες. Εποµένως, η σύγχρονη Ελεγκτική µπορεί να 

περιορίσει τις ατέλειες στην οικονοµική πληροφόρηση που προκύπτουν από 

ανθρώπινα λάθη (ακούσια ή µη) και να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισµό και τη 

διόρθωση τυχόν λογιστικών σφαλµάτων. Επιπλέον µπορεί στη σηµερινή εποχή να 

περιορίσει τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν από τη σχέση ιδιοκτήτη και διαχειριστή 

σε µία επιχείρηση και κατ’ επέκταση από την ασυµµετρία πληροφόρησης που υπάρχει 

µεταξύ των δύο µερών που πολλές φορές έχουν αντικρουόµενα συµφέροντα. 

 

Για να δοθεί ένας περιεκτικός ορισµός της Ελεγκτικής θα πρέπει να αναφερθεί κανείς 

στα βασικά δοµικά στοιχεία της. Εποµένως « η Ελεγκτική είναι ο επιστηµονικός κλάδος 

της συστηµατικής διαδικασίας συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκµηρίων, 

από ένα ανεξάρτητο και ικανό για την περίπτωση πρόσωπο, τα οποία αφορούν 

µετρήσιµες πληροφορίες συγκεκριµένης οικονοµικής µονάδας, µε σκοπό να 

εξακριβωθεί και να γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους χρήστες κατά πόσο οι 

πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται σε προκαθορισµένα κριτήρια.» (Καζαντζής, 2006, 

σελ. 52) 

 

Η Ελεγκτική λοιπόν περιλαµβάνει µια δοµηµένη σειρά βηµάτων, ώστε να εξεταστούν 

και να παρουσιαστούν ακριβοδίκαια τα βασικά στοιχεία του ελέγχου. Ο ελεγκτής είναι 

απαραίτητο να διαθέτει όχι µόνο τα επαγγελµατικά και επιστηµονικά προσόντα, αλλά 
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και την απαραίτητη ηθική στάση ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του κατά τη 

διάρκεια της διενέργειας του ελέγχου. Η πραγµατοποίηση της διαδικασίας αυτής 

καθιστά απαραίτητη προϋπόθεση την οριοθέτηση τόσο της οικονοµικής µονάδας όσο 

και της χρονικής περιόδου. Τα ευρήµατα της όλης διαδικασίας είναι αναγκαίο να 

γνωστοποιηθούν γραπτά ώστε να χρησιµοποιηθούν και να αξιολογηθούν κατά τη 

διαδικασία ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων από όλους τους χρήστες.  

 

 

3.3 Η διάκριση των ελέγχων 

 
 
Οι έλεγχοι µπορούν να ταξινοµηθούν σε κατηγορίες µε διάφορα κριτήρια. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η παράθεση των ειδών των ελέγχων µε βάση τα διάφορα κριτήρια που 

απαντώνται στη βιβλιογραφία. 

• Με κριτήριο την έκταση οι έλεγχοι διακρίνονται σε γενικούς, που καλύπτουν όλη τη 

διαχείριση µίας περιόδου και σε ειδικούς, που επικεντρώνονται σε ένα 

συγκεκριµένο τοµέα. 

• Με κριτήριο τον ειδικότερο σκοπό τους ταξινοµούνται σε προληπτικούς, που 

διενεργούνται εκ των προτέρων µε στόχο να προλάβουν πιθανά λάθη και 

παραλείψεις και σε κατασταλτικούς, που στοχεύουν στην εύρεση λαθών και 

παραλείψεων που τυχόν υπάρχουν. 

• Με κριτήριο τη διάρκεια χωρίζονται σε µόνιµους ή διαρκείς, σε τακτικούς ή 

περιοδικούς και σε έκτακτους ή περιπτωσιακούς. 

• Με κριτήριο το ποιος ασκεί τον έλεγχο ταξινοµούνται σε εξωτερικούς, που 

διενεργούνται από επαγγελµατίες ελεγκτές και δεν έχουν καµία σχέση µε την 

ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα και σε εσωτερικούς που διενεργούνται από 

ελεγκτές που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση µε την επιχείρηση. Μία ακόµη 

κατηγορία είναι οι κρατικοί έλεγχοι που διενεργούνται για κρατικούς και 

ηµικρατικούς φορείς.  

• Με κριτήριο το αντικείµενο του ελέγχου οι έλεγχοι ταξινοµούνται σε:  

o Ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων: Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές  και αν αποτελούν 

ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων 

της ελεγχόµενης επιχείρησης. 
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o Ελέγχους συµµόρφωσης: Οι έλεγχοι συµµόρφωσης έχουν ως κύριο στόχο τη 

διαπίστωση του αν τηρούνται οι κανονισµοί, οι πολιτικές, οι νόµοι και οι 

διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για την ελεγχόµενη µονάδα. 

o Ελέγχους λειτουργικούς: «Οι έλεγχοι αυτοί περιλαµβάνουν µια συστηµατική 

επισκόπηση των δραστηριοτήτων της ελεγχόµενης µονάδας σε σχέση µε την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα της χρήσης της περιουσίας και 

των πόρων της επιχείρησης. Ο σκοπός ενός λειτουργικού ελέγχου είναι να 

αξιολογηθεί η απόδοση, να διαπιστωθούν περιοχές για βελτίωση και να 

προταθούν νέες λύσεις. Κάποιες φορές αυτός ο τύπος ελέγχου αναφέρεται 

ως έλεγχος απόδοσης ή διοικητικός έλεγχος. Οι λειτουργικοί έλεγχοι είναι 

γενικότερα πιο δύσκολο να διεξαχθούν σε σχέση τους ελέγχους οικονοµικών 

καταστάσεων ή τους ελέγχους συµµόρφωσης. Ο σκοπός των λειτουργικών 

ελέγχων είναι να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα και 

εποµένως µπορεί να αποδειχθεί πολύ δύσκολο να ταυτοποιηθούν 

αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

αυτό το σκοπό.» (Messier, GR 1997, σελ. 12) 

o Ελέγχους κοινωνικούς: «Κοινωνικός έλεγχος ή έλεγχος κοινωνικής ευθύνης 

είναι ο έλεγχος που έχει αντικειµενικό στόχο την επαλήθευση, επικύρωση και 

επιβεβαίωση των πληροφοριών που συγκεντρώνει και παρουσιάζει η 

Κοινωνική Λογιστική. Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο 

αποδεκτό ότι οι επιχειρήσεις εκτός από την παραδοσιακή υπευθυνότητά τους 

για µεγιστοποίηση του κέρδους και της αξίας τους, έχουν ευθύνη έναντι του 

εργασιακού τους δυναµικού, των πελατών και των προµηθευτών τους, 

καθώς και έναντι του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο 

δηµιουργούνται και αναπτύσσονται. Η Κοινωνική Λογιστική αναπτύχθηκε 

ακριβώς για να συγκεντρώσει συστηµατικά και να απεικονίσει όλες τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στις σχέσεις της επιχείρησης µε το κοινωνικό 

της περιβάλλον.» (Καζαντζής, 2006, σελ. 86) 

o Ελέγχους οικονοµικού εγκλήµατος και απάτης: Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν 

ένα σχετικά νέο γνωστικό πεδίο και επαγγελµατικό αντικείµενο της 

Ελεγκτικής. Πρέπει να διενεργούνται από καλά εκπαιδευµένους ελεγκτές, οι 

οποίοι να διαθέτουν γνώση της απάτης ως οργανωσιακού φαινοµένου. Οι 

έλεγχοι αυτοί ουσιαστικά περιλαµβάνουν την κατασκευή ενός συστήµατος 

ελεγκτικής, ικανού να αποκαλύψει και να προλάβει απατηλές ενέργειες και 

συµπεριφορές µέσα στην ελεγχόµενη επιχείρηση. 
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3.4 Κατηγορίες ελεγκτών 

 

 
Οι ελεγκτές µε βάση τη βιβλιογραφία µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις επιµέρους 

κατηγορίες. Πιο συγκεκριµένα κατηγοριοποιούνται σε εξωτερικούς, σε εσωτερικούς και 

σε κυβερνητικούς ελεγκτές. 

 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές αναφέρονται πολύ συχνά και ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. 

Είναι ανεξάρτητοι από την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα και έχουν ως πρωταρχικό 

καθήκον την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων. ∆ιενεργούν 

δηλαδή ελέγχους για να διαπιστώσουν κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και αν αποτελούν 

ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονοµικής θέσης της ελεγχόµενης επιχείρησης. Φυσικά 

τα καθήκοντα τους είναι δυνατό να επεκταθούν και σε άλλα πεδία και να διενεργήσουν 

και τα υπόλοιπα είδη ελέγχου που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι 

αναγνωρισµένοι από την πολιτεία και το λογιστικό σύστηµα ως επαγγελµατίες. Είναι 

απαραίτητο να έχουν πολύ καλή επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς το ελεγκτικό έργο 

απαιτεί γνώση της λογιστικής, της ελεγκτικής και του νοµικού πλαισίου που διέπει την 

επιχειρηµατική και επιχειρησιακή οργάνωση. Πέρα από εκπαίδευση απαραίτητο είναι 

να διαθέτουν κύρος, αµεροληψία και γενικότερα να έχουν επαγγελµατική ηθική και 

δεοντολογία. Στην Ελλάδα το επάγγελµα του ορκωτού ελεγκτή ασκείται από τα µέλη 

του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) που ιδρύθηκε µε το Π.∆. 

226/1992. 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν είναι ανεξάρτητοι από την ελεγχόµενη µονάδα, µε την οποία 

συνδέονται µε υπαλληλική ή συµβατική σχέση. Πρόκειται για στελέχη της επιχείρησης, 

τα οποία υπάγονται στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. ∆ιενεργούν ελέγχους µέσα 

στην επιχείρηση λειτουργικούς, διαχειριστικούς και συµµόρφωσης µε τις εσωτερικές 

οδηγίες και τους κανονισµούς. Η ανεξαρτησία τους από την επιρροή των ελεγχόµενων 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας του ελεγκτικού 

τους έργου. Για αυτό στα οργανογράµµατα των επιχειρήσεων θα µπορούσε κάποιος να 

δει ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου υπάγεται απευθείας, είτε στη διοίκηση, είτε στην 

επιτροπή ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ασχολούνται τόσο µε το σχεδιασµό και την 

επιθεώρηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου όσο και µε την διενέργεια και 

εφαρµογή ελεγκτικών διαδικασιών και µηχανισµών. Οι αρµοδιότητες των στελεχών που 

εργάζονται σε αυτήν την υπηρεσία καθορίζονται επακριβώς και δεν υπόκεινται σε 
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παρεµβάσεις από τα άλλα τµήµατα. Φυσικά όµως, η αυτονοµία και η ανεξαρτησία του 

συγκεκριµένου τµήµατος δε σηµαίνει απαραίτητα ότι δρα αποµονωµένα ή ότι επιδιώκει 

σκοπούς διαφορετικούς από τους γενικούς στόχους της επιχείρησης. 

 

Η τρίτη κατηγορία ελεγκτών είναι αυτή των κυβερνητικών ελεγκτών. Είναι όργανα που 

διεξάγουν ελέγχους για λογαριασµό και όφελος της Πολιτείας. Μερικά παραδείγµατα 

αυτής της κατηγορίας είναι οι φορολογικοί ελεγκτές, οι ελεγκτές του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και οι ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

 

 

3.5 Ελεγκτικά Πρότυπα 

 
 

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων, ένας λογιστής οφείλει να 

ακολουθεί σε κάθε βήµα τους κανόνες που του επιβάλλουν τα Λογιστικά Πρότυπα. 

Αντίστοιχα, ένας ελεγκτής οφείλει κατά τη διενέργεια του ελέγχου να ακολουθεί τους 

κανόνες που επιβάλλουν τα Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά είναι 

κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια των ελέγχων καθώς και για την εξάσκηση του 

ελεγκτικού επαγγέλµατος. Καθορίζονται από εθνικές και διεθνείς οργανώσεις λογιστών 

ή διεθνείς οργανισµούς και παρουσιάζουν διαφορές από κράτος σε κράτος. Η 

εναρµόνιση των εθνικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο αποτελεί τον πρωταρχικό 

σκοπό της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ελεγκτών (International Federation of Accountants - 

I.F.A.C.). Σηµαντική για τη θέσπιση των προτύπων υπήρξε η συµβολή των 

επαγγελµατικών ενώσεων των Ελεγκτών της Αγγλίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Αµερικής (The American Institute of Certified Public Accountants – A.I.C.P.A.). Τα 

ελεγκτικά πρότυπα του A.I.C.P.A. είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο και επηρεάζουν 

σηµαντικά τη διαµόρφωση εθνικών προτύπων. 

 

Στην Ελλάδα τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και διέπουν όλους τους διενεργούµενους 

ελέγχους από τα µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Έχουν 

διαµορφωθεί µε βάση τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας 

Λογιστών. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων υιοθέτησε το σύνολο των 

γενικών αρχών των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και παρέχει τη δυνατότητα 

επίκλησής τους συµπληρωµατικά µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα.  
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Συνοπτικά, τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα περιλαµβάνουν τις εξής ενότητες: 

• Εισαγωγικά θέµατα 

• Γενικές αρχές και ευθύνες 

• Αξιολόγηση και αντιµετώπιση του ελεγκτικού κινδύνου 

• Ελεγκτική µαρτυρία 

• Χρησιµοποίηση της εργασίας τρίτων 

• Ελεγκτικά συµπεράσµατα και πιστοποιητικά 

• Εξειδικευµένοι έλεγχοι 

 

 

3.6 Ρυθµιστικοί Φορείς του Ελεγκτικού Έργου 
 

 

Στο ελεγκτικό έργο υπάρχουν ρυθµιστικές παρεµβάσεις από ανεξάρτητους φορείς. 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότεροι από αυτούς: 

• Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων: Ιδρύθηκε και καθιερώθηκε µε 

το Νόµο 3148/2003. Αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών από τους ορκωτούς ελεγκτές µε στόχο την ενίσχυση της 

εµπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού. Θεσπίστηκε σε αντιστοιχία µε την 

ψήφιση από την Αµερικανική Γερουσία του Sarbanes – Oxley Act. Η επιτροπή 

αυτή, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θέσπισε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα και στις αρµοδιότητές της συµπεριλαµβάνεται η εποπτεία της 

δραστηριότητας του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

• Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς είναι νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου του οποίου η λειτουργία έχει σκοπό τη διασφάλιση της 

εύρυθµης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και την προστασία του επενδυτικού 

κοινού. Πολλές από τις αποφάσεις της επηρεάζουν το ελεγκτικό έργο κατά τη 

διάρκεια της εποπτείας των ανωνύµων εταιρειών και των φορέων που 

δραστηριοποιούνται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

• Επιτροπή ∆ιεθνών Ελεγκτικών Πρακτικών (I.A.P.C.): Είναι µια µόνιµη επιτροπή 

του Συµβουλίου της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (I.F.A.C.). Εκδίδει τα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, έχοντας λάβει υπόψη τα εθνικά πρότυπα κάθε 

χώρας. 
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3.7 Το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα 

 

 
Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται, ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το Σώµα 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ιδρύθηκε µε το Π.∆. 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α) κατά 

νοµοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 75 του νόµου 1969/91. Το Π.∆. 226/92 

τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 121/1993 (ΦΕΚ 53 Α), το άρθρο 18 του νόµου 2231/1994, 

το άρθρο τρίτο του νόµου 2257/1994, το Π.∆. 341/1997 (ΦΕΚ 232 Α) και το άρθρο 38 

του νόµου 2733/1999. Αρχικά λειτουργούσε µε την επωνυµία «Σώµα Ορκωτών 

Λογιστών», αλλά µε την τελευταία διάταξη µετονοµάστηκε σε «Σώµα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών». 

 Όπως αναφέρεται και στο Π.∆. 226/1992 η σύσταση και η λειτουργία αποβλέπουν 

στην άσκηση του ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης των δηµοσίων και ιδιωτικών 

οργανισµών και επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, ανεξάρτητα από τη νοµική τους 

µορφή (ίδρυµα, εταιρεία ή άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου). Ο 

έλεγχος ασκείται από πρόσωπα µε αυξηµένα επαγγελµατικά προσόντα, που 

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

και αξιοπιστία των πορισµάτων των διενεργούµενων ελέγχων. Οι ελεγκτές κατά την 

άσκηση του έργου τους πρέπει να ακολουθούν τα  διεθνώς αναγνωρισµένα ελεγκτικά 

πρότυπα και τους όρους που τίθενται από νοµοθεσία. Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο 

για να εκπληρώνονται οι στόχοι του ελέγχου, να απολαµβάνουν οι ελεγκτές 

προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπόκεινται 

στους νοµικούς και δεοντολογικούς περιορισµούς που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία 

και την επαγγελµατική ένωση στην οποία ανήκουν. Πέρα από τον οικονοµικό έλεγχο 

των οργανισµών η λειτουργία του Σ.Ο.Ε.Λ. στοχεύει και στη γενικότερη βελτίωση και 

αναβάθµιση του ελεγκτικού και λογιστικού επαγγέλµατος.  

Το Σ.Ο.Ε.Λ. διοικείται από επταµελές Εποπτικό Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη 

Γενική Συνέλευση. Μέλη του είναι οι Ορκωτοί Ελεγκτές, οι Επίκουροι Ορκωτοί 

Ελεγκτές, οι ∆όκιµοι Ορκωτοί Ελεγκτές και οι Ασκούµενοι Ορκωτοί Ελεγκτές. Τα µέλη 

του Σ.Ο.Ε.Λ. είναι εγγεγραµµένα σε µητρώα που τηρούνται από αυτό. Επίσης σε ειδική 

µερίδα του µητρώου είναι εγγεγραµµένες και οι εταιρείες ή κοινοπραξίες δύο 

τουλάχιστον Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων 

τους τα µέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. δίνουν τον όρκο που ορίζεται στο Π.∆. 226/1992. Οι 

Ορκωτοί Ελεγκτές  έχουν πλήρη δικαιώµατα και υποχρεώσεις ως µέλη του Σώµατος 

Ορκωτών Ελεγκτών και ασκούν µε δική τους εποπτεία και ευθύνη το ελεγκτικό 
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επάγγελµα. Από την άλλη πλευρά όµως οι ελεγκτές που ανήκουν στις βαθµίδες του 

επίκουρου, του δόκιµου, και του ασκούµενου ορκωτή ελεγκτή υποστηρίζουν τους 

Ορκωτούς Ελεγκτές στην εκτέλεση του έργου τους, ενεργώντας πάντοτε για 

λογαριασµό και υπό την ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή που τους επιβλέπει.  

 

3.8 Ευθύνη ελεγκτή 

 

 

3.8.1 Ηθική ευθύνη ελεγκτών 

 

 
Οι ορκωτοί ελεγκτές πέρα από νοµική ευθύνη, έχοντας αναλάβει την υποχρέωση να 

εξυπηρετήσουν συγκεκριµένη ανάγκη του κοινωνικού συνόλου έχουν και ηθική ευθύνη. 

∆ρουν ως µέλη ενός επαγγελµατικού συνόλου και εποµένως θα πρέπει να ακολουθούν 

τον κώδικα επαγγελµατικής συµπεριφοράς, που επιβάλλεται από το σώµα ελεγκτών, 

τόσο ως προς τους πελάτες, όσο ως προς τα υπόλοιπα µέλη του σώµατος.  

 

Αυτός ο κώδικας επαγγελµατικής συµπεριφοράς προστατεύει τους ελεγκτές και την 

εικόνα του ελεγκτικού επαγγέλµατος στο κοινωνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι. Αποτελεί 

ένδειξη ότι η επαγγελµατική κοινότητα των ορκωτών λογιστών εξυπηρετεί 

συγκεκριµένους κοινωνικούς σκοπούς και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που έχει 

αναλάβει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πέρα από τη συλλογική ηθική ευθύνη η 

εξατοµικευµένη ηθική συµπεριφορά κάθε ελεγκτή συντελεί στην εξασφάλιση της 

εµπιστοσύνης των κοινωνικών εταίρων που χρησιµοποιούν τις λογιστικές καταστάσεις.  

 

∆εν υπάρχει ένας ενιαίος κώδικας δεοντολογικής επαγγελµατικής συµπεριφοράς που 

θα µπορούσε να εφαρµοστεί από όλους τους ελεγκτές. Οι ορκωτοί ελεγκτές στις ΗΠΑ 

µπορούν να ακολουθούν τον κώδικα επαγγελµατικής συµπεριφοράς του Σώµατος 

Ορκωτών Λογιστών των ΗΠΑ. Ο κάθε ελεγκτής όµως θα πρέπει να µπορεί να επιδείξει 

αποδεκτή δεοντολογικά συµπεριφορά κατά την άσκηση του έργου του. 

 

Στην Ελλάδα προβλέπονται από το νόµο µία σειρά από προληπτικές διατάξεις και 

κυρώσεις στον ιδρυτικό νόµο του σώµατος ορκωτών ελεγκτών λογιστών (Π.∆. 226/92). 

Πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 15 του Π.∆. 226/92 προβλέπονται οι πράξεις που είναι 



28 
 

ασυµβίβαστες µε το ελεγκτικό επάγγελµα. Γίνεται επίσης αναφορά στην απαγόρευση 

απόκτησης µετοχών της ελεγχόµενης επιχείρησης και παροχής εγγυήσεων υπέρ αυτής 

και στην απαγόρευση άσκησης ελεγκτικού επαγγέλµατος χωρίς µόνιµη επαγγελµατική 

στέγη. Επιπρόσθετα στα άρθρα 20 – 22 του ίδιου διατάγµατος καθορίζονται οι 

διαδικασίες, οι απαγορεύσεις, οι οδηγίες και οι προβλεπόµενες κυρώσεις για την 

άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.   Ακόµη για τα µέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. προβλέπεται µία σειρά 

από διατάξεις στην υπουργική απόφαση Αριθ. 623 σχετικά µε τον κανονισµό 

δεοντολογίας των µελών του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο κανονισµός 

αυτός στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου, στη διαφάνεια των 

ελεγκτικών διαδικασιών και πράξεων και στην προστασία του επαγγελµατικού κύρους 

των µελών του Σ.Ο.Ε.Λ.. Από τον κανονισµό ορίζονται κατευθυντήριες οδηγίες για την 

επίδειξη δεοντολογικής επαγγελµατικής συµπεριφοράς. Πιο συγκεκριµένα επιβάλλεται 

ο ελεγκτής: 

 

•   Να συµπεριφέρεται αξιοπρεπώς και να διαβιώνει ως τίµιος και συνετός 

οικογενειάρχης. 

•   Να αναλαµβάνει εργασίες και να προβαίνει σε γνωστοποιήσεις  σύµφωνα µε 

το νόµο, τις αποφάσεις και οδηγίες του εποπτικού συµβουλίου και των 

εσωτερικών κανονισµών που τυχόν τον δεσµεύουν.  

•   Να διαφυλάσσει την ανεξαρτησία του µέσα από την εφαρµογή των κανόνων 

που τη διασφαλίζουν. 

•   Να µη χρησιµοποιεί την ιδιότητα του για ίδιους σκοπούς. 

•   Να µην προβαίνει σε δυσφηµιστικές ή αθέµιτου ανταγωνισµού πράξεις. 

•   Να µην παρέχει ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. 

 

Επιπλέον στο συγκεκριµένο κανονισµό υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις για βασικές 

συνιστώσες του ελεγκτικού επαγγέλµατος. Αναφορικά µε την παροχή των 

επαγγελµατικών υπηρεσιών ο ελεγκτής οφείλει να παρέχει υπηρεσίες διασφαλίζοντας 

τη νοµιµότητα και την εγκυρότητά τους, σύµφωνα µε τα ελεγκτικά πρότυπα. Μπορεί να 

χρησιµοποιεί βοηθούς, αλλά έχει την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι βοηθοί 

του κάτω από την επίβλεψη του. Η εργασία του ανατίθεται από τον ελεγκτικό φορέα 

στον οποίο είναι µέλος, άλλα φέρει προσωπική ευθύνη για την αξιοπιστία του 

πορίσµατός του. 
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Στον κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας στο άρθρο 4 γίνεται αναφορά και στις 

ιδιότητες της ανεξαρτησίας και της αντικειµενικότητας που είναι βασικές για την 

αξιόπιστη εξαγωγή συµπερασµάτων και πορίσµατος ελέγχου. Για τα διασφάλιση αυτών 

των ιδιοτήτων είναι απαραίτητο ο ελεγκτής να µην επιτρέπει παρεµβάσεις στο έργο του 

από τον ελεγχόµενο ή τρίτους, να µην αποφασίζει ο ίδιος για θέµατα αρµοδιότητας του 

ελεγχόµενου και να µην έχει συµφέρον από την πορεία των εργασιών της ελεγχόµενης 

µονάδας. Επιπρόσθετα η αµοιβή του θα πρέπει να είναι η προκαθορισµένη νόµιµη µε 

διαφανείς διαδικασίες και δεν επιτρέπεται καµία παρέκκλιση από αυτή. Το ελεγκτικό 

έργο είναι υποχρεωτικό να εκτελείται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τις αποφάσεις του 

Εποπτικού Συµβουλίου για τα ασυµβίβαστα και τις απαγορεύσεις. Τέλος αναφορικά µε 

την ανεξαρτησία απαγορεύεται ρητά σε ελεγκτή η ανάληψη ελέγχου οικονοµικής 

µονάδας στην οποία έχει διατελέσει µέλος της διοίκησης, οικονοµικός, λογιστικός, 

φορολογικός σύµβουλος ή εσωτερικός ελεγκτής. 

 

Στο άρθρο 5 του κανονισµού δίνονται οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε την 

εχεµύθεια που θα πρέπει να επιδεικνύουν τα µέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. και στο άρθρο 6 

καθορίζονται οι βασικοί κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της ελεγκτικής 

εργασίας. Στα άρθρα 7 και 8 δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις για τη συµπεριφορά του 

ελεγκτή σχετικά µε τη διαφήµιση και τον αθέµιτο ανταγωνισµό και τις σχέσεις µε 

συναδέλφους και ελεγκτικούς φορείς. Τέλος στο άρθρο 10 απαγορεύεται η υποβάθµιση 

του επιστηµονικού και επαγγελµατικού κύρους των µελών του Σ.Ο.Ε.Λ., είτε µε την 

υιοθέτηση ανάρµοστης συµπεριφοράς, είτε µε  παρέκκλιση από τις αποφάσεις και τις 

οδηγίες του εποπτικού συµβουλίου. 

 

Φυσικά ο κανονισµός αυτός δίνει τη γενική κατεύθυνση για τη συµπεριφορά και την 

ηθική που πρέπει να επιδεικνύουν οι ελεγκτές κατά την άσκηση του ελεγκτικού 

επαγγέλµατος και η εφαρµογή τους επαφίεται στην ατοµική συµπεριφορά του κάθε 

ελεγκτή ξεχωριστά.            

 

 

3.8.2 Νοµική ευθύνη ελεγκτή 

 

         
Οι ελεγκτές κατά τον έλεγχο της επιχείρησης έχουν αστική ευθύνη η οποία προκύπτει 

από το νόµο 2190/1920 άρθρο 37 παρ. 3 στο οποίο ορίζεται ότι: «Οι ελεγκτές 
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ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δια παν πταίσµα, υποχρεούµενοι 

εις αποζηµίωση της εταιρείας. Οι εκ του παρόντος ευθύνη δε δύναται να αποκλειστεί ή 

τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται µετά διετία.» Προκύπτει λοιπόν 

ότι οι ελεγκτές ευθύνονται ατοµικά για κάθε πταίσµα ή ζηµία που θα προκαλέσουν κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους. Για τη θεµελίωση πταίσµατος θα πρέπει να υπάρχει 

δόλος ή βαριά αµέλεια και η ζηµία να προκύπτει από τη χρήση του πιστοποιητικού του 

ελέγχου. Και αυτό γιατί οι ορκωτοί λογιστές δεν µπορούν να εγγυηθούν την ακρίβεια 

των µεγεθών των οικονοµικών καταστάσεων, ούτε και να διασφαλίσουν ότι θα 

ολοκληρώσουν το ελεγκτικό έργο χωρίς παραλείψεις. Θα πρέπει όµως να 

διασφαλίσουν ότι η εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων δεν είναι παραπλανητική και 

ότι παρουσιάζουν εύλογα τη χρηµατοοικονοµική θέση και την περιουσία της 

ελεγχόµενης µονάδας. 

 

Για τους ορκωτούς λογιστές, όσον αφορά την αστική ευθύνη που φέρουν, ορίζεται 

ειδικότερα στο Π.∆. 226/ 92 στο άρθρο 19 ότι: «Ο ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται για κάθε 

ζηµία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεώς του, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά 

αµέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγµένα προκλήθηκε από τη χρήση του 

πιστοποιητικού ελέγχου. Η ευθύνη προς αποζηµίωση δεν µπορεί να είναι ανώτερη του 

πενταπλάσιου του συνόλου των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του Προέδρου του 

Αρείου Πάγου ή του συνόλου των αµοιβών του ευθυνόµενου Ορκωτού Ελεγκτή κατά 

την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο. Παράλληλα µε αυτές τις διατάξεις ισχύει και το 

άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα, σύµφωνα µε το οποίο αυτός που ζηµίωσε κάποιον 

παράνοµα και υπαίτια έχει την υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Ο ελεγκτής λοιπόν, 

σύµφωνα µε τα άρθρα του Αστικού Κώδικα για την αδικοπραξία έχει την ευθύνη να 

αποζηµιώσει τους τρίτους, µετόχους, επενδυτές, δανειστές που έβλαψε µε πράξη ή 

παράλειψη. Έµµεσα, η ευθύνη αποζηµίωσης των τρίτων συνάγεται και από το άρθρο 

16 του Π.∆. 226/92, στο οποίο ορίζεται ότι οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρείες πρέπει 

να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για την πρόκληση ζηµίας σε τρίτους. 

  

Η ποινική ευθύνη των ελεγκτών θεµελιώνεται στο νόµο 2190/ 1920 στα άρθρα 63β και 

63γ. Στο άρθρο 63β αναφέρεται ότι: «Ελεγκτές…αν από αµέλεια θεώρησαν ως 

νοµίµως έχοντα ισολογισµό που καταρτίστηκε παρά τις διατάξεις του νόµου και του 

καταστατικού, τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή 

µέχρι 80.000 δραχµές ή µε µία από τις ποινές αυτές. Σε περίπτωση όµως δόλου 

τιµωρούνται µε τις ποινές του άρθρου 57.» Στο άρθρο 63 γ αναφέρεται για την 

παράβαση του καθήκοντος της εχεµύθειας ότι: «Τιµωρείται δια φυλακίσεως, µέχρι 

τριών µηνών πας ελεγκτής όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεµύθεια, περί των παρ’ 
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αυτού παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρείας.» Η παράβαση του καθήκοντος 

της εχεµύθειας αναφέρεται και στο Π.∆. 226/ 92 αρ.16. Τέλος, για τη νοµική ευθύνη, 

σύµφωνα µε το ν. 2190/1920 τιµωρείται µε φυλάκιση τριών µηνών ο ελεγκτής που «∆ε 

δήλωσε κώλυµα ασκήσεως ελέγχου προκειµένου περί εταιρειών εις ας υπηρετεί 

οπωσδήποτε ή τυγχάνει µέλος του διοικητικού συµβουλίου αυτών και είχε τας ιδιότητας 

ταύτας οποτεδήποτε κατά διάστηµα δύο ετών προ της ηµέρας καθ’ ην ανετέθει σε 

αυτόν η άσκησις του ελέγχου. Το αυτό εφαρµόζεται κι όταν ο ελεγκτής υπηρετεί εις 

εταιρείαν διοικούσαν κατ’ ουσίαν την εταιρεία εφής διετάχθην ο έλεγχος.» 

 

Καταλήγουµε στο πόρισµα ότι ο ελεγκτής έχει ατοµική, έστω και αν ο έλεγχος 

καταρτίστηκε συλλογικά, νοµική ευθύνη η οποία θεµελιώνεται στο ποινικό και αστικό 

δίκαιο. 

 

 

3.8.3 Πειθαρχικός έλεγχος ελεγκτή 
 

 

Στο Π.∆. 226/1992 στο άρθρο 20 ορίζονται τα µέτρα για την άσκηση του πειθαρχικού 

ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα ορίζεται ότι για τον πειθαρχικό έλεγχο τριµελές πειθαρχικό 

συµβούλιο που αποτελείται από ένα Σύµβουλο Επικρατείας, έναν εφέτη διοικητικών 

δικαστηρίων και έναν ορκωτό ελεγκτή εκλεγµένο από τη Γενική Συνέλευση του 

Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών. 

  

Σε αυτό το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να παραπεµφθεί µε απόφαση του διοικητικού 

συµβουλίου ο ελεγκτής για:  

 

• Πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του 

• Ανάρµοστη συµπεριφορά 

• Παράβαση νόµου ή κανονιστικής διάταξης ή κανόνων δεοντολογίας 

 

Το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να επιβάλλει µετά την εφαρµογή της πειθαρχικής 

διαδικασίας που ορίζεται στο 2ο παράρτηµα του ίδιου διατάγµατος τις εξής ποινές: 
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• Οριστική παύση 

• Προσωρινή παύση µέχρι έξι µήνες 

• Πρόστιµο µέχρι 1.000.000 δραχµές 

• Επίπληξη 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί από το Εποπτικό Συµβούλιο ότι το παράπτωµα 

είναι ελαφρύ και δεν προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αµέλεια µπορεί αντί της 

παραποµπής να προχωρήσει σε αυστηρή σύσταση. Στην περίπτωση παραποµπής και 

επιβολής ποινής ο ελεγκτής µπορεί να προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε 

το βοήθηµα της αίτησης ακυρώσεως.  

 

  

3.9. ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος 
 

 

3.9.1. Γενικά 
 

 

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις το εύρος των θεµάτων που θα πρέπει να εκτιµηθούν από 

τον ελεγκτή είναι ιδιαίτερα εκτεταµένες, καθώς στις σύγχρονες οικονοµίες οι δοµές των 

επιχειρήσεων γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες και οι συναλλαγές πιο πολύπλοκες. 

Εξαιτίας λοιπόν του µεγάλου αριθµού των στοιχείων και των περιοχών που θα πρέπει 

να µελετηθούν, η δειγµατοληψία στον έλεγχο καθίσταται αναγκαία. Με αυτόν τον τρόπο 

είναι δυνατό να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικότερα οι διαθέσιµοι για τον έλεγχο πόροι 

και να περιοριστεί το κόστος και η διάρκεια των ελεγκτικών διαδικασιών. 

 

Οι δειγµατοληπτικές τεχνικές µπορούν να πάρουν διάφορες µορφές. Αυτό εξαρτάται 

από παράγοντες όπως είναι ο σκοπός του ελέγχου, το είδος της µελετώµενης 

οικονοµικής µονάδας, ο οικονοµικός προϋπολογισµός του ελέγχου καθώς και ο 

διαθέσιµος χρόνος. 

  

Τυπικά, επιθυµία του ελεγκτή και βαθύτερος στόχος του ελέγχου που πραγµατοποιεί 

είναι το δείγµα που θα λάβει να αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά τον πληθυσµό. Η 

χρήση δειγµατοληψίας είναι βασική πρακτική για τη συγκέντρωση των ελεγκτικών 
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τεκµηρίων και την εξαγωγή συµπερασµάτων και είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση της 

υπεύθυνης έκφρασης γνώµης για το ακριβοδίκαιο των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

3.9.2. ∆ειγµατοληψία και έλεγχος 
 

 

Η δειγµατοληψία είναι η διαδικασία επιλογής µονάδων από ένα σύνολο οµοειδών 

µονάδων µε τέτοιο τρόπο, ώστε το δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου από 

το οποίο προέρχεται. 

 

Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος στοχεύει όχι µόνο στην αξιολόγηση και στον έλεγχο του 

δείγµατος, αλλά και στη διαδικασία εξαγωγής συµπερασµάτων για το δείγµα. Τα 

συµπεράσµατα αυτά στη συνέχεια µπορούν να αναχθούν σε συµπεράσµατα για το 

σύνολο του πληθυσµού, από τον οποίο προέρχεται το δείγµα. 

 

Η βασικότερη προϋπόθεση για να είναι αξιοποιήσιµη η δειγµατοληψία είναι το δείγµα 

να έχει τέτοια χαρακτηριστικά, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού. 

Γενικά, για να εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα θα πρέπει η επιλογή να γίνεται 

τυχαία, ώστε κάθε µονάδα να έχει την ίδια πιθανότητα µε τις υπόλοιπες για να επιλεγεί. 

Το αντιπροσωπευτικό δείγµα µπορεί να είναι το τυχαίο, χωρίς να αποκλείεται όµως να 

υπάρχουν ορισµένοι σκοποί του ελέγχου που µπορούν να επηρεάσουν το 

δειγµατοληπτικό σχέδιο. Για παράδειγµα συνειδητά αντικειµενικές ή υποκειµενικές 

εκτιµήσεις του ελεγκτή µπορούν να οδηγήσουν σε τροποποιηµένες δειγµατοληπτικές 

διαδικασίες βασισµένες σε προηγούµενη εµπειρία και γνώση. 

 

 

3.9.3. Ο κίνδυνος δειγµατοληψίας 
 

 

Στον έλεγχο, αφού χρησιµοποιούνται δειγµατοληπτικές µέθοδοι, θα πρέπει να εκτιµηθεί 

και να επιλεγεί από τον ελεγκτή το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου που θα οφείλεται στη 

δειγµατοληψία. Στη βιβλιογραφία συναντώνται δύο µορφές κινδύνων που απορρέουν 

από τη δειγµατοληψία. Ονοµάζονται διαδοχικά κίνδυνος δειγµατοληψίας και µη 

σχετιζόµενος µε τη δειγµατοληψία κίνδυνος. 
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Ο κίνδυνος δειγµατοληψίας προκύπτει από την πιθανότητα να εξαχθούν 

συµπεράσµατα από το δείγµα, τα οποία να µην παρουσιάζουν την πραγµατική εικόνα 

του πληθυσµού. Ο κίνδυνος αυτός ουσιαστικά προκύπτει στην περίπτωση που το 

δείγµα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού. Για να περιοριστεί ο κίνδυνος 

αυτός θα πρέπει να επιλέγει µεγαλύτερο µέγεθος δείγµατος, αφού όσο το µέγεθος του 

δείγµατος τείνει προς τον πληθυσµό, τόσο ο κίνδυνος δειγµατοληψίας ελαττώνεται. 

Ένας ακόµη τρόπος για να περιοριστεί αυτό το είδος κινδύνου είναι να αυξηθεί η 

ποιότητα του επιλεγµένου δείγµατος µε τη χρήση αρτιότερων και βελτιωµένων 

δειγµατοληπτικών µεθόδων. Οι πρακτικές όµως αύξησης του µεγέθους του δείγµατος 

και βελτίωσης της ποιότητάς του συνεπάγονται ταυτόχρονα και επιβάρυνση του 

προϋπολογισµού του ελέγχου. 

 

Από την άλλη, πέρα από τον κίνδυνο δειγµατοληψίας υπάρχει και ο µη σχετιζόµενος µε 

τη δειγµατοληψία κίνδυνος, ο οποίος οφείλεται στην εφαρµογή ακατάλληλων τεχνικών 

δειγµατοληψίας, υπολογιστικών µεθόδων και µη επαρκών ή ακατάλληλων ελεγκτικών 

διαδικασιών. Ο κίνδυνος αυτός δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί από τον ελεγκτή, αλλά 

µπορεί να ελαχιστοποιηθεί µε την υιοθέτηση καταλληλότερων τεχνικών, µε την 

καλύτερη εκπαίδευση των δόκιµων ελεγκτών και τη βελτίωση στο σχεδιασµό και στην 

υλοποίηση των προγραµµάτων του ελέγχου. 

 

 

3.9.4. Είδη ελεγκτικής δειγµατοληψίας  
 

 

Στη βιβλιογραφία συναντώνται δύο βασικά είδη δειγµατοληψίας. Ο ελεγκτής µπορεί να 

κάνει χρήση της στατιστικής δειγµατοληψίας ή της κατά κρίση (υποκειµενικής) 

δειγµατοληψίας. Όταν ο ελεγκτής διενεργεί στατιστική δειγµατοληψία θεωρείται ότι 

αυτόµατα στο δείγµα εµπεριέχεται η έννοια της αντιπροσωπευτικότητας του 

πληθυσµού. Επίσης τα χαρακτηριστικά του δείγµατος, όπως το µέγεθός του και οι 

κανόνες της στατιστικής που εφαρµόζονται κατά τη λήψη του, θεωρείται ότι 

χαρακτηρίζονται από πλήρη τυχαιότητα. ∆ηλαδή στη στατιστική δειγµατοληψία 

εφαρµόζεται η στατιστική επιστήµη και οι νόµοι των πιθανοτήτων για την επιλογή του 

δείγµατος και την εξαγωγή των αποτελεσµάτων για τον πληθυσµό. Μερικά από τα 

πλεονεκτήµατα της στατιστικής δειγµατοληψίας είναι τα παρακάτω: 
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• Ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα µε τη βοήθεια των κατάλληλων στατιστικών 

µεθόδων και τεχνικών να διαχειριστεί σε κάθε περίπτωση το εξαγόµενο δείγµα 

µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν να είναι 

επιστηµονικά τεκµηριωµένα. 

• Στον ελεγκτή παρέχεται η δυνατότητα να εξοικονοµήσει κόστος και χρόνο, 

χωρίς να αυξηθεί ταυτόχρονα η αβεβαιότητα αναφορικά µε την 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος. 

• Παρέχεται µεγαλύτερη δυνατότητα εκτίµησης του κινδύνου να προκληθεί 

σφάλµα από τη δειγµατοληψία. 

• Επειδή το µέγεθος του δείγµατος είναι  περιορισµένο, παρέχεται η ευκολία της 

άσκησης λεπτοµερούς ελέγχου µόνο των παραµέτρων που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον. 

 

Από την άλλη πλευρά, ο ελεγκτής µπορεί να προχωρήσει στην εφαρµογή της κατά 

κρίση (υποκειµενικής) δειγµατοληψίας. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του δείγµατος 

βασίζεται σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον ελεγκτή σύµφωνα 

µε την επαγγελµατική του κρίση και εµπειρία. Το µέγεθος και η σύνθεση του δείγµατος 

δεν καθορίζονται µε στατιστικούς κανόνες και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην είναι 

δυνατό να ερµηνευτούν στατιστικά τα δεδοµένα που προκύπτουν από το δείγµα. Ο 

ελεγκτής σε αυτό το είδος δειγµατοληψίας επικεντρώνει την προσοχή του σε περιοχές 

υψηλού κινδύνου ή συγκεκριµένου ενδιαφέροντος. Η µέθοδος αυτή «δεν είναι 

αναγκαστικά µεροληπτική, αλλά είναι και αυτή ένα είδος δειγµατοληψίας στην οποία η 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος που θα προκύψει δε θα είναι στατιστικά 

προσδιορισµένη και τεκµηριωµένη και εποµένως ίσως θεωρηθεί µειωµένης αξιοπιστίας 

και αξίας  για περαιτέρω χρήση». (Κάντζος, 2006, σελ. 252) 

 

Κριτήρια για την επιλογή του δείγµατος µπορεί να είναι το µέγεθος κάποιων 

λογαριασµών, η φύση και η πηγή κάποιας συναλλαγής, καθώς και άλλα λογιστικά ή 

λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

 

Καταλήγοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι και στις δύο µεθόδους ο ελεγκτής είναι εκείνος 

που βγάζει τα συµπεράσµατα στα οποία αυτές οδηγούν και καµία µέθοδος δεν µπορεί 

και δε θα ήταν σωστό να επηρεάζει την κρίση του. 
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3.9.5.Μέθοδοι και τεχνικές στη στατιστική δειγµατοληψία 

 
 

Μέθοδοι επιλογής δείγµατος 

 

 

• Συστηµατική δειγµατοληψία: Αυτή η µέθοδος δε χρειάζεται στατιστική προεργασία. 

Ο ελεγκτής χωρίζει κατά διαστήµατα µια σειρά στοιχείων προς εξέταση και επιλέγει 

µια µονάδα από το κάθε διάστηµα. ∆εν απαιτείται αρίθµηση των στοιχείων του 

πληθυσµού. Τα διαστήµατα προκύπτουν από τη διαίρεση του πληθυσµού µε το 

µέγεθος του δείγµατος και το σηµείο επιλογής της εκκίνησης ορίζεται τυχαία. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η επιλογή αυτή προϋποθέτει χρήση τυχαίου αριθµού για 

το πρώτο στοιχείο, από το πρώτο διάστηµα, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία που θα 

επιλεγούν εξαρτώνται από το πρώτο στοιχείο, η συστηµατική δειγµατοληψία 

διαφέρει από την τυχαία. 

 

• ∆ειγµατοληψία κατά στρώµατα: Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται όταν ο πληθυσµός 

αποτελείται από στοιχεία µε διαφορετικά χαρακτηριστικά που δεν µπορούν να 

συµπεριληφθούν σε µια οµάδα και να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του 

δείγµατος. Σε αυτήν την περίπτωση αναγκαστικά θα πρέπει ο πληθυσµός να 

διαχωριστεί σε οµάδες και να αποφασιστεί στη συνέχεια η συµµετοχή κάθε οµάδας 

στο δείγµα. 

 

• ∆ειγµατοληψία κατά υποοµάδες: Η υποδιαίρεση του πληθυσµού σε οµάδες µπορεί 

να δώσει τη δυνατότητα το τυχαίο δείγµα να απαρτίζεται από έναν αριθµό αυτών 

των υποοµάδων, οι οποίες όµως µε αυτόν τον τρόπο θα ελεγχθούν πλήρως. 

 

• Πίνακες τυχαίων αριθµών: Η µέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Οι πίνακες 

τυχαίων αριθµών υπάρχουν στα βιβλία στατιστικής, σε ειδικά επιστηµονικά βιβλία, 

ενώ µπορούν ακόµη να αναπαραχθούν µέσω της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Προϋπόθεση για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής είναι τα στοιχεία του πληθυσµού 

να είναι αριθµηµένα διαδοχικά µεταξύ τους. Στη συνέχεια χρειάζεται να καθοριστεί η 

αντιστοιχία ανάµεσα στα στοιχεία που απεικονίζονται στον πίνακα και στα στοιχεία 

του πληθυσµού. Κατόπιν θα πρέπει να γίνει επιλογή ενός σηµείου εκκίνησης στον 

πίνακα των τυχαίων αριθµών. ∆ηλαδή θα πρέπει να επιλεγεί πρώτα η σελίδα και 

µετά η γραµµή και η στήλη εκκίνησης. Αργότερα καθορίζεται η κατεύθυνση, η οποία 
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θα πρέπει να τεκµηριώνεται και στα φύλλα εργασίας. Για παράδειγµα, ο ελεγκτής θα 

µπορούσε να πάρει έναν πίνακα µε τυχαίους οχταψήφιους αριθµούς για να 

µελετήσει τον πληθυσµό των τιµολογίων µιας επιχείρησης. Έστω ότι η αρίθµηση 

των τιµολογίων γίνεται από το ένα µέχρι το χίλια πεντακόσια δέκα πέντε, άρα ο 

ελεγκτής θα χρειαζόταν έναν πίνακα µε τετραψήφιους αριθµούς. Για αυτόν το λόγο 

προσαρµόζει τον πίνακά του και δε λαµβάνει υπόψη τα τέσσερα τελευταία ψηφία 

των αριθµών. Άρα θεωρούµε ότι το τιµολόγιο 1 θα απεικονιζόταν στον πίνακα ως 

0001ΧΧΧΧ, το 2 ως 0002ΧΧΧΧ κ.ο.κ. Στη συνέχεια ορίζεται ένα τυχαίο σηµείο 

εκκίνησης πάνω στον πίνακα και ο ελεγκτής παίρνει ως δείγµα τους επόµενους 

αριθµούς από το σηµείο εκκίνησης, ανάλογα µε το µέγεθος του δείγµατος που 

επιθυµεί να εξετάσει, που να µπορούν πάντα να αποτελέσουν τµήµα του 

πληθυσµού (Πρέπει να είναι τα πρώτα τέσσερα ψηφία τους µικρότερα από χίλια 

πεντακόσια δέκα έξι). Σε περίπτωση που δύο αριθµοί πάνω στο πίνακα έχουν ίδια 

τα τέσσερα πρώτα ψηφία τους, δε λαµβάνεται υπόψη δύο φορές το ίδιο τιµολόγιο, 

αλλά το προσπερνά και παίρνει έναν αριθµό ακόµη από τον πίνακα.  

 

Μέθοδοι στατιστικής µέτρησης 

 

Ο ελεγκτής µπορεί να προχωρήσει αντίστοιχα και στη µέτρηση των ποιοτικών 

παραµέτρων του πληθυσµού. Μπορεί δηλαδή, µέσα πάντοτε στα προκαθορισµένα 

όρια ακρίβειας και το επιτρεπτό επίπεδο εµπιστοσύνης, να προσδιορίσει τη συχνότητα 

συγκεκριµένων ποιοτικών χαρακτηριστικών για τον πληθυσµό, χρησιµοποιώντας τα 

δεδοµένα του δείγµατος και τα συµπεράσµατα στα οποία τον οδήγησαν τα δεδοµένα 

αυτά. 

 

Μια άλλη προσέγγιση θα µπορούσε να είναι η ανακάλυψη ενός λάθους ή ιδιαίτερου 

φαινοµένου στον πληθυσµό, µε την προϋπόθεση όµως ότι εκείνο παρουσιάζεται µε 

συχνότητα που προσεγγίζει το µηδέν και είναι επιθυµητή η ακριβέστερη εκτίµησή του. 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για παράδειγµα για την ανακάλυψη µιας παράλειψης 

εντός των προκαθορισµένων ορίων ακρίβειας και επιπέδου εµπιστοσύνης για να 

στηριχθεί ο εκάστοτε χαρακτηρισµός που έχει γίνει για τον πληθυσµό. Η επιλογή αυτής 

της µεθόδου σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη παράλειψη είναι ιδιαίτερα σηµαντική και ότι η 

ύπαρξή της σε οποιοδήποτε ποσοστό θα έπρεπε να χαρακτηριστεί απαράδεκτη. 

 

Μια τρίτη προσέγγιση αναφορικά µε τη στατιστική µέτρηση είναι η µέθοδος του 

υπολογισµού των µεγεθών. Πιο συγκεκριµένα, είναι δυνατό µε αυτήν την προσέγγιση 

να υπολογιστεί η µέση αξία από το δείγµα και στη συνέχεια να πολλαπλασιαστεί µε τον 
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αριθµό των µονάδων του πληθυσµού µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προσδιοριστεί η 

συνολική αξία του πληθυσµού. Η συγκεκριµένη προσέγγιση βασίζεται σε µια υπόθεση, 

χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν έχει ουσιαστική ισχύ. Η υπόθεση αυτή είναι ότι ο 

µέσος του δείγµατος προσεγγίζει µε µεγάλη ακρίβεια το µέσο του πληθυσµού. 

 

Οι προαναφερθείσες µέθοδοι έχουν διακριτά πλεονεκτήµατα και ο ελεγκτής επιλέγει σε 

κάθε περίπτωση εκείνη που τον εξυπηρετεί, ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατό 

µεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσµού από το δείγµα. Οποιαδήποτε όµως 

επιλογή και να κάνει ο ελεγκτής, µπορεί να προχωρήσει και στον έλεγχο της υπόθεσης 

ότι ο µέσος του δείγµατος προσεγγίζει ή, ανάλογα µε την περίπτωση είναι µεγαλύτερος 

ή µικρότερος από το ανάλογο µέγεθος του πληθυσµού σε προκαθορισµένα επίπεδα 

βεβαιότητας και ακρίβειας.     

 

 

3.10 Ελεγκτικός κίνδυνος 
 

 

Κατά το σχεδιασµό του ελεγκτικού έργου ο ελεγκτής θα πρέπει να εκτιµήσει τον 

ελεγκτικό κίνδυνο και να δοµήσει την ελεγκτική διαδικασία, αφού έχει λάβει υπόψη και 

αυτή τη µεταβλητή. «Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, ο ελεγκτής να εκδώσει µία 

έκθεση σύµφωνης γνώµης, χωρίς δηλαδή καµία επιφύλαξη του ελεγκτή, για 

οικονοµικές καταστάσεις που περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες.» (Καζαντζής, 2006, 

σελ. 220). Ο ελεγκτικός κίνδυνος επηρεάζει τη φύση των ελέγχων (οικονοµικότητα και 

αποτελεσµατικότητα) αλλά και το χρονικό προγραµµατισµό και το εύρος των 

ελεγκτικών εργασιών. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία ο ελεγκτικός κίνδυνος µπορεί να 

αναλυθεί σε τρεις συνιστώσες: τον ενδογενή κίνδυνο (Inherent Risk), τον κίνδυνο 

εσωτερικού ελέγχου (Control Risk) και τον κίνδυνο (µη) ανακάλυψης (Detection Risk). 

 

Ο ενδογενής κίνδυνος, µε βάση την υπόθεση ότι δεν υπάρχει σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου στην ελεγχόµενη µονάδα, ορίζεται ως η πιθανότητα οι οικονοµικές καταστάσεις 

να περιέχουν ουσιώδη σφάλµατα ή παραλείψεις εξαιτίας της φύσης των εργασιών και 

των ιδιαιτεροτήτων της ελεγχόµενης επιχείρησης ή του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται. Είναι δηλαδή η  πιθανότητα, χωρίς διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, 

ένα σφάλµα ή µια απάτη να επηρεάσει το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα. Κάποιοι 

από τους παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν τον ενδογενή κίνδυνο είναι: 
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• Το υπόλοιπο του λογαριασµού: όσο µεγαλύτερο τόσο πιθανότερα τα 

σφάλµατα. 

• Η δυνατότητα ρευστοποίησης του στοιχείου: όσο πιο εύκολη η µετατροπή 

σε µετρητά, τόσο µεγαλύτερος ο κίνδυνος απάτης. 

• Η φύση του λογαριασµού µε την έννοια της δυσκολίας ορισµού του 

περιεχοµένου (π.χ. ορισµένα παράγωγα χρηµατοδοτικά εργαλεία) ή της 

πολυπλοκότητας των συναλλαγών. 

• Ο όγκος των εγγραφών: όσο µεγαλύτερος τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα 

σφάλµατος. 

• Οι υποκειµενικές εκτιµήσεις που υπόκεινται σε µεγαλύτερο σφάλµα από 

αντικειµενικά µετρήσιµα στοιχεία. 

 

Κάποια από τα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν εξαιτίας της ύπαρξης υψηλού 

επιπέδου ενδογενούς κινδύνου είναι: 

 

• Καταχώρηση ανύπαρκτων συναλλαγών 

• Παράλειψη καταχώρησης συναλλαγών 

• Ολοκλήρωση και καταχώριση µη εγκεκριµένων συναλλαγών 

• Εσφαλµένα ποσά 

• Καταχώρηση σε εσφαλµένους λογαριασµούς 

• Λανθασµένη µεταφορά στο καθολικό 

• Παραβίαση της αυτοτέλειας των χρήσεων 

 

Ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου είναι η δεύτερη συνιστώσα του ελεγκτικού κινδύνου και 

αφορά την πιθανότητα να εµφανιστούν ουσιώδη λάθη και παραλείψεις στις οικονοµικές 

καταστάσεις εξαιτίας της αναποτελεσµατικότητας σχεδιασµού και λειτουργίας των 

διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται µε τη δυσλειτουργία 

δικλείδων ασφαλείας. Εποµένως ο ελεγκτής πριν από κάθε έλεγχο οφείλει να 

προχωρήσει σε αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και προκαταρκτική 

εκτίµηση του κινδύνου δυσλειτουργίας των δικλείδων ασφαλείας. Μάλιστα ο 

προκαταρκτικός αυτός έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου θα 

πρέπει να καταγράφεται και να τεκµηριώνεται στα φύλλα εργασίας. Με βάση τις 

εκτιµήσεις του ελεγκτή για την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου θα εκτιµηθεί και η πιθανότητα ανακρίβειες και λάθη να παρεισφρήσουν στις 

λογιστικές καταστάσεις. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο κινδύνου εσωτερικού ελέγχου, 

τόσο περισσότερα στοιχεία θα πρέπει να συγκεντρώσει και να εξετάσει ο εξωτερικός 
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ελεγκτής, ώστε να εξασφαλίσει τη δέουσα λογική διασφάλιση ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Οι ελεγκτές 

µπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο του κινδύνου εσωτερικού ελέγχου µε τις 

προτάσεις για βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της µονάδας εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Η τρίτη παράµετρος που εκτιµάται για τον υπολογισµό του ελεγκτικού κινδύνου είναι ο 

κίνδυνος µη ανακάλυψης. Αυτή η συνισταµένη αφορά  τον κίνδυνο να αποτύχουν οι 
ελεγκτικές διαδικασίες να αποκαλύψουν ουσιώδη σφάλµατα ή απάτες, αν υποθέσουµε 

ότι αυτά έχουν περάσει στο λογιστικό σύστηµα και δεν έχουν συλληφθεί από το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να προέρχεται  από δύο 

πηγές. Η πρώτη πηγή είναι ο κίνδυνος δειγµατοληψίας, που αναφέρεται στην 

πιθανότητα να παρεισφρήσουν ουσιώδη λάθη στις οικονοµικές καταστάσεις επειδή το 

δείγµα που εξετάστηκε δεν ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού. Η δεύτερη πηγή 

είναι ο κίνδυνος παραγόντων εκτός δειγµατοληψίας και αφορά τη χρήση ακατάλληλων 

ελεγκτικών µηχανισµών και µεθόδων.  

 

Μεταξύ των τριών συστατικών που απαρτίζουν τον ελεγκτικό κίνδυνο υπάρχει σχέση 

αλληλεξάρτησης. Αυτό σηµαίνει ότι όσο υψηλότερη είναι η εκτίµηση του ελεγκτή για τον 

ενδογενή κίνδυνο και τον κίνδυνο εσωτερικού ελέγχου, τόσο χαµηλότερο απαιτείται να 

είναι το επίπεδο του κινδύνου µη ανακάλυψης, ώστε να διατηρείται ο ελεγκτικός 

κίνδυνος σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο. 

 

Σχήµα 1: Ενδογενής κίνδυνος, κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου και κίνδυνος (µη) 

ανακάλυψης 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

   Πηγή: Μπάλλας Α., 2006, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις στην Ελεγκτική 
 

Λογιστικά
Γεγονότα

Εσωτερικός έλεγχος

Λογιστικό Πληροφοριακό 
Σύστηµα

Λογιστικές 
Καταστάσεις

Έλεγχοι ουσίας

ΕΝ∆ΟΓΕΝΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Η πιθανότητα ότι, χωρίς 
διαδικασίες εσωτερικού 

ελέγχου, ένα σφάλµα ή µια 
απάτη θα επηρεάσει το 
λογιστικό πληροφοριακό 

σύστηµα

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

Η πιθανότητα ότι ένα σφάλµα ή µια 
απάτη δεν θα συλληφθεί από το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου του 

πελάτη

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ

Η πιθανότητα ότι ένα 
σφάλµα ή µια απάτη δεν θα 

συλληφθεί από τις 
ελεγκτικές διαδικασίες 

που εφαρµόζει ο ελεγκτής

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Είναι ο κίνδυνος ότι ο 
ελεγκτής άθελα του θα 
δώσει ακατάλληλο 
πιστοποιητικό ελέγχου 
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3.11 Το Μοντέλο του Ελεγκτικού κινδύνου 

 
 

Σύµφωνα µε το µοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου ο συνολικός ελεγκτικός κίνδυνος (AR) 

δίνεται από µία πολλαπλασιαστική συνάρτηση τριών µεταβλητών:  

 

• Ενδογενής κίνδυνος (inherent risk, IR) 

• Κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου (control risk, CR) 

• Κίνδυνος (µη) ανακάλυψης (detection risk, DR) 

                   

 

 

 

Ο προσδιορισµός του ελεγκτικού κινδύνου και η χρήση του µοντέλου εξαρτώνται από 

την κρίση του ελεγκτή, ο οποίος και θα βγάλει συµπεράσµατα µε βάση το µοντέλο του 

ελεγκτικού κινδύνου για ένα συγκεκριµένο λογαριασµό ή κύκλο συναλλαγών. 

Εποµένως, το υπόδειγµα δεν εφαρµόζεται στο σύνολο του έργου, αλλά σε 

συγκεκριµένους λογαριασµούς ή υπόλοιπα λογαριασµών. Το ανεκτό ποσοστό 

ελεγκτικού κινδύνου είναι θέµα επαγγελµατικής κρίσης και ο ανεκτός ελεγκτικός 

κίνδυνος µπορεί να διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Σηµαντικά σηµεία που θα 

πρέπει να αναφερθούν αναφορικά µε το υπόδειγµα είναι τα εξής: 

 

• Οι τρεις κίνδυνοι είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους. 

• Ο ελεγκτής δεν µπορεί να επηρεάσει τον ενδογενή κίνδυνο ή τον κίνδυνο 

εσωτερικού ελέγχου, που εξαρτώνται από την ελεγχόµενη µονάδα και το 

περιβάλλον της. Μπορεί µόνο να τους εκτιµήσει. 

• Ο κίνδυνος µη ανακάλυψης µπορεί να ελεγχθεί από τον ελεγκτή µέσω των 

ελεγκτικών διαδικασιών. 

• Υπάρχει αντίστροφη σχέση µεταξύ του κινδύνου µη αποκάλυψης και των άλλων 

δύο συστατικών στοιχείων κινδύνου (ενδογενής και κίνδυνος εσωτερικού 

ελέγχου). 

 

Για τη χρήση του µοντέλου ο ελεγκτής θα πρέπει να καθορίσει το αποδεκτό επίπεδο 

ελεγκτικού κινδύνου για κάθε υπόλοιπο λογαριασµού ή κύκλο συναλλαγών. Στη 

συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσει σε εκτίµηση του ενδογενούς κινδύνου και του 

DRCRIRAR ××=
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κινδύνου εσωτερικού ελέγχου που µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τη φύση των 

λογαριασµών. Τέλος, θα προχωρήσει στην επίλυση της εξίσωσης, λύνοντας τη έτσι 

ώστε να υπολογίσει το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου µη ανακάλυψης. ∆ηλαδή θα 

χρησιµοποιήσει την εξίσωση µε τη µορφή: DR = AR/ (IR * CR). Συµπερασµατικά, µε 

βάση το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου µη ανακάλυψης, το οποίο θα προκύψει από τη 

διαδικασία, θα καθοριστεί η έκταση και το είδος των ελεγκτικών µηχανισµών που θα 

εφαρµοστούν. Αξίζει να αναφερθεί στο συγκεκριµένο σηµείο ότι όταν ο ενδογενής και ο 

κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου είναι σε χαµηλά επίπεδα τότε ο ελεγκτής µπορεί να 

αποδεχθεί υψηλότερο κίνδυνο µη ανακάλυψης χωρίς να ξεπεράσει το αποδεκτό 

ποσοστό συνολικού ελεγκτικού κινδύνου. 

 

 

3.12 Ουσιαστικότητα 

 

 
Σύµφωνα µε το Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο 3320 ο ελεγκτής οφείλει να συνεκτιµήσει 

τον παράγοντα της σηµαντικότητας (ουσιαστικότητας) και τη σχέση του µε τον 

ελεγκτικό κίνδυνο. Η ουσιαστικότητα, σύµφωνα µε το σχετικό ελεγκτικό πρότυπο των 

Η.Π.Α., είναι το µέγεθος µιας παράλειψης ή ανακρίβειας στη λογιστική πληροφόρηση 

που θα επηρεάσει την κρίση του µέσου λογικού ατόµου, που στηρίζεται σε αυτήν την 

πληροφόρηση για να λάβει αποφάσεις. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, στόχος 

του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων είναι η διατύπωση γνώµης σχετικά µε το 

αν οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

τη χρηµατοοικονοµική θέση και κατάσταση της επιχείρησης. Η ουσιαστικότητα λοιπόν 

της πληροφόρησης, και κατά συνέπεια των στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων, 

κρίνεται µε γνώµονα το αν η ατελής ή λανθασµένη πληροφόρηση ενδέχεται να 

επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις που λαµβάνονται µε βάση τις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

Το κριτήριο του ουσιώδους µπορεί να εξεταστεί τόσο µε ποιοτικά όσο και µε ποσοτικά 

χαρακτηριστικά. Κάποια κριτήρια µπορεί να είναι το απόλυτο ή σχετικό ύψος ενός 

λογαριασµού ή µιας συναλλαγής, η φύση του λογαριασµού ή της συναλλαγής, το 

αθροιστικό τους αποτέλεσµα στις λογιστικές καταστάσεις, καθώς και ορισµένες από τις 

συνθήκες του ελεγκτικού έργου. Η ουσιαστικότητα λοιπόν εξαρτάται από το µέγεθος 

των ποσών ή του λάθους / παράλειψης σε συνάρτηση πάντα µε τις συγκεκριµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. Η σηµαντικότητα πρέπει να συνεκτιµάται από τον ελεγκτή 
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κατά το σχεδιασµό των προδιαγραφών της φύσης, του χρόνου και της έκτασης των 

ελεγκτικών διαδικασιών, αλλά και κατά την αξιολόγηση των τυχόν λαθών που 

εντοπίζονται από τον έλεγχο. Έτσι λοιπόν για τη διαµόρφωση γνώµης και την 

αξιολόγηση του αν οι καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της 

επιχείρησης, είναι αναγκαίο να συνεκτιµηθούν από τον ελεγκτή οι σωρευτικές 

επιδράσεις των ανακριβειών και των λαθών που δεν έχουν διορθωθεί ως προς τη 

σηµαντικότητά τους.  

 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εκτίµηση της ουσιαστικότητας ως 

µέγεθος είναι θέµα σχετικά υποκειµενικό και εξαρτάται από την κρίση του εκάστοτε 

ελεγκτή. Σύµφωνα µε το Messier είναι δυνατό, για την εκτίµηση της ουσιαστικότητας, 

να ακολουθηθεί µια µεθοδολογία αποτελούµενη από τρία βήµατα:  

 

• Προκαταρκτική εκτίµηση του επιπέδου ουσιαστικότητας. 

• Κατανοµή του επιπέδου ουσιαστικότητας που εκτιµήθηκε στα υπόλοιπα των 

αντίστοιχων λογαριασµών. 

• Υπολογισµός των λαθών που πιθανόν βρέθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις 

και σύγκρισή τους µε το αρχικό επίπεδο ουσιαστικότητας. 

 

                    Σχήµα 2: Μεθοδολογία εκτίµησης ουσιαστικότητας 

 

 

  

Εκτίµηση αρχικού επιπέδου 
ουσιαστικότητας 

  Κατανοµή του επιπέδου ουσιαστικότητας 
 στα υπόλοιπα των λογαριασµών 

Υπολογισµός λανθασµένων απεικονίσεων και  
σύγκριση των συνόλων µε το αρχικό επίπεδο ουσιαστικότητας 
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Αναλυτικότερα, θα πρέπει πρώτα να οριστεί από τον ελεγκτή το αρχικό επίπεδο της 

συνολικής ουσιαστικότητας. Πιο συγκεκριµένα, το αρχικό επίπεδο ουσιαστικότητας 

είναι το µέγιστο ποσό κατά το οποίο ο ελεγκτής πιστεύει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 

µπορεί να περιέχουν λάθη, τα οποία όµως δεν επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων των 

χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. Το µέγεθος που θα προκύψει είναι σχετικό 

και ως βάσεις για τον καθορισµό του µπορεί να χρησιµοποιηθούν οικονοµικά µεγέθη 

όπως είναι το συνολικό ενεργητικό, το σύνολο των εσόδων, τα καθαρά κέρδη προ 

φόρων και ο µέσος όρος των καθαρών κερδών προ φόρων της τελευταίας τριετίας. 

Ταυτόχρονα µπορούν να συνεκτιµηθούν παράγοντες όπως είναι παράνοµες πράξεις, 

ποσά που µπορούν να παραβιάζουν τους όρους των συµβάσεων και ποσά που 

επηρεάζουν την τάση των κερδών διαχρονικά. 

 

Το δεύτερο βήµα είναι η κατανοµή του επιπέδου ουσιαστικότητας που εκτιµήθηκε στα 

υπόλοιπα των αντίστοιχων λογαριασµών. Ο σκοπός αυτής της κατανοµής είναι η 

διευκόλυνση του σχεδιασµού της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών για το 

συγκεκριµένο λογαριασµό. Στην κατανοµή αυτή, ένας από τους παράγοντες που 

µπορεί να ληφθεί υπόψη είναι για παράδειγµα το µέγεθος του συγκεκριµένου 

λογαριασµού σε σχέση µε το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Το τρίτο βήµα είναι ο υπολογισµός των λαθών που πιθανόν βρέθηκαν στις οικονοµικές 

καταστάσεις και σύγκρισή τους µε το αρχικό επίπεδο ουσιαστικότητας. Σε αυτό το 

σηµείο ο ελεγκτής συγκρίνει το συνολικό ύψος των λαθών µε το αρχικό επίπεδο 

σηµαντικότητας. Όταν οι ανακρίβειες είναι µικρότερες από το αρχικό επίπεδο 

σηµαντικότητας, τότε ο ελεγκτής µπορεί να αποφανθεί ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 

είναι αντικειµενικές και ακριβοδίκαιες. Σε αντίθετη περίπτωση ο ελεγκτής οφείλει να 

ζητήσει από την επιχείρηση να πράξει ανάλογη αλλαγή στις οικονοµικές της 

καταστάσεις, λαµβάνοντας αυτή τη φορά υπόψη τα ευρήµατα που θα υποδείξει ο ίδιος 

ο ελεγκτής και που είναι αποτέλεσµα του ελέγχου που πραγµατοποίησε. Αν η διοίκηση 

αρνηθεί για οποιοδήποτε λόγο να προχωρήσει στις αλλαγές αυτές και ο ελεγκτής 

θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της µη διόρθωσης των λαθών είναι σηµαντικές, τότε ο 

ελεγκτής έχει υποχρέωση να παρουσιάσει διαφοροποιηµένη έκθεση ελέγχου. 
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3.13 Σχέση ελεγκτικού κινδύνου και ουσιαστικότητας 
 

 

Η συσχέτιση του ελεγκτικού κινδύνου και της ουσιαστικότητας οδηγεί στον καλύτερο 

προγραµµατισµό και σχεδιασµό της ελεγκτικής διαδικασίας. Και αυτό γιατί από τα 

πορίσµατα που θα προκύψουν από τη συνδυασµένη µελέτη των δύο αυτών 

παραγόντων µπορούν να προκύψουν ενδείξεις σχετικά µε το εάν ο ελεγκτής µπορεί να 

στηριχτεί σε πολλά στοιχεία που θα προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον της 

ελεγχόµενης επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα εάν ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου ή ο 

ενδογενής κίνδυνος εκτιµώνται σε υψηλά επίπεδα, αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών και 

εποµένως το επίπεδο ουσιαστικότητας µειώνεται. Ο ελεγκτής λοιπόν είναι προτιµότερο 

να στηριχτεί περισσότερο σε τεκµήρια που προέρχονται από εξωτερικές πηγές και 

λιγότερο σε εσωτερικά ελεγκτικά τεκµήρια.  

 

 

3.14 Ο εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις 

 

 

3.14.1 Ορισµός εσωτερικού ελέγχου 

 

 
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µία ανεξάρτητη συµβουλευτική δραστηριότητα δοµηµένη 

έτσι ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού. Έχει ως 

στόχο να βοηθήσει τον οργανισµό να πετύχει τους αντικειµενικούς του σκοπούς, µέσα 

από τη συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικών ελέγχων και διαδικασιών 

διοίκησης. 

 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια 

της επιχειρηµατικής δράσης, είναι σηµαντικό να γίνει η διάκριση µεταξύ της έννοιας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (internal controls) και της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου (internal audit).  

 

Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι το σύνολο των µέτρων ελέγχου που έχουν 

σχεδιαστεί και εφαρµόζονται σε µία επιχείρηση για να προωθήσουν, να κατευθύνουν, 

να διοικήσουν, να περιορίσουν και να ελέγξουν τις διάφορες δραστηριότητες, ώστε να 
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επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Παραδείγµατα µέτρων ελέγχου είναι ο τρόπος 

οργάνωσης, οι πολιτικές, τα συστήµατα, οι διαδικασίες, οι εντολές, τα πρότυπα, οι 

επιτροπές, τα λογιστικά σχέδια, οι προϋπολογισµοί, τα χρονοδιαγράµµατα, οι εκθέσεις, 

η τεκµηρίωση της εργασίας και η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.   

 

Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι µια υπηρεσία της επιχείρησης η οποία είναι 

επιφορτισµένη κυρίως µε καθήκοντα διενέργειας ελέγχου. Η επισκόπηση των µέτρων 

ελέγχου είναι οπωσδήποτε µία από τις σηµαντικότερες αποστολές και ευθύνες της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Αποτελεί το µέτρο ελέγχου το οποίο µετρά και 

αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των υπολοίπων µέτρων ελέγχου. 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος όπως συνάγεται και από τα προηγούµενα µπορεί να 

υποστηρίξει και να εξυπηρετήσει σκοπούς όπως είναι: 

 

• Η διαφύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού και γενικότερα της περιουσίας 

της επιχείρησης 

• Η αύξηση της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και των 

υπόλοιπων οικονοµικών στοιχείων και εκθέσεων 

• Η τήρηση της εγκεκριµένης πολιτικής, των διαδικασιών και των εντολών της 

διοίκησης  σε κάθε τµήµα και σε κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης 

• Η αξιολόγηση της λειτουργίας και των αποτελεσµάτων της επιχείρησης 

 

Φυσικά στο σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο οι ανάγκες διαρκώς αυξάνονται και 

παρουσιάζονται νέες εξελίξεις που απαιτούν νέες µορφές χειρισµών. Εποµένως και το 

εύρος της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου µέσα στις επιχειρήσεις επεκτείνεται, 

ώστε να καλύπτονται όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης, για όλο το χρόνο 

λειτουργίας της και για όλα τα επίπεδα εργαζοµένων.   

 

 

3.14.2 Νοµοθετικό πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο 
 

 

Με την απόφαση 5/204/14.11.2000 της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποχρεώθηκαν οι εισηγµένες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) να καταρτίσουν Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας, εταιρικό 

οργανόγραµµα και να ιδρύσουν Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 
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 Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002 υποχρεώνονται οι εισηγµένες εταιρείες, 

αλλά και αυτές που επιθυµούν να εισαχθούν στο ΧΑΑ να διαθέτουν Κανονισµό 

Εσωτερικής Λειτουργίας και να φροντίσουν για την αποτελεσµατική λειτουργία 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Το ίδιο νοµοθέτηµα καθορίζει ότι η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη και δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καµία υπηρεσία 

της επιχείρησης, αλλά εποπτεύεται άµεσα από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας. 

Επιπρόσθετα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προβλέπεται ότι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές µπορούν να λάβουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου και αρχείου επιθυµούν 

και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρείας. Αυτό σηµαίνει ότι τα 

µέλη της διοίκησης οφείλουν να συνεργάζονται και να διευκολύνουν το έργο της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Εσωτερικοί ελεγκτές δε µπορούν να είναι µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου, διευθυντικά στελέχη ή συγγενείς των παραπάνω. 

Επιπρόσθετα για κάθε µεταβολή στα πρόσωπα ή στην οργάνωση του εσωτερικού 

ελέγχου είναι υποχρεωτικό να ενηµερώνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός δέκα 

εργάσιµων ηµερών.   

 

Τέλος στο άρθρο 8 του Ν.3016/2002 γίνεται παράθεση των αρµοδιοτήτων της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Αναφέρεται ότι η υπηρεσία αυτή είναι επιφορτισµένη 

µε: 

• Την παρακολούθηση της εφαρµογής και της τήρησης του Εσωτερικού 

Κανονισµού Λειτουργίας και της νοµοθεσίας στην οποία εµπίπτει η δράση 

της επιχείρησης 

• Την παράθεση στο διοικητικό συµβούλιο των περιπτώσεων σύγκρουσης των 

συµφερόντων των στελεχών µε τα συµφέροντα της επιχείρησης 

• Την τουλάχιστον µία έγγραφη ενηµέρωση ανά τρίµηνο για την πορεία των 

διενεργούµενων ελέγχων 

• Την παράσταση στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων 

• Την παροχή µετά από έγκριση του διοικητικού συµβουλίου όλων των 

πληροφοριών που θα ζητηθούν για τη διευκόλυνση του έργου εποπτείας και 

ελέγχου 
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3.14.3 Κώδικας δεοντολογίας του Εσωτερικού Ελέγχου 
 

 

Σύµφωνα µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών οι ελεγκτές κατά την 

άσκηση του έργου τους, όπως άλλωστε συµβαίνει και στην περίπτωση του εξωτερικού 

ελέγχου, αναµένεται να προάγουν τη φήµη του επαγγέλµατος και να επιδεικνύουν τις 

ακόλουθες αρχές: 

Ακεραιότητα 

Η ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εδραιώνει την εµπιστοσύνη στην κρίση τους. 

Αντικειµενικότητα 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελµατικής 

αντικειµενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των 

πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές προβαίνουν σε µία ισορροπηµένη εκτίµηση όλων των σχετικών περιπτώσεων 

και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συµφέροντα ή τα συµφέροντα 

άλλων κατά το σχηµατισµό των κρίσεών τους. 

Εµπιστευτικότητα 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που 

λαµβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός 

εάν υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο. 

Επάρκεια 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιµοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εµπειρίες που 

χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

 

3.14.4 Τα πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου 
 

 

Πέρα από τις ηθικές αρχές, οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να καθοδηγηθούν στην 

άσκηση των καθηκόντων τους µέσα από τη χρήση των προτύπων του εσωτερικού 

ελέγχου. Οι σκοποί των Προτύπων, σύµφωνα µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών, είναι: 

• Να περιγράψουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την πρακτική του 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Να αποτελέσουν το γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου παρέχονται και 

προάγονται οι προστιθέµενης αξίας δραστηριότητες του Εσωτερικού Ελέγχου. 
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• Να αποτελέσουν µέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Να προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες. 

 

Τα Πρότυπα που παρατίθενται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

χωρίζονται στα παρακάτω τρία µέρη: 

 

• Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standards - Σειρά 1000), τα 

οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των οργανισµών και των προσώπων 

που ασκούν Εσωτερικό Έλεγχο. 

• Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards - Σειρά 2000), τα οποία 

περιγράφουν τη φύση των δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου και 

παρέχουν κριτήρια βάσει των οποίων µπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση του 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Πρότυπα Εφαρµογής (Implementation Standards), τα οποία εξειδικεύουν τις 

δύο πρώτες κατηγορίες Προτύπων σε συγκεκριµένους τοµείς δραστηριότητας 

(π.χ. Έλεγχος Συµµόρφωσης, Έλεγχος Απάτης κ.λ.π.) 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ 

 

1000 - Σκοπός, Αρµοδιότητες, Υπευθυνότητες 

Ο σκοπός, οι αρµοδιότητες και οι υπευθυνότητες της δραστηριότητας του Εσωτερικού 

Ελέγχου θα πρέπει να καθορίζονται γραπτώς στο Καταστατικό Έγγραφο (charter), το 

οποίο θα πρέπει να είναι συµβατό µε τα Πρότυπα και να εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα 

Η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές να ασκούν τα καθήκοντά τους µε αντικειµενικό τρόπο.  

1200 - Επάρκεια Γνώσεων και ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια 

Οι Εσωτερικοί Έλεγχοι θα πρέπει να εκτελούνται µε επάρκεια γνώσεων και δέουσα 

επαγγελµατική επιµέλεια. 

1300 - Πρόγραµµα Ποιοτικής ∆ιασφάλισης και Βελτίωσης 

Ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να αναπτύσσει και να τηρεί ένα 

πρόγραµµα ποιοτικής διασφάλισης και βελτίωσης, το οποίο να καλύπτει όλες τις 

πλευρές της δραστηριότητας του Εσωτερικού Ελέγχου και να εποπτεύει συνεχώς την 

αποτελεσµατικότητά του. Το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να σχεδιάζεται µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να βοηθάει τον εσωτερικό Έλεγχο, να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 
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λειτουργίες του οργανισµού και να διαβεβαιώνει ότι η δραστηριότητα του Εσωτερικού 

Ελέγχου διενεργείται σύµφωνα µε τα Πρότυπα και τον Κώδικα Ηθικής. 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

 

2000 - ∆ιοίκηση του Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να διοικεί αποτελεσµατικά την 

δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι προσθέτει αξία 

στην επιχείρηση. 

2100 - Φύση Εργασιών 

Η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί και συµβάλλει στην βελτίωση των 

συστηµάτων ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ελέγχου και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

2200 - Σχεδιασµός Ελεγκτικών Εργασιών 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να αναπτύσσουν και να συντάσσουν ένα πλάνο για 

κάθε ελεγκτική ενασχόλησή τους. 

2300 - ∆ιενέργεια των Ελεγκτικών Εργασιών 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να προσδιορίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και 

να καταγράφουν όλες τις επαρκείς πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων των 

ελεγκτικών ενασχολήσεών τους. 

2400 - Επικοινωνία των Αποτελεσµάτων 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να επικοινωνούν τα αποτελέσµατα της εργασίας 

τους καταλλήλως. 

2500 - ∆ιαδικασία Επόπτευσης 

Ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να εφαρµόζει ένα σύστηµα 

παρακολούθησης της εξέλιξης των διαπιστώσεων που έχουν γνωστοποιηθεί στη 

∆ιοίκηση. 

2600 - Αποδοχή των Κινδύνων από τη ∆ιοίκηση 

Όταν ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου πιστεύει ότι η διοίκηση έχει κάνει αποδεκτό 

ένα επίπεδο κινδύνου το οποίο είναι υπερβολικό για την επιχείρηση, θα πρέπει να 

συζητά το θέµα µε την ανώτερη διοίκηση. Εάν δεν εξευρεθεί κοινή λύση, τότε ο 

∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να αναφέρουν το 

θέµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για επίλυση. 

 

Βέβαια, γενικότερης αποδοχής και τα πλέον ενδεδειγµένα πρότυπα στα οποία µπορεί 

να στηριχθεί ο εσωτερικός ελεγκτής κατά τη διάρκεια του έργου του είναι τα πρότυπα 

που έγιναν επίσηµα αποδεκτά µε παγκόσµια ισχύ το 1978 στη ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη 

του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τα πέντε αυτά γενικά πρότυπα παρέχουν το 
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πλαίσιο της επαγγελµατικής διενέργειας εσωτερικού ελέγχου και αναπτύσσονται 

περαιτέρω σε 25 ειδικά πρότυπα. Με σκοπό την κάλυψη τυχόν νέων εξελίξεων, η 

επιτροπή των προτύπων κάνει τροποποιήσεις µε τη δηµοσίευση ∆ηλώσεων και 

Επεξηγήσεων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πρότυπα του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών µε την κωδική αρίθµησή τους. 

 

Πίνακας 2: Τα πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών  

 

100. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

110. Η θέση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου µέσα στην επιχείρηση 

120. Αντικειµενικότητα 

 

200.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

210 – 230. Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

240 – 280. Ο εσωτερικός ελεγκτής 

 

300. ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

310. Βασιµότητα και πληρότητα των πληροφοριών 

320. Συµµόρφωση µε πολιτικές, διαδικασίες, νόµους κλπ. 

330. Προστασία των περιουσιακών στοιχείων 

340. Οικονοµική και αποδοτική χρήση των πόρων 

350. Επίτευξη τεθέντων στόχων 

 

400. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

410. Προγραµµατισµός του ελέγχου 

420. Έλεγχος και αξιολόγηση των πληροφοριών 

430. Γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων 

440. Μεταγενέστερες ενέργειες 

 

500. Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

510 – 540. Εσωτερική διοίκηση 

550. Σχέσεις µε τους εξωτερικούς ελεγκτές 

560. ∆ιασφάλιση Ποιότητας 

 

Πηγή: Φίλος Ι., 2005, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις Εσωτερικού Ελέγχου, σελ.5 
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3.15 Σχέση του εσωτερικού µε τον εξωτερικό έλεγχο 

 
 

Τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στην πράξη είναι δεδοµένη η σχέση του εσωτερικού µε 

τον εξωτερικό έλεγχο, καθώς στα αρχικά στάδια του ελέγχου µιας επιχείρησης από τον 

ορκωτό ελεγκτή εντάσσεται και η αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

Είναι σηµαντική η ύπαρξη ενός αξιόπιστου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, καθώς 

µπορεί να προλάβει πιθανά λάθη και παραλείψεις που είναι δυνατό να επηρεάσουν την 

αξιοπιστία του λογιστικού συστήµατος και των παραγόµενων από αυτό στοιχείων. Αν ο 

ελεγκτής διαπιστώσει αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, τότε υποχρεωτικά 

θα καταφύγει στην εφαρµογή επιπρόσθετων ελεγκτικών διαδικασιών για την 

αντιµετώπιση της κακής λειτουργίας ή της µη ύπαρξης συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους, καθώς και την αύξηση 

της χρονικής διάρκειας του ελέγχου. 

 

Ο σκοπός της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή είναι για 

να διαπιστώσει την ποιότητα του συστήµατος αυτού. Ο βαθµός αξιοπιστίας θα 

επηρεάσει το εύρος και την τελική µορφή του ελέγχου. Ο ορκωτός ελεγκτής 

ενδιαφέρεται πρωταρχικά για το λογιστικό εσωτερικό έλεγχο, αλλά µπορεί να 

αξιολογήσει και τα άλλα συστήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της µονάδας (π.χ. 

σύστηµα ποιοτικών ελέγχων, πληροφοριακών συστηµάτων, προµηθειών), τα οποία 

µπορεί να έχουν άµεσες επιπτώσεις στην αξιοπιστία του λογιστικού συστήµατος. 

 

Εκτός από τη χρησιµοποίηση της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία 

διαµόρφωσης του ελέγχου, στον ορκωτό ελεγκτή παρέχεται η δυνατότητα να 

εκµεταλλευτεί τις µελέτες και τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου για να 

ανακαλύψει πιθανές ατασθαλίες ή ακόµα και απάτες. Σε κάθε περίπτωση όµως, καλό 

θα ήταν η αναζήτηση περιπτώσεων απάτης να µην αποτελεί τον αυτοσκοπό του 

ελέγχου. 

 

Πηγές, για να αντλήσει πληροφορίες για τη µελέτη του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

ο ορκωτός ελεγκτής µπορεί να είναι: 

• Τα εγχειρίδια οργάνωσης και διαδικασιών και οι περιγραφές καθηκόντων σε 

όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες της επιχείρησης 

• Η επιµέρους οργάνωση του λογιστηρίου, όπως αυτή παρουσιάζεται στα 

ιδιαίτερα οργανογράµµατα 
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• Οι συζητήσεις µε στελέχη και µέλη του προσωπικού της επιχείρησης 

• Οι φάκελοι ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 

• Η εξέταση του καταστατικού της επιχείρησης και όποιων επιµέρους 

εγγράφων χρειαστεί 

• Η προσωπική παρατήρηση από τον ελεγκτή και των επιµέρους διαδικασιών, 

λειτουργιών και εγκαταστάσεων της επιχείρησης 

 

Τα µέσα που µπορεί να χρησιµοποιήσει για την αξιολόγηση µπορεί να είναι δικής του 

επινόησης ή να χρησιµοποιήσει από την ελεγκτική βιβλιογραφία µεθόδους, όπως είναι 

τα διαγράµµατα ροής, τα ερωτηµατολόγια, οι γραπτές περιγραφές και οι δοκιµές. 

 

Συµπερασµατικά, ο εσωτερικός έλεγχος, όπως φάνηκε και από τα προηγούµενα, 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Υπάρχει µάλιστα η τάση 

για ενίσχυση του ρόλου της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, έτσι ώστε να µη χρειάζεται 

κάποια στιγµή να διενεργώνται εξωτερικοί έλεγχοι εκτεταµένου χρόνου και κόστους. 

Εξάλλου, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου µπορεί να βελτιώσει και το αποτέλεσµα 

και την ποιότητα του έργου των ορκωτών ελεγκτών. 
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4. Ελεγκτική των οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
4.1 Χρησιµότητα του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων 

 

 
Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο η ανάγκη για αξιόπιστη λογιστική 

πληροφόρηση είναι απαραίτητη στους επενδυτές, στους πιστωτές, στους ρυθµιστικούς 

φορείς και γενικότερα στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων, ώστε να λάβουν 

αποφάσεις σχετικά µε την αποτελεσµατικότερη κατανοµή των περιορισµένων πόρων. 

Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων δεν προκαλεί µεταβολές στη συγκέντρωση 

των οικονοµικών στοιχείων και στην αποτύπωση των οικονοµικών γεγονότων στις 

οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης επιχείρησης. Μειώνει όµως τον κίνδυνο 

αναξιόπιστης πληροφόρησης και προσθέτει αξία στις οικονοµικές καταστάσεις. Η 

προστιθέµενη αξία που προκύπτει από τον έλεγχο µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση 

της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης και της εικόνας της στο ευρύτερο 

επιχειρηµατικό και οικονοµικό περιβάλλον. Και αυτό γιατί ο έλεγχος των οικονοµικών 

καταστάσεων προσφέρει µία λογική διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 

απεικονίζουν εύλογα και χωρίς ουσιώδη σφάλµατα την οικονοµική κατάσταση, την 

περιουσία και το αποτέλεσµα των συναλλαγών της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας.  

 

Από τον έλεγχο των καταστάσεων δεν προκύπτει νέα λογιστική πληροφόρηση, άλλα 

αυξάνεται η αξιοπιστία του έργου του λογιστικού συστήµατος της επιχείρησης. Τελικός 

στόχος της ελεγκτικής διαδικασίας είναι η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου που θα 

περιέχει τη γνώµη του ελεγκτή αναφορικά µε τις ελεγχόµενες καταστάσεις.  

 

Η ελεγκτική των οικονοµικών καταστάσεων είναι αναγκαία στο σύγχρονο 

επιχειρηµατικό κόσµο. Και αυτό γιατί στις περισσότερες επιχειρήσεις η διοίκηση και οι 

ιδιοκτήτες είναι δύο ξεχωριστά µέρη µε αποτέλεσµα πολλές φορές να υπάρχει το 

φαινόµενο ασυµµετρίας πληροφόρησης. Είναι µάλιστα λογικό οι φορείς που διοικούν 

την επιχείρηση να έχουν σε κάποια σηµεία αντικρουόµενα συµφέροντα από αυτά των 

µετόχων. Το ελεγκτικό έργο έρχεται λοιπόν να εξισορροπήσει αυτά τα συµφέροντα, 

αφού παρεµβάλλεται µεταξύ των δύο µερών.  
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Σχήµα 3: Η διαδικασία παροχής λογιστικών πληροφοριών και ο ρόλος της ελεγκτικής 

 

 
 

Πηγή: Καζαντζής Χ., 2006, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος: Μια συστηµατική 

προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και Προτύπων», σελ. 148  

 

 

Η ελεγκτική όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν παράγει νέα λογιστική 

πληροφόρηση. ∆εν αποτελεί επανάληψη του λογιστικού έργου, αλλά στηρίζεται σε 

αυτό αφού έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων και την 

επαλήθευση των κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων. Η λογιστική λοιπόν 

ασχολείται µε την ανάλυση των γεγονότων, τη µέτρηση και καταχώρηση τους, την 

ταξινόµηση των στοιχείων και την κατάρτιση και δηµοσίευση των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

Η ελεγκτική από την άλλη πλευρά έχει ως αντικείµενο τα παρακάτω: 

 

• Αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου 

• Συγκέντρωση τεκµηρίων και αξιολόγησή τους 
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• Αποκρυστάλλωση γνώµης για το ακριβοδίκαιο των λογιστικών καταστάσεων 

• Σύνταξη της έκθεσης ελέγχου 

 

Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων έχει κόστος για την επιχείρηση, αλλά 

αποφέρει µία σειρά από οφέλη που έρχονται να αντισταθµίσουν αυτό το κόστος. Ένα 

πρώτο πλεονέκτηµα που προσφέρει στην ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα είναι η 

διαρκής βελτίωση  του λογιστικού της συστήµατος. Η προσδοκία του επικείµενου 

ελέγχου οδηγεί στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας τόσο 

των εργαζοµένων όσο και των συστηµάτων που χρησιµοποιούν. Ταυτόχρονα η 

αξιολόγηση από τον ελεγκτή της λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και 

οι προτάσεις για την ανάπτυξη και την καλύτερη οργάνωσή του, οδηγούν στη βελτίωση 

και στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία του. Επιπρόσθετα η ελεγκτική των 

οικονοµικών καταστάσεων προσφέρει νοµιµότητα στις καταστάσεις και αυξάνει την 

εγκυρότητα και την πληρότητά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη διευκόλυνση της 

εταιρείας στην άντληση κεφαλαίων, αφού της δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης 

περισσότερων επενδυτών µέσα από την παροχή ευρύτερης και πιο αξιόπιστης 

πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό.  

 

 

4.2 Στάδια της ελεγκτικής εργασίας 
 

 

Για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων απαιτείται µία σειρά από ενέργειες που 

θα επιτρέψουν στον ελεγκτή να διαµορφώσει άποψη για το ακριβοδίκαιο των 

οικονοµικών καταστάσεων. Τα στάδια και ο τρόπος δόµησης του ελεγκτικού έργου είναι 

φυσικό να διαφέρουν ανάλογα µε την περίπτωση και τις ανάγκες που προκύπτουν 

εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε ελεγχόµενης µονάδας. Παρά όµως 

τις διαφορές που υπάρχουν το ελεγκτικό έργο είναι δυνατό να δοµηθεί κατά την 

κλασική προσέγγιση σε γενικές γραµµές στα στάδια που αναλύονται στη συνέχεια. 

 

Προκαταρκτική εργασία: Σε αυτό το πρώτο στάδιο ο ελεγκτής προχωρά στη 

συγκέντρωση εισαγωγικών πληροφοριών για την επιχείρηση την οποία θα ελέγξει. 

Πρόκειται για µία πρώτη προσέγγιση κατά την οποία γίνεται η συγκέντρωση των 

εισαγωγικών πληροφοριών, ώστε ο ελεγκτής να έχει µία ευρύτερη εικόνα για τη µονάδα 

που θα ελέγξει. Σε αυτό το πρώτο στάδιο θα συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά µε τον 

κλάδο και το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον της επιχείρησης, τη νοµική µορφή της, 
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τις δραστηριότητες και την οργανωτική της δοµή. Επιπρόσθετα θα εξετάσει τις σχέσεις 

της επιχείρησης µε άλλες µονάδες, τον τρόπο που ασκείται το διοικητικό έργο, αλλά και 

τη λογιστική της οργάνωση. Σε αυτή λοιπόν τη φάση ο ελεγκτής διαµορφώνει µία 

πρώτη άποψη σχετικά την επιχείρηση, τον κλάδο αλλά και το πιο στενό εξωτερικό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Συγκεντρώνει επίσης πληροφόρηση σχετικά 

το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της και τις νοµικές και καταστατικές της υποχρεώσεις. 

Αυτή η γενική ενηµέρωση προέρχεται από συζητήσεις µε το προσωπικό και µε µέλη 

της διοίκησης, από τη µελέτη του περιβάλλοντος και του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται η ελεγχόµενη µονάδα, από τις επιτόπιες επισκέψεις που 

πραγµατοποιούν οι ελεγκτές στους χώρους της επιχείρησης, καθώς και από τη µελέτη 

των συµβάσεων, του καταστατικού  και των διάφορων εσωτερικών κανονισµών. 

 

Αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου: Σύµφωνα µε το ελληνικό ελεγκτικό 

πρότυπο 4400 ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει κατανόηση του λογιστικού 

συστήµατος και του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου επαρκή, που να του επιτρέπει 

την ανάπτυξη αποτελεσµατικής προσέγγισης για τον έλεγχο. Οφείλει να εξασφαλίζει 

την κατανόηση των δικλείδων ασφαλείας καθώς και να προχωρά σε προκαταρκτική 

εκτίµηση του κινδύνου δυσλειτουργίας των δικλείδων ασφαλείας για κάθε κατηγορία 

υπολοίπων ή συναλλαγών. Σε πρώτη φάση είναι σηµαντικό για την ελεγκτική 

διαδικασία να προχωρήσει σε προκαταρκτική αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου. Σε αυτό το στάδιο διαµορφώνει άποψη για την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, µέσα από την αποτύπωση του τρόπου λειτουργίας 

αυτού του συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα ο ελεγκτής σε αυτό το στάδιο ενηµερώνεται 

σχετικά µε τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου µε την υποβολή ερωτήσεων, τη 

µελέτη των εγχειριδίων εσωτερικού ελέγχου, την προσωπική επισκόπηση των 

στοιχείων εσωτερικού ελέγχου και την παρακολούθηση της ροής συναλλαγών µέσα 

από τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και την κατάρτιση διαγραµµάτων ροής. Σε 

αυτό το στάδιο λοιπόν ο ελεγκτής κρίνει εάν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µπορεί να 

περιορίσει την ύπαρξη σφαλµάτων και παραβάσεων. Εάν τα πορίσµατα είναι θετικά 

µπορεί να προχωρήσει σε δοκιµασίες των δικλείδων ασφαλείας. Με τις δοκιµασίες 

αυτές ο ελεγκτής δοκιµάζει τη λειτουργία των επιλεγµένων από αυτόν τµηµάτων του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και καταγράφει τυχόν αποκλίσεις των πραγµατικών 

αποτελεσµάτων από τις προδιαγραφές. Στη συνέχεια έχοντας συγκεντρώσει τα 

αποτελέσµατα ο ελεγκτής µπορεί να αξιολογήσει το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Ο 

στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να διαπιστώσει εάν ο µηχανισµός εσωτερικού 

ελέγχου µπορεί να εντοπίσει ορισµένης σηµαντικότητας λάθη και παραλείψεις. Τα 

πορίσµατα αυτής της αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για να προσδιοριστεί ο 
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βαθµός εµπιστοσύνης στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και κατ΄ επέκταση να 

καθοριστεί το εύρος των ελέγχων τεκµηρίωσης που θα απαιτηθούν. 

 

Έλεγχοι τεκµηρίωσης: Ο ελεγκτής ακόµη και αν διαπιστώσει ότι η επιχείρηση διαθέτει 

ένα πολύ ισχυρό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, δε µπορεί να διαµορφώσει γνώµη 

χωρίς να προβεί σε άµεσες επαληθευτικές διαδικασίες. Βέβαια εάν έχει πεισθεί για την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, οι έλεγχοι τεκµηρίωσης είναι 

δυνατό να περιοριστούν σηµαντικά. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο εξωτερικός ελεγκτής 

για να σχηµατίσει γνώµη θα πρέπει να προχωρήσει σε άµεσες επαληθευτικές 

διαδικασίες, ώστε να επαληθεύσει την αρτιότητα του λογιστικού συστήµατος και να 

εντοπίσει τα λάθη και τις παραλείψεις που τυχόν υπάρχουν. Οι έλεγχοι αυτοί είναι 

δειγµατοληπτικοί και ονοµάζονται έλεγχοι τεκµηρίωσης ή ουσιαστικοί έλεγχοι. 

∆ιενεργούνται δειγµατοληπτικά και διακρίνονται σε ελέγχους συναλλαγών και ελέγχους 

υπολοίπων λογαριασµών. Ο ελεγκτής σε αυτό το στάδιο είναι αναγκαίο να καταρτίσει 

το πρόγραµµα των ελέγχων τεκµηρίωσης καθώς και την έκταση αυτών των ελέγχων. Η 

έκταση τους µπορεί να προσδιοριστεί µε κριτήρια την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, το αποδεκτό επίπεδο ελεγκτικού κινδύνου, τη φύση 

των ελεγχόµενων στοιχείων και φυσικά το κόστος του διενεργούµενου ελέγχου. Κατά 

τη διάρκεια των ελέγχων τεκµηρίωσης θα εξεταστούν στοιχεία ώστε να εντοπιστούν 

τυχόν εκούσια ή ακούσια σφάλµατα που έχουν παρεισφρήσει στις λογιστικές 

καταστάσεις. Κάποιες από τις αιτίες αυτών των παραλείψεων ή λαθών µπορούν να 

είναι η απειρία και η έλλειψη γνώσεων λογιστικής από την πλευρά  του προσωπικού, η 

ύπαρξη ανακριβειών και λανθασµένων υπολογισµών, καθώς και η λανθασµένη 

εφαρµογή της αρχής του δεδουλευµένου. Μέσα από την αναλυτική επισκόπηση, την 

άµεση επαλήθευση και τις συζητήσεις µε το προσωπικό και τη διοίκηση της 

ελεγχόµενης µονάδας καθίσταται εφικτή η ανίχνευση των σφαλµάτων που πλήττουν 

την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων. 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι έλεγχοι τεκµηρίωσης συναλλαγών εντάσσονται 

στις άµεσες επαληθευτικές διαδικασίες. Πρόκειται για ελέγχους που διενεργούνται κατά 

τη διάρκεια της χρήσης για να διαπιστωθεί ότι τα γεγονότα που απεικονίζονται στις 

καταστάσεις είναι πραγµατικά και ότι έχουν καταχωρηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε οι 

καταχωρήσεις να είναι νόµιµες και πλήρεις. 

 

Πέρα από τους ελέγχους τεκµηρίωσης συναλλαγών στο τέλος της χρήσης ο ελεγκτής 

θα πραγµατοποιήσει ελέγχους τεκµηρίωσης υπολοίπων λογαριασµών ώστε να 

επαληθεύσει, τόσο το ύψος τους µε βάση τους ισχυρισµούς της διοίκησης, όσο και το 
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εύλογο του µεγέθους τους. Είναι απαραίτητο µέσα από αυτές τις επαληθευτικές 

διαδικασίες να εξεταστούν παράγοντες όπως είναι η ύπαρξη των στοιχείων, η 

κυριότητα τους, η αποτίµηση της αξίας τους και η σαφήνεια της παρουσίασης των 

λογαριασµών.  

 

Ολοκλήρωση του ελέγχου: Σε αυτό το στάδιο ο ελεγκτής συνοψίζει το υλικό που έχει 

συγκεντρώσει και ερευνά παράγοντες και γεγονότα όπως είναι η ύπαρξη γεγονότων 

µετά τη σύνταξη του ισολογισµού, που όµως επηρεάζουν τις ελεγχόµενες καταστάσεις 

και η ύπαρξη ενδεχόµενων υποχρεώσεων, που απορρέουν από συναλλαγές µε 

συνδεδεµένα µέρη. 

 

Έκφραση γνώµης: Το τελευταίο στάδιο στην ελεγκτική εργασία είναι η έκφραση 

γνώµης. Ο ελεγκτής έχοντας αξιολογήσει την επάρκεια και την καταλληλότητα των 

στοιχείων που έχουν προκύψει από το έλεγχο, διαµορφώνει τη γνώµη του σχετικά µε 

το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη τη 

χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της επιχείρησης. Σε περίπτωση που έχει 

διαπιστώσει σφάλµατα θα πρέπει να εξετάσει τη σοβαρότητα των επιπτώσεων αυτών 

των παραλείψεων στην αξιοπιστία της πληροφόρησης που προκύπτει από τις 

οικονοµικές καταστάσεις. Η γνώµη του ελεγκτή αναγράφεται στη έκθεση ελέγχου που 

υποβάλλεται στη γενική συνέλευση και δηµοσιεύεται µαζί µε τις λογιστικές καταστάσεις. 

Ο ελεγκτής αν είναι πλήρως ικανοποιηµένος από τα στοιχεία που συγκέντρωσε και 

είναι εύλογα πεπεισµένος ότι οι λογιστικές καταστάσεις δεν περιέχουν ψευδή ή 

παραπλανητικά στοιχεία ή ότι δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις ελλείψεις µπορεί να 

προβούν στη διατύπωση σύµφωνης γνώµης χωρίς επιφυλάξεις. Στην περίπτωση που 

υπάρξουν επιφυλάξεις θα πρέπει αυτές να διατυπωθούν στο πιστοποιητικό. 

 

 

4.3 Εκθέσεις ελέγχου 
 

 

4.3.1 Γενικά 
 

 

Στην ελεγκτική διαδικασία το τελευταίο στάδιο είναι η σύνταξη και η υπογραφή της 

έκθεσης ελέγχου. Η έκθεση αυτή είναι το βασικό προϊόν του ελέγχου και προσδίδει αξία 

στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς απεικονίζει τη γνώµη του ελεγκτή για το 
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ακριβοδίκαιο αυτών των καταστάσεων. ∆εδοµένων βέβαια των εγγενών δυσκολιών 

που παρουσιάζονται στην ελεγκτική διαδικασία η γνώµη που απεικονίζεται στην έκθεση 

παρέχει εύλογη διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Η γνώµη λοιπόν του ελεγκτή 

περιέχεται µαζί µε άλλα στοιχεία στην έκθεση ελέγχου. Οι εκθέσεις των ορκωτών 

ελεγκτών δηµοσιεύονται µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες αναφέρονται. 

Αποτελούν το αποτέλεσµα της σύνθετης διαδικασίας του ελέγχου που παρουσιάζεται 

στο ευρύ κοινό και χρησιµοποιούνται ως στοιχεία για τη λήψη χρηµατοοικονοµικών 

αποφάσεων. 

 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου µπορεί να υποβληθεί από τον εξωτερικό ελεγκτή 

στη διοίκηση της ελεγχόµενης επιχείρησης και έκθεση µε συµπληρωµατικές 

πληροφορίες και παρατηρήσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης και 

την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου. 

Εποµένως οι ελεγκτές µπορούν να εκδώσουν αναλυτικές εκθέσεις ελέγχου µε 

περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε τα πιστοποιητικά ελέγχου. Τα τελευταία όµως 

είναι υποχρεωτικό να εκδίδονται από τον ελεγκτή και σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1 

του Ν. 2190/1920 είναι οι εκθέσεις που υποβάλλονται υποχρεωτικά στην τακτική γενική 

συνέλευση και δηµοσιεύονται µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες 

αναφέρονται.  

 

Βέβαια, για να δηµοσιευθούν τα πιστοποιητικά των οικονοµικών καταστάσεων είναι 

απαραίτητο να έχει προηγηθεί συζήτηση µε την ελεγχόµενη επιχείρηση. Σε αυτή ο 

ελεγκτής είναι αναγκαίο να στηρίξει τη γνώµη του µε στοιχεία αλλά και να δείξει πνεύµα 

ευαισθησίας και συνεργασίας αναφορικά µε τις πιθανές ενστάσεις του πελάτη. 

 

Οι εκθέσεις ελέγχου δηµοσιεύονται µε βάση τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα µε δοµή 

και περιεχόµενο σύµφωνο µε το Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο 7700. Πιο συγκεκριµένα, 

η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 137 

παρ. 2 του Ν. 2190/1920 εξέδωσε το Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο 7700 για τη σύνταξη 

των εκθέσεων ελέγχου επί των οικονοµικών καταστάσεων. Σύµφωνα µε το 

συγκεκριµένο πρότυπο ο ελεγκτής πρέπει να επισκοπήσει και να αξιολογήσει τα 

ευρήµατα που είχε από τον έλεγχο που διενέργησε, καθώς και τα συµπεράσµατα στα 

οποία κατέληξε.  Από την επισκόπηση και την αξιολόγηση αυτή θα µπορέσει να 

διατυπώσει τη γνώµη του επί των οικονοµικών καταστάσεων. Τη γνώµη του, όποια και 

αν είναι αυτή, επί των οικονοµικών καταστάσεων οφείλει να την παρουσιάσει γραπτώς 

και µε τρόπο σαφή. Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να ζητηθεί η γνώµη του ελεγκτή 
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και σε διαφορετικά θέµατα. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, η γνώµη του διατυπώνεται σε 

ξεχωριστή έκθεση ή σε ξεχωριστή παράγραφο της έκθεσης ελέγχου. Όσον αφορά την 

έκθεση ελέγχου, πρέπει να περιέχει τη γνώµη του ελεγκτή σε σχέση µε τα ευρήµατα και 

όχι µόνο µια απλή απαρίθµηση των ευρηµάτων. Επίσης ο ελεγκτής πρέπει να 

χρονολογεί σε κάθε περίπτωση την έκθεση ελέγχου µε πραγµατικά δεδοµένα. Τέλος, 

θεωρώντας δεδοµένη την έκφραση γνώµης του ελεγκτή επί των οικονοµικών 

καταστάσεων στην έκθεση ελέγχου, η χρονολόγηση της τελευταίας γίνεται πάντα µετά 

από την έγκριση και την υπογραφή των οικονοµικών καταστάσεων από την εκάστοτε 

διοίκηση. Σε διαφορετική περίπτωση τίθεται θέµα ανεπαρκούς εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων του ελεγκτή. 

 

 

4.3.2 ∆οµή και περιεχόµενο των εκθέσεων ελέγχου 
  

 

Αναφορικά µε το περιεχόµενο της έκθεσης, µπορεί να χωριστεί σε τρία διακριτά µέρη. 

Στο πρώτο µέρος γίνεται περιγραφή του σκοπού, της φύσης και της έκτασης του 

ελέγχου. Γίνονται έτσι φανερά χαρακτηριστικά όπως είναι η ποιότητα, τα είδη και τα 

όρια του ελέγχου. Γενικότερα σε αυτό το µέρος διαπιστώνεται αν ο έλεγχος έγινε 

σύµφωνα µε τα γενικώς παραδεκτά ελεγκτικά πρότυπα, και αν δεν έγινε, είναι αναγκαίο 

να αναφέρεται ποια από αυτά δεν εφαρµόστηκαν και ποιες αδυναµίες προκλήθηκαν 

εξαιτίας αυτού του λόγου στην έκθεση. Στο δεύτερο µέρος, αν υπάρχουν ευρήµατα, 

αυτά εκτίθενται και αναλύονται οι επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στην αξιοπιστία 

των οικονοµικών καταστάσεων. Τέλος, στο τρίτο µέρος, εφόσον έχει ήδη γίνει αναφορά 

στα προβλήµατα και στα θέµατα που έχουν προκύψει από την επισκόπηση και τον 

έλεγχο, διατυπώνεται η γνώµη του ελεγκτή. Η παράγραφος αυτή αποτελεί την 

ανακοίνωση της εικόνας που τελικά σχηµάτισε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν καταγραφεί 

στοιχεία όπως είναι η τήρηση των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών, η συνέπεια 

της τήρησης τους από χρήση σε χρήση, καθώς και οι τυχόν επιφυλάξεις που µπορεί να 

υπάρχουν. Να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι θετική άνευ επιφυλάξεων έκθεση ή 

αρνητική έκθεση αναφέρονται στο σύνολο των λογιστικών καταστάσεων, αφού και στις 

δύο περιπτώσεις χρειάζονται ικανά και ισχυρά τεκµήρια για να υποστηριχθούν. 

 

Σύµφωνα µε το ελεγκτικό πρότυπο 7700 τα κοινά στοιχεία όλων των εκθέσεων είναι τα 

ακόλουθα: 
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• Τίτλος της έκθεσης 

• Αποδέκτης της έκθεσης 

• Εισαγωγική παράγραφος 

o Προσδιορισµός των ελεγχθεισών οικονοµικών καταστάσεων 

o Συνοπτικός προσδιορισµός των ευθυνών της διοίκησης και των 

ελεγκτών 

• Προσδιορισµός του εύρους του πεδίου του ελέγχου (Παράγραφος που περιγράφει τη 

φύση του ελέγχου) 

• Αναφορά στα Ελληνικά και τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

• Συνοπτική περιγραφή του ελεγκτικού έργου 

• Παράγραφος διατύπωσης του συµπεράσµατος του ελέγχου 

• Αναφορά στα Λογιστικά Πρότυπα βάσει των οποίων έχουν συνταχθεί οι ελεγχθείσες 

οικονοµικές καταστάσεις 

• ∆ιατύπωση της γνώµης του ελεγκτή επί των οικονοµικών καταστάσεων 

• Χρονολόγηση (ηµεροµηνία) της έκθεσης 

• ∆ιεύθυνση του ελεγκτή 

• Ονοµατεπώνυµο (υπογραφή) του ελεγκτή 

• ΑΜ ΣΟΕΛ του ελεγκτή 

• Όνοµα της ελεγκτικής εταιρείας (την οποία δεσµεύει ο ελεγκτής) 

• ΑΜ ΣΟΕΛ της ελεγκτικής εταιρείας 

 

 

4.3.3 Κατηγορίες εκθέσεων ελέγχου 
 

 

Οι εκθέσεις ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων, µε κριτήριο τη γνώµη του ελεγκτή 

που αποτυπώνεται σε αυτές, µπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

Έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη: Ο ελεγκτής για να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι 

οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση και 

κατάσταση της επιχείρησης, θα πρέπει να έχει ακολουθήσει τα γενικώς παραδεκτά 

πρότυπα της ελεγκτικής και τους νόµους και να έχει εξετάσει ότι για την κατάρτιση των 

καταστάσεων που ελέγχει έχουν τηρηθεί οι γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τα κατάλληλα λεκτικά τεκµήρια και να 

έχει αξιολογήσει την πληροφόρηση που παρέχεται µέσα από τις καταστάσεις και τις 

σηµειώσεις που τις συνοδεύουν. Τέλος, θα πρέπει να έχει εξετάσει αν προκύπτουν 
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ασυνήθιστες αβεβαιότητες και κίνδυνοι έτσι ώστε να µην καθίσταται εφικτή η διαχείρισή 

τους από την ελεγχόµενη επιχείρηση. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το 

υπόδειγµα της έκθεσης ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη όπως αυτό παρατίθεται στο 

Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο 7700. 

 

Πίνακας 3: Υπόδειγµα έκθεσης ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη 

 

Προς τους µετόχους της ΧΧΧ. 

    Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΧΧΧ Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε.), της 

εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 20ΧΧ. Η ευθύνη της σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη 

περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών 

καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 

     Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 

είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν 

το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει 

εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 

ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση σε 

δειγµατοληπτική βάση αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις 

πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης 

περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των 

εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των 

δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας 

της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη 

διαµόρφωση της έκθεσής µας. 

    Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν 

ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 20ΧΧ και τα 

αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων και 

τις ταµειακές ροές της εταιρείας της χρήσεως που έληξε σε αυτήν την ηµεροµηνία, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή, εφόσον δεν εφαρµόζονται τα ∆ΛΠ, µε τα Λογιστικά Πρότυπα 

που προδιαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νοµοθεσία.) και το περιεχόµενο 

της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή του/ των διαχειριστή/ στών) είναι 

συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις.                          
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∆ιαφοροποιηµένες εκθέσεις µε θέµατα έµφασης: Από τον έλεγχο µπορεί να προκύψει 

µε βάση τα πορίσµατα η ανάγκη να διαφοροποιηθεί η γνώµη του ελεγκτή. Υπάρχει η 

περίπτωση να δοθεί έµφαση σε ζητήµατα που δεν επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή, 

αλλά είναι πιθανό ο έλεγχος να καταλήξει στη διαπίστωση προβληµάτων στα οποία θα 

πρέπει να δοθεί έµφαση και να γίνει ιδιαίτερη διαµόρφωση της γνώµης του ελεγκτή. 

Παρακάτω αναλύονται τόσο οι περιπτώσεις που επιτρέπουν στον ελεγκτή να δώσει 

σύµφωνη γνώµη µε έµφαση σε κάποια ζητήµατα, όσο και εκείνες που ο ελεγκτής θα 

δώσει σύµφωνη γνώµη µε εξαίρεση (ή εξαιρέσεις), όπως αυτές προσδιορίζονται από 

το ελεγκτικό πρότυπο 7700. Τα θέµατα στα οποία ο ελεγκτής, αν και δεν επηρεάζεται η 

γνώµη του, θα πρέπει να δώσει έµφαση στο πιστοποιητικό είναι σύµφωνα µε το 

πρότυπο 7700 τα εξής: 

 

Αβέβαια έκβαση αγωγής σε εξέλιξη: Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πρόσθετη 

παράγραφος που θα πρέπει να προστεθεί στην έκθεση ελέγχου στην περίπτωση που 

από τον έλεγχο προκύψει ότι υπάρχει µία δικαστική διένεξη της οποίας όµως το 

αποτέλεσµα δε µπορεί να προβλεφθεί και εποµένως δεν επηρεάζει ουσιαστικά την 

αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων.    

 

Πίνακας 4: Υπόδειγµα παραγράφου αβέβαιης έκβασης αγωγής σε εξέλιξη 

 

   Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, 

εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση  που παρατίθεται στο προσάρτηµα επί 

των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά της εταιρείας έχει κινηθεί αγωγή, στην οποία οι 

ενάγοντες ισχυρίζονται ότι υπήρξε καταπάτηση ορισµένων πνευµατικών 

δικαιωµάτων  και διεκδικούν αποζηµίωση. Η εταιρεία έχει κινήσει ανταγωγή και 

προκαταρκτική ακρόαση, συµπεριλαµβανόµενης και της προσκόµισης αποδεικτικών 

στοιχείων, είναι διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η τελική έκβαση της υπόθεσης 

δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει 

οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

 

Αβέβαια δυνατότητα συνέχισης δραστηριότητας: Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το 

υπόδειγµα της παραγράφου που ο ελεγκτής θα πρέπει να προσθέσει σε περίπτωση 

που κρίνει ότι υπάρχει αβεβαιότητα για  τη συνέχιση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας της ελεγχόµενης µονάδας. Η εναλλακτική προσέγγιση για το θέµα αυτό 

είναι να δώσει ο ελεγκτής αρνητική γνώµη, γεγονός όµως που αφήνεται στην κρίση 

του, ανάλογα µε τα πραγµατικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης.  
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Πίνακας 5: Υπόδειγµα παραγράφου αβέβαιης δυνατότητας συνέχισης της 

δραστηριότητας  

 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, 

εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση Χ που παρατίθεται στο προσάρτηµα 

των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στη ζηµία, ύψους € 

ΧΧΧ χιλιάδων, που υπέστη η εταιρεία κατά τη χρήση που έληξε την 31 

∆εκεµβρίου 20ΧΧ και στο γεγονός ότι, κατά την ως άνω ηµεροµηνία, οι τρέχουσες 

υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το ενεργητικό της κατά € ΧΧΧ χιλιάδες. 

Τα δεδοµένα αυτά, σε συνδυασµό µε τα άλλα θέµατα που παρατίθενται στη 

Σηµείωση Χ, που υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας ως προς τη 

δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 

 

Αβέβαια έκβαση µελλοντικών φορολογικών ελέγχων: Παρατίθεται στη συνέχεια ο 

πίνακας µε την παράγραφο που θα πρέπει να προστεθεί στην περίπτωση που από τον 

έλεγχο προκύψει ότι υπάρχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ότι η έκβαση των 

φορολογικών ελέγχων δε µπορεί να προβλεφθεί κατά το χρόνο που διενεργείται ο 

έλεγχος.  

 

Πίνακας 6: Υπόδειγµα παραγράφου αβέβαιης έκβασης µελλοντικών φορολογικών 

ελέγχων  

 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, 

εφιστούµε την προσοχή στη Σηµείωση Χ που παρατίθεται στο προσάρτηµα των 

οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι 

φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 20ΧΧ µέχρι και 20ΧΧ δεν έχουν εξεταστεί 

από φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 

πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και θα 

οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατό να 

προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 

πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.  

 

Επιπρόσθετα µε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να διατυπωθεί σύµφωνη γνώµη από 

τον ελεγκτή µε έµφαση σε κάποια θέµατα και στην περίπτωση που η ελεγχόµενη 

επιχείρηση κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων δεν ακολούθησε κάποιο 

λογιστικό πρότυπο, άλλα η παρέκκλιση αυτή δε µειώνει την αξιοπιστία των λογιστικών 
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καταστάσεων, ούτε οδηγεί σε παραπλανητική πληροφόρηση του κοινού. Μία ακόµη 

τέτοια περίπτωση µπορεί να είναι και η διαπίστωση από τον ελεγκτή ότι η επιχείρηση 

προέβη σε µεταβολή λογιστικών µεθόδων από την προηγούµενη χρήση, χωρίς όµως 

να επηρεάζεται και πάλι η αξιοπιστία των καταστάσεων. Τέλος µπορεί ο ελεγκτής να 

δώσει έµφαση σε κάποια σηµείωση των λογιστικών καταστάσεων για κάποιο γεγονός, 

χωρίς όµως να προκύπτει κάποια επιφύλαξη για τα συµπεράσµατα του ελέγχου.  

 

Εκθέσεις µε σύµφωνη γνώµη µε εξαίρεση ή εξαιρέσεις: Ο ελεγκτής, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, αν από τον έλεγχο διαπιστώσει προβλήµατα και αδυναµίες που είναι 

σηµαντικά θα πρέπει να αναφερθούν στην έκθεση ελέγχου. Κάποια θέµατα που 

προκύπτουν και αναλύθηκαν παραπάνω δε χρειάζεται να διαφοροποιήσουν τη γνώµη 

του ελεγκτή, άλλα δίνεται κάποια έµφαση στην έκθεση για αυτά τα ζητήµατα. Υπάρχουν 

όµως και περιπτώσεις που επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή και τον οδηγούν στην 

έκδοση σύµφωνης γνώµης, αλλά µε εξαίρεση ή εξαιρέσεις. Τέτοιες περιπτώσεις είναι 

σύµφωνα µε το ελεγκτικό πρότυπο 7700 οι εξής: 

 

• Περιορισµός του εύρους του πεδίο του ελέγχου 

• Σηµαντικό λάθος  

• Σηµαντική παράλειψη 

 

Ο ελεγκτής λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει σύµφωνα  µε το πρότυπο αφού 

εκθέσει το θέµα στο πιστοποιητικό να συµπεριλάβει τη φράση «Με εξαίρεση τις 

επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύονται στην προηγούµενη παράγραφο, κατά τη 

γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια 

την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 20ΧΧ και τα αποτελέσµατα 

των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων και τις ταµειακές 

ροές της εταιρείας της χρήσεως που έληξε σε αυτήν την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ή, 

εφόσον δεν εφαρµόζονται τα ∆ΛΠ, µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται 

από την Ελληνική εταιρική νοµοθεσία) και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου (ή του/ των διαχειριστή/ στών) είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες 

οικονοµικές καταστάσεις.» Ανάµεσα στους βασικούς λόγους που οδηγούν τον ελεγκτή 

να διαφοροποιήσει την έκθεση και να θέσει περιορισµούς και εξαιρέσεις είναι ο 

περιορισµός του εύρους του ελέγχου, η ουσιαστική απόκλιση από τα λογιστικά 

πρότυπα και η έλλειψη ανεξαρτησίας του ελεγκτή. Η έκθεση ελέγχου µε εξαίρεση από 

τη σύµφωνη γνώµη είναι γνωστή και ως έκθεση ελέγχου µε επιφυλάξεις, αφού ο 
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ελεγκτής κρίνει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 

κατάσταση της ελεγχόµενης µονάδας, αλλά θεωρεί ότι υπάρχει η ανάγκη για τη 

διατύπωση ορισµένων επιφυλάξεων. 

 

Εκθέσεις ελέγχου µε άρνηση γνώµης: Με αυτές τις εκθέσεις ο ελεγκτής διατυπώνει την 

αδυναµία του να εκφέρει γνώµη για τις ελεγχόµενες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργήθηκε ο έλεγχος δεν του επέτρεψαν να 

διαµορφώσει γνώµη για την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση το 

υλικό που συγκέντρωσε. Τα προβλήµατα που µπορεί να έχει αντιµετωπίσει ο ελεγκτής 

και να µην του επιτρέπουν να καταλήξει σε  ασφαλή πορίσµατα µπορεί να είναι ο 

σηµαντικός περιορισµός του εύρους του ελέγχου, η ύπαρξη σοβαρής αβεβαιότητας 

που να επηρεάζει τη θέση της επιχείρησης, η διακύβευση της ανεξαρτησίας του 

ελεγκτή, οι σοβαρές αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και η χρήση της 

εργασίας άλλου ελεγκτή. Στο πρότυπο 7700 παρατίθεται το υπόδειγµα που ακολουθεί 

στον παρακάτω πίνακα για τις εκθέσεις ελέγχου µε άρνηση γνώµης. 

 

Πίνακας 7: Υπόδειγµα έκθεσης ελέγχου άρνησης γνώµης 

 

Ορισθήκαµε ελεγκτές των οικονοµικών καταστάσεων της ΧΧΧ ΑΕ (ή ΕΠΕ), της 31 

∆εκεµβρίου 20ΧΧ. Η ευθύνη της σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη 

διοίκηση της Εταιρείας. (Παραλείπεται η πρόταση περί της ευθύνης των 

ελεγκτών). 

(Η παράγραφος που πραγµατεύεται το εύρος του ελέγχου, είτε παραλείπεται, είτε 

διαφοροποιείται ανάλογα µε τις περιστάσεις). 

(Προστίθεται νέα παράγραφος που πραγµατεύεται τον περιορισµό του εύρους του 

ελέγχου ως εξής:) 

∆εν κατέστη εφικτό να παρακολουθήσουµε τη φυσική απογραφή των 

αποθεµάτων και να επαληθεύσουµε τις απαιτήσεις κατά των πελατών λόγω των 

περιορισµών που επιβλήθηκαν στο έργο µας από την ελεγχόµενη εταιρεία. 

∆εδοµένης της σηµαντικότητας των θεµάτων που µνηµονεύονται στην 

προηγούµενη παράγραφο, αδυνατούµε να εκφέρουµε και δεν εκφέρουµε γνώµη 

επί των οικονοµικών καταστάσεων.   

 

Εκθέσεις ελέγχου µε αρνητική γνώµη: Με τις εκθέσεις ελέγχου µε αρνητική γνώµη οι 

ελεγκτές δηλώνουν ότι οι οικονοµικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν την οικονοµική 

θέση και τα αποτελέσµατα της ελεγχόµενης µονάδας µε τρόπο ακριβοδίκαιο. Ο 

ελεγκτής καταλήγει στην έκφραση αρνητικής γνώµης όταν οι οικονοµικές καταστάσεις 
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περιλαµβάνουν κάποιο ουσιώδες λάθος ή παράλειψη, καθώς και όταν η αδυναµία της 

επιχείρησης να συνεχίσει τις δραστηριότητες της δεν παρουσιάζεται επαρκώς στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα ο ελεγκτής µπορεί να καταλήξει σε 

αυτού του είδους την έκθεση, όταν η κατάρτιση των καταστάσεων δεν είναι σύµφωνη 

µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την ελληνική νοµοθεσία, όταν το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει ουσιώδεις αδυναµίες ή όταν το λογιστικό σύστηµα 

είναι αναποτελεσµατικό. Με την αρνητική έκθεση ο ελεγκτής εκφράζει την ισχυρή 

αντίθεσή του στην παρουσίαση της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της 

επιχείρησης. Όταν ληφθεί η απόφαση για µία αρνητική έκθεση θα πρέπει στις 

ενδιάµεσες παραγράφους να αναφερθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην εξαγωγή των 

συγκεκριµένων συµπερασµάτων.  

 

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά τα διάφορα 

είδη εκθέσεων ελέγχου ανάλογα τη γνώµη του ελεγκτή που αποτυπώνεται σε αυτές. 

 

Πίνακας 8: Κατηγορίες εκθέσεων ελέγχου 

 

Εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη 

Εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη µε θέµατα έµφασης 

Εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη µε εξαίρεση (ή εξαιρέσεις) 

Εκθέσεις ελέγχου µε άρνηση γνώµης 

Εκθέσεις ελέγχου µε αρνητική γνώµη 
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5. Οι εκθέσεις ελέγχου στις εισηγµένες επιχειρήσεις 
 

 
5.1 Γενικά 
 

 

Στη σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία τα όρια των αγορών έχουν διευρυνθεί, τα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα αυξάνονται σε αριθµό και η δοµή τους γίνεται ολοένα και 

πιο σύνθετη. ∆ηµιουργούνται διαρκώς νέα προϊόντα µε νέα µορφή που απαιτούν µία 

πιο σύγχρονη προσέγγιση. Από την καθηµερινή πρακτική έχει φανεί ότι υπάρχει 

ανάγκη για µεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές και βελτίωση στους χειρισµούς και 

τα σχέδια των οργανισµών για τη διαχείριση κινδύνων. Έτσι λοιπόν είναι αυξανόµενη η 

τάση που ωθεί σε περισσότερο οργανωµένες µορφές διαπραγµάτευσης. Επικρατεί 

από κάποιες πλευρές η άποψη ότι η διαπραγµάτευση των χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων σε οργανωµένες αγορές και η αποµάκρυνση από την επιλογή 

εξωχρηµατιστηριακών προϊόντων µπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της διαφάνειας 

στην αποτίµηση και την εκκαθάριση των συναλλαγών και στη διευκόλυνση του έργου 

των εποπτικών και ρυθµιστικών αρχών. Η διαφάνεια αυτή είναι ένα σηµαντικό βήµα για 

την ενίσχυση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού περιβάλλοντος και της 

εµπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στην αποτελεσµατικότητα των αγορών. 

 

Η διαφάνεια στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές απαιτεί την παροχή επαρκούς 

πληροφόρησης και την καλή λειτουργία των εποπτικών αρχών. Έτσι λοιπόν οι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες, τόσο ως προϋπόθεση για την 

εισαγωγή τους όσο και για τη συνέχιση της διαπραγµάτευσης της µετοχής τους, είναι 

υποχρεωτικό να παρέχουν στο επενδυτικό κοινό ευρεία πληροφόρηση για την πορεία 

των εργασιών τους και για τη χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση. Το επενδυτικό κοινό 

στα πλαίσια της εξέτασης των χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων αξιοποιεί αυτή την 

οικονοµική πληροφόρηση και ιδιαίτερα αυτή που παρέχεται µέσα από τις 

δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Μέσα από την κατάλληλη 

ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων, µπορεί κάποιος να εξάγει συµπεράσµατα 

για την πορεία και την κατάσταση µίας εταιρείας, αλλά και να συγκρίνει επιχειρήσεις 

διαχρονικά και διαστρωµατικά.  

 

Προτείνεται όµως πάντα στους µελετητές των οικονοµικών καταστάσεων να 

ανατρέξουν για περαιτέρω πληροφορίες στις σηµειώσεις και στο πιστοποιητικό του 
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ορκωτού ελεγκτή που τις συνοδεύουν. Και αυτό γιατί στις σηµειώσεις ο αναγνώστης 

µπορεί να βρει αναλυτικότερα πληροφορίες για τα κονδύλια που παρουσιάζονται 

συνοπτικά στην κατάσταση αποτελεσµάτων και στον ισολογισµό. Ταυτόχρονα οι 

εκθέσεις ελέγχου είναι δυνατό να κάνουν αναφορά σε σηµεία που δεν πρέπει να 

µείνουν απαρατήρητα, είτε αυτά συνιστούν κάποια παράλειψη ή λάθος, είτε επειδή 

είναι απαραίτητα να συµπεριληφθούν στην αξιολόγηση των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων από τον αναγνώστη.  

 

 

5.2 Εκθέσεις ελέγχου στις εταιρείες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

 

 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο αναγνώστης των οικονοµικών καταστάσεων των 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών επιχειρήσεων θα πρέπει να διαβάσει το 

πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών πριν καταλήξει σε πορίσµατα για την πορεία και 

την κερδοφορία των εταιρειών που εξετάζει. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι 

εισηγµένες εταιρείες µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύτηκαν για τη 

χρήση 2008 µε σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο τα σχόλια των ορκωτών ελεγκτών θα 

πρέπει να επιδρούν στην ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι 

ελεγκτές για την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν διατυπώσει σύµφωνη γνώµη, 

χωρίς να έχουν προβεί στην καταγραφή παρατηρήσεων στις εκθέσεις ελέγχου. Αυτό το 

αποτέλεσµα είναι λογικό αφού στις εισηγµένες επιχειρήσεις οι ελεγκτικοί µηχανισµοί και 

οι κανόνες που έχουν τεθεί από τις εποπτικές αρχές είναι ιδιαίτερα αυστηροί.  

 

Ωστόσο, για ένα αρκετά σηµαντικό µέρος των εισηγµένων οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν 

διατυπώσει διαφοροποιηµένη γνώµη. Πιο συγκεκριµένα, για 48 επιχειρήσεις οι ορκωτοί 

ελεγκτές έχουν διατυπώσει γνώµη διαφορετική από την απλή σύµφωνη γνώµη. 

Αναλυτικότερα για δύο επιχειρήσεις οι ελεγκτές έχουν διατυπώσει αρνητική γνώµη, για 

8 επιχειρήσεις έχουν διατυπώσει σύµφωνη γνώµη µε εξαιρέσεις και για 38 επιχειρήσεις 

έχουν εκφράσει σύµφωνη γνώµη µε θέµατα έµφασης. Στη συνέχεια της εργασίας θα 

γίνει ανάλυση των επιµέρους παρατηρήσεων που έχουν διατυπώσει οι ορκωτοί 

ελεγκτές, καθώς και του τρόπου που αυτές επηρεάζουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα. 

Βέβαια είναι σηµαντικό να αξιολογηθεί και το γεγονός ότι οι ελεγκτές εξετάζουν το 

πλήθος και τη νοµιµότητα κυρίως των στοιχείων που απεικονίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Εποµένως το ότι µία επιχείρηση έχει παρατηρήσεις για τις οικονοµικές 

καταστάσεις της από τον ορκωτό ελεγκτή δε σηµαίνει αυτόµατα ότι παρουσιάζει 
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αναληθή ή αναξιόπιστα στοιχεία. Έτσι, η κάθε περίπτωση είναι λογικό να πρέπει να 

αξιολογηθεί ξεχωριστά, ώστε ο αναγνώστης των οικονοµικών καταστάσεων να έχει 

καλύτερη εικόνα για το πώς η διαφοροποιηµένη γνώµη των ελεγκτών επηρεάζει τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων της εξεταζόµενης 

επιχείρησης.  

 

Στη συνέχεια ακολουθoύν οι λίστες µε τις 48 εισηγµένες επιχειρήσεις που έχουν έκθεση 

ελέγχου για τη χρήση 2008 µε διαφοροποιηµένη γνώµη, κατηγοριοποιηµένες ανάλογα 

µε το είδος διαφοροποίησης της γνώµης. 

 

Πίνακας 9: Εταιρείες µε σύµφωνη γνώµη µε θέµατα έµφασης 

 

01. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. 

02. ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

03. ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 

04. ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 

05. ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

06. Ε∆ΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε. 

07. Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

08. ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

09. ΖΗΝΩΝ Α.Ε. 

10. ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

11. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. 

12. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 

13. ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 

14. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 

15. ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. 

16. ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

17. ΚΑΡ∆ΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 

18. VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. 

19. ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 

20. Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 

21. ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 

22. ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 

23. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

24. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 

25. AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

26. EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

27. ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 
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28. LAVIPHARM Α.Ε. 

29. ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 

30. ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

31. ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. 

32. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. 

33. REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

34. ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

35. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

36. ALTEC Α.Β.Ε.Ε. 

37. CPI Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

38. ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. 

 

Πίνακας 10: Εταιρείες µε σύµφωνη γνώµη µε εξαιρέσεις 

 

1. ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε. 

2. ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

3. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

4. ΑΛΥΣΙ∆Α Α.Β.Ε.Ε. 

5. MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

6. ALMA – ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝ. ∆ΙΑΦ. ΕΜΠΟΡ. ΚΑΤΑΣΚ. ΕΤΑΙΡΙΑ 

7. ∆ΕΗ Α.Ε. 

8. COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 

 

Πίνακας 11: Εταιρείες µε αρνητική γνώµη 

 

1. ΧΑΛΥΒ∆ΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε. 

2. ΕΤΜΑ Α.Ε. ΤΕΧΝ. ΜΕΤΑΞΗΣ 

 

 

5.3 Εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη µε θέµατα έµφασης 

 

 

5.3.1 Εκθέσεις ελέγχου µε έµφαση σε φορολογικά ζητήµατα 

 

 
Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι υποχρεωµένοι, σύµφωνα µε τα ελεγκτικά πρότυπα, να 

αναφέρουν στην έκθεσή τους περιπτώσεις ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στις 

οποίες η αβέβαιη έκβαση του φορολογικού ελέγχου ενδέχεται να δηµιουργήσει νέες 
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υποχρεώσεις για την ελεγχόµενη επιχείρηση. Έτσι λοιπόν και για κάποιες από τις 

εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες έχει γίνει αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις, καθώς και στις ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν. 

Οι επιχειρήσεις αυτές απαριθµώνται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 12: Επιχειρήσεις µε ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

01. ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 

02. ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 

03. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. 

04. ΚΑΡ∆ΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 

05. ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 

06. ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 

07. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

08. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 

09. ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 

10. REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

11. CPI Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

Για τις εταιρείες ΑΕΓΕΚ Α.Ε. και ΕΚΤΕΡ Α.Ε. υπάρχει αβεβαιότητα για την έκβαση των 

φορολογικών ελέγχων, αλλά οι εταιρείες αυτές έχουν προχωρήσει στο σχηµατισµό 

πρόβλεψης. Ο ελεγκτής δεν προκαθορίζει εάν οι σχηµατισµένες προβλέψεις επαρκούν 

για να καλύψουν τις ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που µπορεί να 

προκύψουν. 

 

Για τις εταιρείες Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε., ΚΑΡ∆ΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 

Α.Ε.Β.Ε., ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε., ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ, REDS 

Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, CPI Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ο ελεγκτής δίνει έµφαση στο γεγονός ότι δεν έχουν 

ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση που έληξε µε συνέπεια να υπάρχει το 

ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 

εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν οι φορολογικές δηλώσεις των ανέλεγκτων 

χρήσεων. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου όµως δεν κατέστη δυνατόν να 

προβλεφθεί µέχρι τη στιγµή σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και ως εκ τούτου, 

δεν έγινε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα 

αυτό. 
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Τέλος, για τις εταιρείες ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. και ΚΛΩΝΑΤΕΞ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. οι φορολογικές δηλώσεις δεν είχαν εξετασθεί από τις 

φορολογικές αρχές µέχρι τη στιγµή σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, 

δεδοµένου όµως του ύψους των σωρευµένων φορολογικών ζηµιών, εκτιµήθηκε ότι δεν 

θα προκύψει µελλοντική υποχρέωση φόρου και για το λόγο αυτό δεν έγινε 

οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

 

Εποµένως, οι ελεγκτές µε βάση την κατεύθυνση που τους δίνεται από τα ελεγκτικά 

πρότυπα και τη νοµοθεσία, δίνουν στον αναγνώστη των οικονοµικών καταστάσεων µια 

εικόνα της πιθανής επιβάρυνσης που µπορεί να προκύψει στο παθητικό των 

επιχειρήσεων και στα αποτελέσµατα εξαιτίας φορολογικών θεµάτων.  

 

5.3.2 Εκθέσεις ελέγχου µε έµφαση σε επισφαλείς απαιτήσεις 

 
Ο ορκωτός ελεγκτής στις εκθέσεις ελέγχου των εταιρειών  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 

Α.Ε.Γ.Ε. και ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., η οποία έχει µπει 

στην κατηγορία επιτήρησης, εφιστά την προσοχή στους αναγνώστες των οικονοµικών 

καταστάσεων για το εξής θέµα: «Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από 

πελάτες» περιλαµβάνεται απαίτηση ποσού 4,9 εκατ. ευρώ από πελάτη της εταιρείας 

που έχει υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007. 

Μέχρι ηµεροµηνίας σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί η επίτευξη 

συµφωνίας µε τους πιστωτές και έτσι δεν καθίσταται δυνατό να προσδιοριστεί από 

εµάς το ποσό για το οποίο θα απαιτηθεί η διενέργεια σχετικής πρόβλεψης». Πρόκειται 

για δύο συνδεδεµένες επιχειρήσεις, αφού τα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ κατέχουν το 

41,34 % του µετοχικού κεφαλαίου της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. και εποµένως ο ελεγκτής 

αναφέρεται στην ίδια απαίτηση. Ο ελεγκτής δίνει έµφαση στο γεγονός ότι ο πελάτης 

των εταιρειών αυτών έχει ζητήσει να αντιµετωπιστεί µε τις ευνοϊκές διατάξεις του 

πτωχευτικού κώδικα µε σκοπό να οριστεί από το δικαστήριο µεσολαβητής. Ο 

µεσολαβητής  σύµφωνα µε το άρθρο 101 του ίδιου νοµοθετήµατος έχει ως αποστολή, 

να επιτύχει τη σύναψη συµφωνίας  µεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του που 

εκπροσωπούν τουλάχιστον την  πλειοψηφία των απαιτήσεων  αυτού, όπως αυτές 

προκύπτουν από τα εµπορικά  βιβλία του οφειλέτη. Αυτή η διαδικασία έχει σκοπό  την 

άρση των οικονοµικών δυσκολιών του  οφειλέτη, τη συνέχιση της δραστηριότητας του 

και τη διατήρηση των θέσεων  εργασίας. Επιπρόσθετα ο µεσολαβητής θα πρέπει  

προτείνει λύσεις για τη διάσωση της επιχείρησης, ιδίως  µε µείωση των απαιτήσεων, 

παράταση του ληξιπρόθεσµου αυτών, αναδιάρθρωση της  επιχείρησης, µετοχοποίηση 
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των απαιτήσεων, εκποίηση της επιχείρησης ή κάθε  άλλο πρόσφορο µέτρο. 

Ουσιαστικά µε αυτή την επισήµανση ο ελεγκτής θέλει να τονίσει στον αναγνώστη  ότι 

δεν έχει γίνει πρόβλεψη για αυτή την απαίτηση,  η οποία θα πρέπει να σχηµατιστεί και  

ότι  ενδέχεται ακόµη και η  οριστική διαγραφή της που θα έχει ως αποτέλεσµα την 

ισόποση µείωση των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων. Μία τέτοια εξέλιξη θα 

έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο σε ένα από τα βασικότερα µεγέθη για την αξιολόγηση 

της πορείας µίας επιχείρησης που είναι η κερδοφορία.  

 

5.3.3 Εκθέσεις ελέγχου µε έµφαση στη διακράτηση ιδίων µετοχών 

 
Αναφορικά µε  την εταιρεία EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ο 

ορκωτός ελεγκτής έχει διατυπώσει σύµφωνη γνώµη µε έµφαση όµως στη Σηµείωση 33 

των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά τη 

λήξη της κλειόµενης χρήσεως, σε επίπεδο Οµίλου κατέχονταν µετοχές της µητρικής 

εταιρείας του οµίλου (ίδιες µετοχές), οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 12,1 % του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 «µε την επιφύλαξη της αρχής της ίσης µεταχείρισης των 

µετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση η εταιρεία µπορεί, η ίδια ή µε πρόσωπο το 

οποίο ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της, να αποκτήσει δικές της µετοχές, 

µόνο όµως µετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των προβλεπόµενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό 

µετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η 

έγκριση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες και, σε 

περίπτωση απόκτησης από επαχθή αίτια, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας 

απόκτησης». Σύµφωνα πάλι µε το ίδιο άρθρο «η ονοµαστική αξία των µετοχών που 

αποκτήθηκαν, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει 

προηγουµένως η εταιρεία και διατηρεί, και των µετοχών τις οποίες απέκτησε 

πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της εταιρείας, δεν 

είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου». Άρα σύµφωνα µε το Ν. 2190/1920 µία εταιρεία µπορεί να διακρατά ίδιες 

µετοχές, των οποίων όµως η ονοµαστική αξία δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Εποµένως η εξεταζόµενη επιχείρηση 

EUROMEDICA έχει ξεπεράσει αυτό το ανώτατο όριο. Σε αυτή την περίπτωση 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του 
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Ν.2190/1920 που ορίζει ότι οι µετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των 

διατάξεων του άρθρου 16 πρέπει να µεταβιβαστούν εντός προθεσµίας ενός έτους από 

το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν µεταβιβαστούν στην προθεσµία αυτή, ακυρώνονται, 

µε αντίστοιχη µείωση του κεφαλαίου. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης 

αυτής επιβάλλεται σε κάθε υπαίτιο µέλος του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας 

πρόστιµο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.  

 

Εποµένως ο ορκωτός ελεγκτής θέτει στον αναγνώστη προβληµατισµούς σχετικά µε τη 

διακράτηση ιδίων µετοχών από την εταιρεία καθώς και των χειρισµών που απαιτούνται, 

οι οποίοι ενδεχοµένως θα επηρεάσουν το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

5.3.4. Εκθέσεις ελέγχου µε έµφαση στην αβέβαιη έκβαση αγωγής σε εξέλιξη 
 

Από τον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών έχει προκύψει ότι σε 7 εταιρείες του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών υπάρχει δικαστική διένεξη, της οποίας όµως το αποτέλεσµα 

δε µπορεί να προβλεφθεί, ενώ ταυτόχρονα το συγκεκριµένο ζήτηµα δεν επηρεάζει 

ουσιαστικά την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Πίνακας 13: Επιχειρήσεις µε αβέβαιη έκβαση αγωγής σε εξέλιξη 

 

01. ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

02. Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 

03. AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

04. ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

05. REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

06. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

07. VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. 

 

Για την εταιρεία ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει στις 

παρατηρήσεις του ότι υπάρχει καθυστέρηση ρευστοποίησης των απαιτήσεων της 

εταιρείας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Συνολικά οι 

απαιτήσεις αυτές αγγίζουν τα 12,2 εκατ. ευρώ. Για µέρος αυτών των απαιτήσεων (11,3 

εκατ. Ευρώ), η Εταιρεία είχε καταθέσει στις 30/12/2005  αγωγή, ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η αγωγή συζητήθηκε στις 11/12/2007, όµως µέχρι τη 

στιγµή ολοκλήρωσης του ελέγχου δεν είχε εκδοθεί η σχετική απόφαση. Σύµφωνα µε 

την εκτίµηση του Νοµικού Συµβούλου, η αναµενόµενη αυτή απόφαση του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Αθηνών θα ήταν θετική για την Εταιρεία και, ως εκ τούτου δεν έγινε καµία 
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πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε την υπόθεση αυτή. Εποµένως, αν 

και ο ελεγκτής σε αυτό το σηµείο είχε την υποχρέωση να γράψει τη σχετική 

παρατήρηση, δε φαίνεται να προκύπτει κάποια µελλοντική επιβάρυνση για τα 

αποτελέσµατα. 

 

Για την εταιρεία Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., ο ελεγκτής στις παρατηρήσεις του 

αναφέρει πως στη διάρκεια του έτους 2007 διενεργήθηκε σε εταιρεία του Οµίλου 

φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2001 έως και 2003 και καταλογίσθηκαν διαφορές 

φορολογικού ελέγχου, συνολικού ποσού 1.599.840,72 ευρώ. Για τις διαφορές αυτές 

δεν είχε σχηµατιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, 

επειδή κατά των σχετικών φύλλων ελέγχου ασκήθηκαν προσφυγές, την ευδοκίµηση 

των οποίων προσδοκά η εταιρεία για τους λόγους που παρατίθενται στη σηµείωση Νο. 

32 των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη 

σηµείωση, στη διάρκεια του 2007 διενεργήθηκε στην θυγατρική εταιρεία ΙΜΑPRO A.E. 

φορολογικός έλεγχος τριών προηγουµένων χρήσεων. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε 

διαφορά φόρου εισοδήµατος, αλλά ασκήθηκαν εµπρόθεσµα προσφυγές. Η 

προσδοκώµενη υπέρ της εταιρείας έκβαση στηρίζεται στην αντίληψή της εταιρείας ότι ο 

προσδιορισµός των αποτελεσµάτων και των τριών χρήσεων, µε την προσθήκη των 

σχετικών λογιστικών διαφορών είναι αυθαίρετος. Κι αυτό επειδή στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, ο έλεγχος προέβη στη µη αναγνώριση των δαπανών από εσφαλµένη 

εφαρµογή του νόµου και κακή εκτίµηση των πραγµάτων. Ως εκ τούτου η εταιρεία δε 

σχηµάτισε πρόβλεψη. Περαιτέρω, για την ίδια υπόθεση ασκήθηκαν ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά των πράξεων 

βεβαίωσης ποσοστού 10% των αµφισβητούµενων φόρων. Eπί των ανωτέρω αιτήσεων 

αναστολής είχαν ήδη εκδοθεί αποφάσεις του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, µε τις 

οποίες έγιναν δεκτές οι αιτήσεις της Εταιρείας για αναστολή εκτέλεσης. Εποµένως, ο 

ορκωτός ελεγκτής µε αυτήν του την παρατήρηση ενηµερώνει για την ενδεχόµενη 

αύξηση του παθητικού της επιχείρησης εξαιτίας ενδεχόµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων και για την αρνητική επίπτωση που µπορεί να έχει στα αποτελέσµατα η 

µη ευδοκίµηση της προσφυγής της επιχείρησης. 

 

Για την εταιρεία AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει στην 

έκθεσή του ότι υφίσταται προσφυγή θυγατρικής εταιρείας προς επίλυση φορολογικών 

διαφορών ποσού 11,46 εκατ. ευρώ και ότι θυγατρική εταιρεία έχει προσφύγει σε 

διαιτησία διεκδικώντας ποσό 41,30 εκατ. ευρώ, λόγω µη τήρησης συµβατικών 

υποχρεώσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η έκβαση των δύο υποθέσεων δεν ήταν 

δυνατόν να προβλεφθεί κατά το στάδιο ολοκλήρωσης του ελέγχου και ως εκ τούτου, 
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δεν έγινε κάποια πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε τα θέµατα αυτά. 

Εποµένως, ο ελεγκτής ενηµερώνει τον αναγνώστη των οικονοµικών καταστάσεων για 

ενδεχόµενη αύξηση των υποχρεώσεων της εταιρείας κατά 11,46 εκάτ. ευρώ και την 

ανάλογη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων, αλλά και για ενδεχόµενη αύξηση των 

απαιτήσεων κατά του ελληνικού δηµοσίου. Και στις δύο περιπτώσεις, και µε την 

προϋπόθεση ότι η εκδίκασή τους θα είναι θετική για την επιχείρηση, η οικονοµική της 

κατάσταση θα βελτιωθεί. 

 

Για την εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε., ο ελεγκτής στην έκθεσή του κάνει αναφορά 

ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής 

εταιρείας Ιονικές Εκδόσεις ΑΕ. Η διοίκηση της ελεγχόµενης θυγατρικής δεν 

αποδέχθηκε τον καταλογισµό πρόσθετων φόρων, προστίµων και προσαυξήσεων 

ύψους 1,9 εκάτ. ευρώ, που αφορούν την παρακράτηση φόρου επί του τιµήµατος 

αγοράς σήµατος τη χρήση που έληξε στις 31/12/2000.  Η διοίκηση του οµίλου, 

στηριζόµενη στη γνωµοδότηση των φοροτεχνικών συµβούλων της, θεώρησε ότι η 

θυγατρική εταιρεία θα δικαιωθεί ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων στα οποία η 

διοίκηση της θυγατρικής εταιρείας έχει προσφύγει.  Ως εκ τούτου, δεν έγινε 

οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

Εποµένως, µε τη συγκεκριµένη σηµείωση ο ελεγκτής επιθυµεί να δώσει στον 

αναγνώστη µια εικόνα για την επιβάρυνση που έχει προκύψει και παρουσιάζεται στις 

οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και για το γεγονός ότι η επιβάρυνση αυτή µπορεί να 

ανατραπεί. 

 

Για την εταιρεία REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ο ελεγκτής 

τονίζει ότι εκκρεµεί δικαστική διαφορά µεταξύ της ενοποιούµενης εταιρείας «ΛΟΦΟΣ 

ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» και το ∆ήµο Παλλήνης στο Συµβούλιο της Επικρατείας και το 

∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, για το ύψος του καταβλητέου ποσού ειδικής εισφοράς 

του Ν. 2947/2001, η οποία κατά το ∆ήµο ανέρχεται στο ποσό των 750.000 ευρώ 

περίπου. Για την ενδεχόµενη αυτή υποχρέωση δε σχηµατίστηκε σχετική πρόβλεψη, 

επειδή η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι θα είναι θετική για αυτή η τελική έκβαση της 

υπόθεσης. Εποµένως, ο ελεγκτής επιθυµεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη πληρότητα 

στην ενηµέρωση που προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις για οποιονδήποτε 

θέλει να συνυπολογίσει στην ανάλυσή του τις υποχρεώσεις που έχει η εξεταζόµενη 

εταιρεία. Για αυτόν το λόγο δίνει µε την επισήµανσή του έµφαση στη σηµείωση των 

οικονοµικών καταστάσεων που αναφέρει ότι ενώ ήδη υπάρχει επιβάρυνση της 

εταιρείας µε 750.000 ευρώ, το λογιστικό σύστηµα της εταιρείας δεν το έχει εµφανίσει 

στις υποχρεώσεις, ούτε έχει κάνει κάποια σχετική πρόβλεψη. 
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Για τις εταιρείες MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και VIVARTIA 

Α.Β.Ε.Ε. υπάρχει η ίδια σηµείωση στην έκθεση ελέγχου, καθώς η δεύτερη ανήκει στον 

όµιλο της πρώτης. Στη σηµείωση αυτή αναφέρεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει 

επιβάλλει στην θυγατρική εταιρεία VIVARTIA πρόστιµα συνολικού ύψους 38 εκατ. 

ευρώ περίπου για συµµετοχή σε οριζόντιες και κάθετες συµπράξεις και υιοθέτηση 

εναρµονισµένων πρακτικών στον κλάδο γαλακτοκοµικών προϊόντων. Σύµφωνα µε 

σχετικές αποφάσεις του διοικητικού εφετείου, έπειτα από αιτήσεις της εταιρείας, έχουν 

δοθεί αναστολές εκτέλεσης των παραπάνω προστίµων κατά το ποσό των 23 εκατ. 

ευρώ συνολικά,  µέχρι την έκδοση οριστικών αποφάσεων επί των προσφυγών. Η 

θυγατρική εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του διοικητικού εφετείου σε σχέση 

µε την παραπάνω υπόθεση. Η αναγνωρισµένη πρόβλεψη στις οικονοµικές 

καταστάσεις του οµίλου για την παραπάνω υπόθεση ανέρχεται στο ποσό των 16,7 

εκατ. ευρώ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008. Το ποσό που τυχόν θα επιβληθεί από το 

διοικητικό εφετείο εξαιτίας της ανωτέρω προσφυγής δεν µπορεί επακριβώς να 

προσδιοριστεί. Άρα, ο ελεγκτής αποσκοπεί σε αυτό το σηµείο να δώσει µια εικόνα για 

την επιβάρυνση που µπορεί να προκύψει από τη διαφορά της ήδη καταλογισµένης 

πρόβλεψης και του πιθανού αποτελέσµατος που θα προκύψει από την εκδίκαση της 

υπόθεσης. 

 

5.3.5 Έµφαση στην εφαρµογή των άρθρων 47 & 48 (Ν.2190/20) 

 
Για 14 επιχειρήσεις, των οποίων η µετοχή διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών υπάρχει ανάγκη εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2190/1920.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 47 σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό 

συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι 

µηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την 

υιοθέτηση άλλου µέτρου. Σύµφωνα µε το άρθρο 48 η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε 

δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εάν:  

 

• κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, 

ολικά ή µερικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και του καταστατικού 

• η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόµο 
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• το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του ενός δέκατου 

(1/10) του µετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει µέτρα κατά το 

'Αρθρο 47 

• η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονοµικές καταστάσεις τριών (3) 

τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριµένες από τη γενική 

συνέλευση. Έννοµο συµφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός 

Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή. 

 

Με αυτή την επισήµανση οι ελεγκτές τονίζουν την ανεπάρκεια των κεφαλαίων της 

εταιρείας και ενηµερώνουν τον αναγνώστη των οικονοµικών καταστάσεων ότι η 

εταιρεία αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο παύσης των εργασιών της σε περίπτωση που η 

δεν προχωρήσει σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή σε κάποιο άλλο µέτρο για την 

ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας. 

 

Πίνακας 14: Επιχειρήσεις µε ανάγκη εφαρµογής άρθρων 47 / 48 

 

01. ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

02. ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

03. ΖΗΝΩΝ Α.Ε. 

04. ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 

05. ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. 

06. ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 

07. ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

08. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. 

09. ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

10. ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 

11. ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 

12. LAVIPHARM Α.Ε. 

13 . ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 

14. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 
 
Για την ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.  ο ελεγκτής στην έκθεση ελέγχου αναφέρει 

ότι σε µία από τις θυγατρικές της και συγκεκριµένα στην ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Α.Ε. υπάρχει η ανάγκη εφαρµογής των 

διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Ν.2190, ώστε να αυξηθεί το κεφάλαιο της 

εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες για τη γενικότερη κατάσταση της επιχείρησης και 

τις υπόλοιπες επισηµάνσεις στην έκθεση ελέγχου παρατίθενται στο επόµενο 

υποκεφάλαιο (4.3.5).     
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Αναφορικά µε  την εταιρεία ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ο ελεγκτής επισηµαίνει το 

γεγονός ότι τα  ίδια  κεφάλαια  της  θυγατρικής  εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ  ΚΑΙ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΣΥΡΟΥ  Α.Ε.  είναι  µικρότερα  του µισού  (½)  του  

µετοχικού  της  κεφαλαίου και εποµένως  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρµογής  

των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Επιβάλλεται λοιπόν η εταιρεία να 

προχωρήσει σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής του άρθρου αυτού. 

 

 Επιπρόσθετα για την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. η εφαρµογή των διατάξεων και η ανάγκη για 

ενίσχυση των κεφαλαίων αναφέρεται από τον ορκωτό λογιστή όχι για το σύνολο του 

οµίλου, αλλά για µία από τις θυγατρικές της. Έτσι για ενοποιούµενη θυγατρική εταιρεία 

συνολικού ποσοστού 9,47% του ενοποιηµένου συνολικού ενεργητικού, το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων της είναι αρνητικό και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των 

διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2190/1920 και επιβάλλεται η εν λόγω εταιρεία 

να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των 

άρθρων αυτών. 

 

Η ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ανήκει στην κατηγορία επιτήρησης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Ένα 

από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει είναι η ανεπάρκεια κεφαλαίων. 

Ο ελεγκτής δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε αυτό το γεγονός τονίζοντας ότι τα ίδια κεφάλαια 

της εταιρείας είναι πολύ µικρότερα από το 50% του µετοχικού της κεφαλαίου εξαιτίας 

συσσωρεµένων ζηµιών. Πιο συγκεκριµένα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται 

σε 1.249.587 ευρώ, οι ζηµίες εις νέο σε 22.163.680 ευρώ και το µετοχικό κεφάλαιο σε 

3.310.122 ευρώ. Εποµένως για την εταιρεία συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 

47 του Ν.2190/20.  

 

Η εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. ανήκει στην 

κατηγορία της επιτήρησης στο ΧΑΑ και τα ίδια κεφάλαια της είναι αρνητικά -

9.548.059,84 ευρώ µε µετοχικό κεφάλαιο 3.287.936,70 ευρώ και εποµένως συντρέχει η 

ανάγκη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, ώστε να δηµιουργηθεί κεφαλαιακή επάρκεια 

στην επιχείρηση και να συνεχιστούν οι δραστηριότητές της. 

 

Όσον αφορά την εταιρεία ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., επειδή τα ίδια 

κεφάλαια των θυγατρικών του οµίλου εµφανίζονται αρνητικά, συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων 47 και 48. Συµπληρωµατικά στο πιστοποιητικό 

ελέγχου για δύο από αυτές τις θυγατρικές δίνεται έµφαση στο γεγονός ότι υπάρχει 
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αµφιβολία ως προς τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους που απεικονίζεται και στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Αναλυτικότερα στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των 

θυγατρικών ARCADIA ABEE και ARCADIA AUDIOVISUAL στις 19/2/2009 

αποφασίτηκε η παύση της δραστηριότητας τους στην Κοµοτηνή. Εποµένως αναφορικά 

µε τη µητρική εταιρεία δίνεται στον αναγνώστη των οικονοµικών της καταστάσεων η 

ευκαιρία µέσα από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων να συγκεντρώσει την 

προσοχή του στις θυγατρικές αυτές. Μάλιστα σε δύο από αυτές δίνεται έµφαση στην 

άρση των δραστηριοτήτων τους. Συνολικά ο όµιλος όµως δεν αντιµετωπίζει κατά την 

31/12/2008 προβλήµατα κεφαλαιακής επάρκειας καθώς το µετοχικό κεφάλαιο 

ανέρχεται σε 51.083.993 ευρώ και τα Ίδια Κεφάλαια σε 61.407.386,06 ευρώ. Στον 

παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι θυγατρικές αυτές και αναλύονται τα κεφάλαια τους 

όπως παρουσιάζονται στις ατοµικές οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

Πίνακας 15: Θυγατρικές οµίλου µε αρνητικά Ίδια Κεφάλαια 

 
Πηγή: Σάνυο Ελλάς Α.Ε. ,Οικονοµική έκθεση 2008 

 

Για την εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. οι οικονοµικές της καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί µε την προϋπόθεση της συνέχισης των δραστηριοτήτων όλων των 

εταιρειών του οµίλου. Για  τις θυγατρικές  εταιρείες Γ. ∆ραγούνης ΑΕ και International 

Radio Networks AE που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις  

µε  τη  µέθοδο  της  ολικής  ενοποίησης,  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρµογής  

των διατάξεων  των  άρθρων 47  και 48  του  Κ.Ν. 2190/1920. Για την Τηλέραµα ΑΕ 

συντρέχουν  οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47. Οι 
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σωρευµένες ζηµιές τους χρηµατοδοτούνται κυρίως από τραπεζικό δανεισµό. Ο 

δανεισµός τους  εξασφαλίζεται µε την στήριξη  του Οµίλου. Για τις θυγατρικές Attica 

Media RMN SRL (πρώην PBR Publishing SRL) , Attica Media Serbia LTD, Attica 

Imako Media SRL και International Radio Networks Holdings SA (εταιρείες εξωτερικού) 

συντρέχουν αντίστοιχες προϋποθέσεις βάσει  της τοπικής νοµοθεσίας. Η διοίκηση του 

οµίλου θεωρεί ότι η συνέχιση των δραστηριοτήτων των συγκεκριµένων εταιρειών στο 

µέλλον είναι εξασφαλισµένη λόγω της στήριξης του οµίλου. Συνεπώς, οι οικονοµικές 

καταστάσεις τους δεν περιλαµβάνουν αναµορφώσεις των λογιστικών αξιών που 

αφορούν την ανακτησιµότητα και την παρουσίαση του ενεργητικού και του παθητικού, 

που ενδεχοµένως θα ήταν απαραίτητες αν αδυνατούσαν να συνεχίσουν τις 

δραστηριότητές της.  

 

Αναφορικά µε την εισηγµένη εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. στο πιστοποιητικό 

ελέγχου που συνοδεύει τις οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2008 δίνεται έµφαση 

σε σηµείωση, όπου αναφέρεται ότι επειδή οι συσσωρευµένες ζηµίες έχουν 

υπερκαλύψει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, συντρέχει η εφαρµογή του άρθρου 47 και 

περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 48 του Ν.2190/1920. Επιπρόσθετα ο ελεγκτής 

επισηµαίνει και  την απόφαση του διοικητικού συµβούλιου της εταιρείας (5/3/2009) να 

συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων, στις 3/4/2009, µε θέµα την αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µέχρι του ποσού των 150 εκατ. ευρώ. Πιο 

συγκεκριµένα το µετοχικό κεφάλαιο του οµίλου ανέρχεται σύµφωνα µε τον ενοποιηµένο 

ισολογισµό της χρήσης 2008 σε 51.357.0000 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε –114.410 

ευρώ. Η διαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρείας έχει ανασταλεί από τις 30/7/2008 

εξαιτίας της ανεπάρκειας κεφαλαίων και του µεγάλου ύψους των ζηµιών που έχουν 

επιβαρύνει τα Ίδια Κεφάλαια. Η επισήµανση του ελεγκτή αποτελεί ένδειξη για την 

αρνητική πορεία της εταιρείας σε θέµατα επάρκειας κεφαλαίων.  

 

Μάλιστα στις 21/9/2009 η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης προχώρησε στην 

ανάκληση της άδειας των ασφαλιστικών του οµίλου, καθώς δε µπορούσαν να 

καλύψουν τα απαιτούµενα περιθώρια κεφαλαιακής επάρκειας. Επιπρόσθετα ο 

πρόεδρος του οµίλου παραπέµφθηκε µε την κατηγορία κατάθεσης πλαστής εγγυητικής 

επιστολής για τη κάλυψη των ανοιγµάτων της εταιρείας. Εποµένως προκύπτει το 

συµπέρασµα ότι µε την έκθεση ελέγχου, ακόµη και αν στις οικονοµικές καταστάσεις και 

συγκεκριµένα στις σηµειώσεις είχε αναφερθεί από την εταιρεία το συγκεκριµένο 

ζήτηµα, ο ελεγκτής όφειλε να τονίσει τη σοβαρότητα της έλλειψης κεφαλαίων, που είναι 

καίρια για την επιβίωση της επιχείρησης.  
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Στην έκθεση ελέγχου της εταιρείας ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

δίνεται έµφαση στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και του οµίλου είναι 

αρνητικά και προτρέπεται ο αναγνώστης των οικονοµικών καταστάσεων να εστιάσει 

την προσοχή του και στη σηµείωση που αναλύει το συγκεκριµένο θέµα. Τα αρνητικά 

ίδια κεφάλαια στη εταιρεία και στον όµιλο έχουν προκύψει, σύµφωνα µε τη σηµείωση 

της εταιρείας, από την αρνητική αποτίµηση του εµπορικού χαρτοφυλακίου του οµίλου 

εξαιτίας της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του Ν.2190, καθώς σε επίπεδο οµίλου οι ζηµίες εις 

νέο ανέρχονται σε -94.047 χιλ. ευρώ, το µετοχικό κεφάλαιο σε 10.527 χιλ. ευρώ και τα 

ίδια κεφάλαια σε -31.114 χιλ.  ευρώ. 

 

Αναφορικά µε την εισηγµένη ΑΕΓΕΚ Α.Ε., η οποία έχει ενταχθεί στη  κατηγορία της 

επιτήρησης, είναι επιβεβληµένη σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 

21/12/2008 η ενίσχυση των κεφαλαίων της επιχείρησης, καθώς συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 47 του Ν. 2190. Αυτό το γεγονός επισηµαίνεται 

και από τον ορκωτό ελεγκτή. Πιο συγκεκριµένα στο τέλος της χρήσης 2008 τα συνολικά 

Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 32.216,67 χιλ. ευρώ και το µετοχικό 

κεφάλαιο σε 183.159,43 χιλ. ευρώ. Εποµένως είναι αναγκαία η αύξηση κεφαλαίων, 

καθώς η συνολική καθαρή θέση είναι πολύ µικρότερη από το 50% του µετοχικού 

κεφαλαίου.    

 

Στην έκθεση ελέγχου της LAVIPHARM Α.Ε. επισηµαίνεται στον αναγνώστη ότι σε 

ενοποιούµενες θυγατρικές του οµίλου τα ίδια κεφάλαια είναι µικρότερα του 50% του 

µετοχικού κεφαλαίου. Αναλυτικότερα για τις ενοποιούµενες θυγατρικές LAVIPHARM 

HELLAS A.E., PHARMA PLUS A.E., LAVIPHARM CYPRUS Ltd και ΥΠΟΟΜΙΛΟΣ LV 

CORP. (USA) τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά, ενώ για τον ΥΠΟΟΜΙΛΟ LAS 

A.E. τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί µικρότερα από το 50% του µετοχικού κεφαλαίου. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η συνολική καθαρή θέση στα ενοποιηµένα 

αποτελέσµατα στις 31/12/2008 διαµορφώθηκε στα 18.432.000 ευρώ που είναι 

µικρότερη από τα 50% του µετοχικού κεφαλαίου (51.081.000 ευρώ). Εποµένως 

σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, θα πρέπει να ενισχυθούν 

κεφαλαιακά οι συγκεκριµένες εταιρείες, ώστε να καλυφθούν και οι συσσωρευµένες 

ζηµίες. 

 

Στην έκθεση ελέγχου του ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. δίνεται έµφαση από 

τον ορκωτό ελεγκτή στο γεγονός ότι στις εταιρείες που απαρτίζουν τον όµιλο τα ιδια 

κεφάλαια είναι µικρότερα από το 50% του µετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το γεγονός έχει 
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ως αποτέλεσµα το σύνολο της καθαρής θέσης του οµίλου να ανέρχεται σε 1.481.735 

ευρώ, µε συσσωρευµένες ζηµίες -3.946.642 ευρώ και µετοχικό κεφάλαιο 5.428.377 

ευρώ. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη στήριξης των ενοποιούµενων εταιρειών και 

κεφαλαιακής τους ενίσχυση. Το σύνολο των µετοχών της επιχείρησης ανήκει στην 

κατηγορία επιτήρησης, µετά από την άρση αναστολής διαπραγµάτευσης (31/10/2007) 

µε βάση τον κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση 

των αποτελεσµάτων της στο νέο κλάδο που δραστηριοποιείται. Εποµένως η ενίσχυση 

της κεφαλαιακής επάρκειας και η µείωση των συσσωρευµένων ζηµιών είναι θετικό 

βήµα για την πορεία της επιχείρησης και για τη διαπραγµάτευση των µετοχών της.       

 

Στην έκθεση ελέγχου της επιχείρησης ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 

δίνεται έµφαση από τον ορκωτό ελεγκτή µαζί µε άλλα θέµατα και η έλλειψη επάρκειας 

κεφαλαίων της εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα τα συνολικά ίδια Κλεφάλαια της 

επιχείρησης στις 31/12/2008 ήταν αρνητικά και ίσα µε - 48.865.000 ευρώ εξαιτίας 

συσσωρευµένων ζηµιών ύψους 480.841.000 ευρώ. Εποµένως η εταιρεία υπάγεται 

στην εφαρµογή του άρθρου 47 και 48 του Ν.2190/20 και είναι απαραίτητο να ληφθούν 

µέτρα, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία της. 

 

Τέλος στην έκθεση ελέγχου της επιχείρησης ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

δίνεται έµφαση σε σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων που αναφέρει ότι τα ίδια 

κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και εποµένως συντρέχει λόγος 

ενίσχυσης των κεφαλαίων της εταιρείας. Στη σηµείωση αυτή γίνεται αναφορά στο 

γεγονός ότι η εταιρεία είχε ενισχύσει σηµαντικά τις θυγατρικές της στον κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας, άλλα οι συµµετοχές ήταν ζηµιογόνες µε αποτέλεσµα τη 

σηµαντική µείωση της καθαρής θέσης. Η εταιρεία µέσα στο 2008 συγκάλεσε γενικές 

συνελεύσεις µε θέµα την αύξηση ή τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου ή όποια άλλη 

ενέργεια απαιτείται για την αποκατάσταση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων µε το 

µετοχικό κεφάλαιο. Η εταιρεία αναφέρει στις σηµειώσεις ότι θα συνεχίσει τις 

προσπάθειες για να υπάρξει απαρτία και να ληφθούν τα σχετικά µέτρα. Βέβαια η 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι επαρκές µέτρο, καθώς η εταιρεία έχει 

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, ώστε να είναι απαραίτητο να υπάρξει σχέδιο ευρύτερης 

αναδιάρθρωσης για την επιβίωση της εταιρείας και τη συνέχιση των εργασιών της.        
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5.3.6 Εκθέσεις ελέγχου µε έµφαση στη συνέχιση δραστηριότητας 

 
Έχει αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο ότι από τον έλεγχο µπορεί να προκύψει η 

ανάγκη διαφοροποίησης της γνώµης του ελεγκτή. Ένα από τα θέµατα, που δεν  

επηρεάζει την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων, αλλά θα πρέπει να τονιστεί 

στο πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών είναι και η αβέβαιη συνέχιση της 

δραστηριότητας. Βέβαια για να είναι αξιόπιστες οι λογιστικές καταστάσεις θα πρέπει το 

γεγονός αυτό να αναφέρεται σε αυτές ή στις σηµειώσεις τους, διαφορετικά θα 

αντιβαίνουν στη λογιστική αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για 14 

εταιρείες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών οι ελεγκτές έχουν συµπεριλάβει επισηµάνσεις 

σχετικά µε την αµφίβολη συνέχεια της επιχειρηµατικής τους δράσης. Στον πίνακα που 

ακολουθεί απαριθµώνται οι εταιρείες αυτές. Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί   ότι 

αυτές οι εταιρείες µε εξαίρεση την  Ε∆ΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε. και τη 

LAVIPHARM Α.Ε. έχουν µπει στην κατηγορία επιτήρησης. Με αυτό µπορεί κανείς να 

συµπεράνει ότι η δυσµενής οικονοµική κατάσταση των εταιρειών αυτών έχει οδηγήσει 

στην εισαγωγή τους στην κατηγορία επιτήρησης, αλλά ταυτόχρονα έχει δηµιουργήσει 

την υποχρέωση στον ελεγκτή αναφοράς στην έκθεση των βασικότερων δυσµενών 

σηµείων που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η συνέχιση της δραστηριότητας της 

επιχείρησης είναι αµφίβολη. 

 

Πίνακας 16: Επιχειρήσεις µε σχόλια για τη συνέχιση δραστηριότητας 

 

01. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. 

02. ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

03. ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

04. Ε∆ΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε. 

05. Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

06. ΖΗΝΩΝ Α.Ε. 

07. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 

08. ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 

09. ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 

10. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

11. ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

12. ALTEC Α.Β.Ε.Ε. 

13. LAVIPHARM Α.Ε. 

14. ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. 
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Σχετικά µε τους οµίλους ΣΑΝΥΟ και LAVIPHARM η έµφαση από τον ορκωτό ελεγκτή 

στην πιθανότητα διακοπής επιχειρηµατικής δράσης δεν αφορά το σύνολο των οµίλων, 

αλλά κάποιες από τις θυγατρικές/ενοποιούµενες εταιρείες τους. Για τον όµιλο ΣΑΝΥΟ, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κρίνεται αµφίβολη η συνέχιση της δράσης των 

θυγατρικών  ARCADIA ABEE και ARCADIA AUDIOVISUAL καθώς στις 19/2/2009 

αποφασίστηκε η παύση της δραστηριότητας τους και σύµφωνα µε τη µητρική εταιρεία 

είναι αµφίβολη η συνέχισή της.  

 

Για την όµιλο LAVIPHARM δίνεται έµφαση σε διακοπή δραστηριοτήτων της 

ενοποιούµενης εταιρείας Lavipharm Corp. (ΗΠΑ) κάτω από προϋποθέσεις. Ουσιαστικά 

µε την επισήµανση αυτή µέσα από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων δίνεται 

έµφαση σε ένα σηµείο, για το οποίο ενδέχεται να υπάρξουν ανακατατάξεις. 

Αναλυτικότερα η συνέχιση της δραστηριότητας της ενοποιούµενης αυτής εταιρείας, 

στην οποία ο όµιλος LAVIPHARM συµµετέχει µε ποσοστό 61,41%, εξαρτάται από την 

κυκλοφορία του προϊόντος της στην Αµερική. Η αρµόδια επιτροπή των Η.Π.Α. (Food 

and Drug administration – FDA) ενέκρινε την κυκλοφορία του πρώτου προϊόντος της 

θυγατρικής το 2006. Η κυκλοφορία του είχε προγραµµατιστεί µέσα στο έτος 2007. 

Όµως σε ελέγχους ποιότητας διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις απαιτούµενες 

προδιαγραφές. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να αναβληθεί η κυκλοφορία του προϊόντος. 

Στον όµιλο έγινε έλεγχος αποµείωσης επί της συµµετοχής στη Lavipharm Corp..Η 

διοίκηση της εταιρείας εκτίµησε ότι οι συµφωνίες που έχει  συνάψει η θυγατρική  θα της 

εξασφαλίσουν την επιτυχή κυκλοφορία του προϊόντος. Ουσιαστικά όµως η συνέχιση 

της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας εξαρτάται από την κυκλοφορία αυτού του 

προϊόντος. Το γεγονός αυτό αναφέρεται από την εταιρεία στις σηµειώσεις των 

οικονοµικών καταστάσεων, αλλά ταυτόχρονα ήταν απαραίτητη η επισήµανσή του στις 

οικονοµικές καταστάσεις, όπως και έγινε.   

 

Αναφορικά µε την ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. στην έκθεση του ορκωτού δίνεται έµφαση στο 

γεγονός ότι η µη επίτευξη των οικονοµικών δεσµεύσεων που προβλέπονται στις 

συµβάσεις των Οµολογιακών ∆ανείων έτυχε της ανοχής των οµολογιούχων µέχρι και 

τις 31/12/2008. Η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας µε ενδεχόµενη µη 

επίτευξη των οικονοµικών δεσµεύσεων τελεί υπό την προϋπόθεση συνέχισης της 

ανοχής και στήριξης από τους οµολογιούχους. Η εταιρεία βρίσκεται στην κατηγορία 

επιτήρησης εξαιτίας της ύπαρξης σηµαντικών ληξιπρόθεσµων οφειλών. Τον Αύγουστο 

του 2007 µε απόφαση του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών εντάχθηκε στην κατηγορία 

επιτήρησης, ενώ τον Απρίλιο του 2008 αποφασίστηκε η αναστολή διαπραγµάτευσης 
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των µετοχών της ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.. Μετά από την άρση της αναστολής 

διαπραγµάτευσης τον Οκτώβριο του 2008 η εταιρεία εντάχθηκε και πάλι στην 

κατηγορία επιτήρησης. Η εταιρεία αναφέρει στις σηµειώσεις που είναι σχετικές µε τις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ότι έχει συνάψει οµολογιακά δάνεια ύψους 

104.414.123 ευρώ. Πιο συγκεκριµένα έχει συνάψει κοινό οµολογιακό δάνειο (εκδόθηκε 

20/2/08) συνολικού ύψους 80.336.323 Ευρώ, 8ετούς διάρκειας και κυµαινόµενου 

επιτοκίου, µε αρχικούς οµολογιούχους δανειστές τους πιστωτές. Το δάνειο αυτό 

εξασφαλίζεται µε προσηµειώσεις - υποθήκες επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας 

της µητρικής εταιρείας και µε ενέχυρο επί των µετοχών 7 θυγατρικών της εταιρειών 

(δεύτερο ενέχυρο επί των µετοχών της «Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.») και 

επί του µηχανολογικού και κινητού εξοπλισµού της, ενώ τα κεφάλαια του εν λόγω 

δανείου εξόφλησαν τις  ληξιπρόθεσµες υφιστάµενες δανειακές οφειλές της εταιρείας 

προς τους πιστωτές.  

 

Επιπρόσθετα η εταιρεία έχει συνάψει µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο (εκδόθηκε 

20/2/08) συνολικού ύψους 24.077.800 Ευρώ, 5ετούς διάρκειας, χωρίς τόκο, µε 

αρχικούς οµολογιούχους δανειστές τους πιστωτές. Το εν λόγω δάνειο εξασφαλίζεται σε 

δεύτερη τάξη µε τις εξασφαλίσεις του πρώτου δανείου των 80,33 εκατ. ευρώ, µόνο 

στην περίπτωση καταγγελίας του πρώτου δανείου. Σε περίπτωση µετατροπής του, θα 

αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 19% περίπου του συνόλου των µετοχών της εταιρείας. Τα 

κεφάλαιά του εξόφλησαν ληξιπρόθεσµες υφιστάµενες δανειακές οφειλές της εταιρείας 

προς τους πιστωτές. Η εταιρεία ή ο βασικός της µέτοχος έχουν δικαίωµα να 

αγοράσουν το εν λόγω δάνειο (κατά το µέρος που δεν θα έχει µετατραπεί) στη λήξη της 

5ετίας σε προσυµφωνηµένη τιµή, που εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριµένων 

ενοποιηµένων λειτουργικών αποτελεσµάτων. Για τα συγκεκριµένα οµολογιακά δάνεια 

σύµφωνα µε την σύµβαση αναχρηµατοδότησης προβλέπονται εξασφαλίσεις εκ µέρους 

του οµίλου οικονοµικών δεσµεύσεων που σχετίζονται µε συγκεκριµένους 

χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες άµεσα συνδεδεµένους  µε την πορεία του οµίλου. 

Ο όµιλος επεδίωξε και έλαβε τις απαραίτητες δεσµεύσεις των οµολογιούχων (µέχρι και 

τις 31/12/2008) προκειµένου οι τελευταίοι να µην κάνουν χρήση του συµβατικού 

δικαιώµατος που σχετίζεται µε αθέτηση των όρων της σύµβασης αναχρηµατοδότησης. 

Η εταιρεία έτυχε µέχρι και την 31.12.08 της ανοχής των Οµολογιούχων για τη µη 

επίτευξη των οικονοµικών δεσµεύσεων. Η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας 

και του Οµίλου µε ενδεχόµενη µη επίτευξη των οικονοµικών δεσµεύσεων στο µέλλον 

τελεί υπό την προϋπόθεση συνέχισης της ανοχής και στήριξης της εταιρείας και του 

οµίλου από τους οµολογιούχους.  Κατά τη συνεδρίαση του ∆.Σ. στις 13/02/2009 

ελήφθη απόφαση για τα εξής: 
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1. Αίτηµα προς τους Οµολογιούχους ∆ανειστές της Εταιρείας περί 3µηνης 

χρονικής µετάθεσης της ηµεροµηνίας καταβολής της δόσης των τόκων του 

Φεβρουαρίου 2009, που προβλέπονται στα από 28/1/2008 Προγράµµατα 

Οµολογιακών ∆ανείων της Εταιρείας. Το αίτηµα έγινε αποδεκτό από τους 

Οµολογιούχους ∆ανειστές της Εταιρείας.  

2.  Αποδοχή αιτήµατος των Οµολογιούχων ∆ανειστών της Εταιρείας περί 4µηνης 

χρονικής µετάθεσης της ηµεροµηνίας αυτόµατης µετατροπής των Επιταχυνόµενων 

Οµολόγων, που προβλέπεται στο από 28/1/2008 Πρόγραµµα Μετατρέψιµου 

Οµολογιακού ∆ανείου. Από τα προηγούµενα προκύπτει ότι εταιρεία για να καλύψει τις 

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της έτυχε της ανοχής των οµολογιούχων που ταυτόχρονα 

είναι και πιστωτές της επιχείρησης. Εποµένως η συνέχιση της δραστηριότητας της 

επιχείρησης εξαρτάται άµεσα από την κάλυψη των προϋποθέσεων των οµολογιακών 

δανείων και την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. 

Αυτό το γεγονός τονίζεται στην έκθεση ελέγχου και είναι καθοριστικής σηµασίας για την 

πορεία του ελέγχου. 

 

Στην έκθεση ελέγχου της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. γίνονται από τον ελεγκτή 

επισηµάνσεις σε σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων που θα πρέπει ο 

αναγνώστης να δει συµπληρωµατικά, ώστε να αποκτήσει µία ευρύτερη εικόνα για την 

πορεία της εταιρείας. Είναι βασική η παραποµπή σε αυτές τις σηµειώσεις, καθώς η 

εταιρεία αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο διακοπής των δραστηριοτήτων της στο 

βιοµηχανικό κλάδο. Με την πρώτη παρατήρηση του ελεγκτή ενηµερώνεται ο 

αναγνώστης ότι η εταιρεία είχε µηδενικό κύκλο εργασιών στις χρήσεις 2007 και 2008 

και εποµένως η συνέχιση των δραστηριοτήτων της εξαρτάται από το χρονοδιάγραµµα 

αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της. Πιο συγκεκριµένα η επιχείρηση αποσύρθηκε 

από το βιοµηχανικό κλάδο και προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο 

αξιοποίησης των ακινήτων της. Και αυτό γατί η επιχείρηση θέλει να βγει από την 

κατηγορία επιτήρησης. Σύµφωνα µε τη διοίκηση η εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς 

επιτήρησης καθώς τα αποτελέσµατα της παρουσίασαν κάµψη λόγω των προβληµάτων 

που αντιµετώπισε στο βιοµηχανικό κλάδο εξαιτίας του αυξηµένου κόστους παραγωγής 

και του υψηλού ανταγωνισµού εισαγωγών από τρίτες χώρες. Ουσιαστικά µε αυτή την 

πληροφορία ενηµερώνεται το κοινό, ότι η επιχείρηση αλλάζει τοµέα δράσης, σύµφωνα 

µε τις σηµειώσεις και προχωρά σε κινήσεις σχετικές µε την ακίνητη περιουσία της. Πιο 

συγκεκριµένα µέσα στο 2008 η επιχείρηση προέβη στα εξής σχέδια σχετικά µε την 

αξιοποίηση της περιουσίας της: 
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1) Ένταξη στο σχέδιο πόλεως και πρότυπη ανάπτυξη του παλαιού Κεραµουργείου 

Αλλατίνη. Το ακίνητο αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερης αξίας ακίνητο περιουσιακό 

στοιχείο της εταιρείας. ∆ιενεργήθηκε από τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης διεθνής ανοικτός 

διαγωνισµός προκαταρκτικών µελετών για την Νοτιανατολική Πύλη Θεσσαλονίκης και 

επιλέχθηκαν τρείς συµπράξεις µελετητών στις οποίες ανατέθηκε η εκπόνηση των 

προκαταρτικών µελετών. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού, µε κύριο αντικείµενο 

την ανάπλαση µιας σηµαντικής σε θέση και έκταση περιοχής, και την ενδελεχή µελέτη 

των προτάσεων που υποβλήθηκαν, θα αξιολογηθούν στη συνέχεια τα εναλλακτικά 

σενάρια πολεοδοµικού χειρισµού της περιοχής, προκειµένου να χαραχθεί η βέλτιστη 

στρατηγική για την ανάπλαση της «Νοτιοανατολικής Πύλης» Θεσσαλονίκης. 

 

2) Στις 23 Οκτωβρίου 2008, πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της εταιρείας ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης 

Ακινήτων και Συµµετοχών, στην οποία οι µέτοχοι αποφάσισαν και ενέκριναν οµόφωνα 

την κατάρτιση εργολαβικής σύµβασης µεταξύ της εταιρείας "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ 

∆ιαχείρισης Ακινήτων και Συµµετοχών" και του µετόχου και µέλους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου αυτής κ. Κωνσταντίνου Κώτσια. Στα σχέδια της∆ιοίκησης είναι η 

ανοικοδόµηση επί αντιπαροχή αγροτεµαχίου ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Κώτσια 

επιφανείας 7.500 τετρ. Μέτρων. Το υπέρ του οικοπεδούχου ποσοστό αντιπαροχής 

ορίσθηκε σε 33,33%. 

 

3) Για ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας στην περιοχή Κηφισίας – Νέας Ελβετίας του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης αξίας €2.051.050,00 συµφωνήθηκε η πώλησή του στην εταιρεία 

«Θ. & Α & Α. ∆ΟΥΡΟΣ Ο.Ε.» µε τίµηµα €1.940.948,00 και µέχρι την 31/12/2008 είχε 

ληφθεί προκαταβολή €1.687.948,00. Την 26/02/2009 συντάχθηκε το οριστικό 

συµβόλαιο πώλησης ακινήτου µε τίµηµα €1.945.286,40. Με 31/12/2008 διενεργήθηκε 

εγγραφή αποµείωσης αξίας οικοπέδου ύψους €105.736,60 που καταχωρήθηκε απ΄ 

ευθείας στα αποτελέσµατα της χρήσεως 2008. 

 

Με τη δεύτερη παρατήρηση του ελεγκτή, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω 

επισηµαίνεται η ανάγκη για αύξηση των κεφαλαίων της θυγατρικής ΚΕΡΑΜΕΙΑ 

ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Α.Ε., ώστε να µη διακοπεί 

σύµφωνα µε τα άρθρα 47 και 48 του Ν.2190/20 η λειτουργία της εταιρείας εξαιτίας 

ανεπάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων.  

 

Τέλος στην τρίτη παρατήρηση του ελεγκτή γίνεται αναφορά στην εκκρεµότητα της 

έγκρισης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, 
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σύµφωνα µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων στις 9/5/2008, κατά 

3.517.075 ευρώ. Αποφασίστηκε η αύξηση να γίνει αποκλειστικά  µε κεφαλαιοποίηση 

υφιστάµενων ισόποσων καταθέσεων του µετόχου της πλειοψηφίας µε την έκδοση 

7.034.150 κοινών µε δικαίωµα ψήφου ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας της 

κάθε µίας 0,50 ευρώ. Με την εν λόγω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

διαµορφώνεται στο ποσό των €12.309.762,00. Με αυτή την παρατήρηση ο χρήστης 

των οικονοµικών καταστάσεων έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη και να αξιολογήσει 

το νέο ύψος του κεφαλαίου της επιχείρησης, να υπολογίσει την κεφαλαιακή επάρκεια 

και τη σχέση των ίδιων µε τα ξένα κεφάλαια, µε βάση τα νέα δεδοµένα που δεν έχουν 

συµπεριληφθεί στον ισολογισµό. 

 

Εποµένως µε την έκθεση ελέγχου επισηµαίνονται κάποια σηµεία όπως είναι η 

κεφαλαιακή ενίσχυση της επιχείρησης και η ανάγκη αξιοποίησης της ακίνητης 

περιουσίας της, ώστε να συνεχίσει την επιχειρηµατική της δράση. 

 

Στην έκθεση ελέγχου της εταιρείας ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. υπάρχουν παρατηρήσεις 

σχετικά µε την εισαγωγή της εταιρείας στην κατηγορία της επιτήρησης και σε κρίσιµα 

για τη συνέχεια της δραστηριότητας της σηµεία. Οι µετοχές της εταιρείας µεταφέρθηκαν 

στις 11/2/2008 µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών στην κατηγορία της επιτήρησης. Αυτό το γεγονός είναι αποτέλεσµα της 

οικονοµικής και περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης και ιδιαίτερα του 

σηµαντικού ύψους των ληξιπρόθεσµων οφειλών της. Ο ελεγκτής ενηµερώνει για τα 

ληξιπρόθεσµα υπόλοιπα. Πιο συγκεκριµένα αναφέρει ότι τα ληξιπρόθεσµα υπόλοιπα 

της επιχείρησης στις 30/3/2009 ανέρχονταν σε 774.967 ευρώ, έναντι των 2.500.000 

ευρώ που είχαν γνωστοποιηθεί από την εταιρεία µε επιστολή της στο Χρηµατιστήριο το 

Φεβρουάριο του 2008. Επιπρόσθετα δίνει έµφαση στις κινήσεις που έκανε η εταιρεία 

για τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής της κατάστασης και τη συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της. Αναλυτικότερα η εταιρεία για τη µείωση των ληξιπρόθεσµων 

οφειλών της και την πληρωµή αποζηµιώσεων στο προσωπικό προχώρησε στις 

22/2/2008 σε σύµβαση «sale and lease back» για µηχανήµατα ιδιοκτησίας της ποσού 

2.000.000 ευρώ. Επιπρόσθετα στις 11/7/2008 για να εξασφαλίσει επιπλέον κεφάλαιο 

κίνησης και να καλύψει τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις µεταβίβασε το 7,74% των 

µετοχών που κατείχε στη «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» έναντι 21,5 εκατ. ευρώ. Συµπληρωµατικά µε 

τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, θα πρέπει από τον αναγνώστη να ληφθούν υπόψη οι 

συνεχιζόµενες ζηµιογόνες χρήσεις από το 2005, η έλλειψη ανάληψης συµβάσεων νέων 

έργων και η διαγραφή απαιτήσεων ποσού 6.000.000 ευρώ. Για αυτές τις απαιτήσεις η 

εταιρεία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης µε πρόσθετη πρόβλεψη 2.000.000 
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ευρώ. Η συνδυασµένη επισκόπηση των αρνητικών αποτελεσµάτων, των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών και της έλλειψης ανάληψης νέων έργων είναι απαραίτητη 

καθώς η πορεία των εργασιών του οµίλου είναι αρνητική και χρειάζεται να ληφθούν 

δραστικά µέτρα για την ανάκαµψη των αποτελεσµάτων.  

 

Στην έκθεση ελέγχου της εταιρείας Ε∆ΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε. επισηµαίνεται ότι 

για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης στο µέλλον είναι απαραίτητη η 

συνέχιση της αποτελεσµατικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας. Πιο 

συγκεκριµένα δίνεται έµφαση στο γεγονός ότι ο όµιλος αντιµετώπιζε αυξηµένο κίνδυνο 

ρευστότητας εξαιτίας εγκεκριµένων αχρησιµοποίητων πιστώσεων και της οριακής 

τήρησης των τιµών των χρηµατοοικονοµικών δεικτών που σχετίζονται µε οµολογιακό 

δάνειο που έχει συνάψει. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 για τον όµιλο, εξαιτίας της 

διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, της γενικότερης άρνησης των τραπεζών να 

χρηµατοδοτήσουν τον κατασκευαστικό κλάδο χωρίς εγγυήσεις και την αδυναµία του 

δηµοσίου να εκπληρώσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του, υπήρχε αυξηµένος κίνδυνος 

ρευστότητας. Επιπρόσθετα ο όµιλος τήρησε οριακά τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες 

που σχετίζονται µε το ενυπόθηκο οµολογιακό δάνειο των 37 εκατ. Ευρώ. Η εταιρεία 

σύναψε στις 20/6/2008 οµολογιακό δάνειο ύψους 37 εκατ. ευρώ µε οµολογιούχους 

δανειστές χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Σκοπός του δανείου ήταν η αναχρηµατοδότηση 

υφιστάµενου οµολογιακού δανείου αρχικής ονοµαστικής αξίας 33 εκατ. Ευρώ. Το 

επιτόκιο είναι αναπροσαρµοζόµενο και το περιθώριο που υπολογίζεται αθροιστικά µε 

το EURIBOR 6 µηνών προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη σύµβαση µε βάση ορισµένους 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προς εξασφάλιση του δανείου έχουν εγγραφεί υποθήκες 

επί των ακινήτων της εταιρείας. Εποµένως µέσα από την επισήµανση του οµολογιακού 

δανείου και των όρων σύµφωνα µε τους οποίους διακανονίζεται το επιτόκιο, ο 

αναγνώστης των οικονοµικών καταστάσεων έχει τη δυνατότητα να εφιστήσει την 

προσοχή του στην πιθανότητα αύξησης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων που θα 

επιδεινώσουν το πρόβληµα ρευστότητας της εταιρείας. Η εταιρεία για να εξασφαλίσει 

επαρκές κεφάλαιο κίνησης συζητά µε τις τράπεζες για να ρυθµίσει τα δάνεια της. Κύριο 

διαπραγµατευτικό όπλο του οµίλου είναι το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων 

της. Η διατήρηση του κινδύνου ρευστότητας σε χαµηλά επίπεδα είναι απαραίτητη, 

ιδιαίτερα εξαιτίας της ενδεχόµενης επιδείνωσης του κινδύνου αυτού, εξαιτίας του 

υφιστάµενου οµολογιακού δανείου.     

 

Οι µετοχές της  εταιρείας Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. έχουν ενταχθεί στην κατηγορία της 

επιτήρησης. Το σύνολο των µετοχών της εταιρείας µεταφέρθηκε µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε αυτή την κατηγορία στις 
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3/4/2009. Ο λόγος ένταξης σε αυτή την κατηγορία ήταν ότι σύµφωνα µε την οικονοµική 

έκθεση στις 31/12/2008 διαπιστώθηκε ότι οι ζηµίες της χρήσης διαµορφώθηκαν σε 

επίπεδο µεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης, χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες 

για τη βελτίωση αυτής µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. Το γεγονός των 

ζηµιογόνων χρήσεων είναι και ένα από τα θέµατα στα οποία έδωσε έµφαση ο ελεγκτής 

που σύνταξε την έκθεση ελέγχου για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2008. 

Αναλυτικότερα στη έκθεση ελέγχου δίνεται έµφαση σε σηµειώσεις των οικονοµικών 

καταστάσεων στις οποίες επισηµαίνεται ότι ο όµιλος υπέστη ζηµίες ποσού 42.872.000 

ευρώ και ως εκ τούτου δε µπόρεσε να καλύψει δανειακούς όρους. Επιπρόσθετα 

επισηµαίνεται ότι η συνολική αξία των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού του 

υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών του κατά 134.561.000 

ευρώ. Επίσης κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 η συνολική αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού, µη συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας υπολείπεται του συνόλου των 

υποχρεώσεών του κατά ποσό 4.271.000 ευρώ.  

 

Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της διοίκησης οι οικονοµικές καταστάσεις της 

επιχείρησης έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, 

που προϋποθέτει ότι η εταιρεία θα έχει επαρκή χρηµατοδότηση. Όµως σαν 

αποτέλεσµα των συνεχιζόµενων ζηµιών η επιχείρηση δεν καλύπτει τους όρους των 

δανειακών συµβάσεων. Η εταιρεία δεν έχει λάβει γραπτή διαβεβαίωση για παράταση 

εφαρµογής των δανειακών όρων από τους δανειοδότες. Επιπρόσθετα από την 

1/1/2009 συνέχισε να λογιστικοποιεί τους τόκους των δανείων, αλλά ανέστειλε την 

καταβολή των κεφαλαίων και των τόκων. Όταν ξεκίνησε η αναστολή η εταιρεία έστειλε 

γραπτή ενηµέρωση στους δανειοδότες για αναστολή των πληρωµών. Η διοίκηση 

θεωρούσε  ότι υπήρχε συναίνεση από τους δανειοδότες  για αναστολή των πληρωµών, 

καθώς δεν είχε κάποια ένδειξη πιθανής άρνησης τους. Το σχέδιο των 

διαπραγµατεύσεων µε τους δανειοδότες  περιλάµβανε στο τέλος τους 2008 τα εξής: 

 

• Μακροπρόθεσµη παράταση των δανειακών όρων 

• Μακροπρόθεσµη παράταση πληρωµής κεφαλαίου και τόκων 

• Αναδιάρθρωση κεφαλαιακής δοµής του ισολογισµού 

• Παροχή επιπρόσθετης χρηµατοδότησης στον όµιλο 

 

Ουσιαστικά λοιπόν στην έκθεση ελέγχου συµπεριληφθήκαν ως επισηµάνσεις τα 

προβλήµατα ρευστότητας του οµίλου και δυσκολίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. 

Η επίλυση αυτών των προβληµάτων είναι υψίστης σηµασίας για τη συνέχιση της 
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δραστηριότητας της επιχείρησης, η οποία σύµφωνα µε τον ορκωτό ελεγκτή κρίνεται 

αµφίβολη.   

 

Η έκθεση έλεγχου της εταιρείας  ΖΗΝΩΝ Α.Ε. περιλαµβάνει θέµατα έµφασης σχετικά 

µε την ύπαρξη αβεβαιότητας ως προς τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του οµίλου. 

Αναλυτικότερα όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 4.3.4 υπάρχει ανάγκη κεφαλαιακής 

ενίσχυσης της εταιρείας, καθώς τα ίδια κεφάλαια της είναι πολύ µικρότερα του 50% του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 

χρήσης 2008. Οι συσσωρευµένες ζηµίες της επιχείρησης σε συνδυασµό µε επικείµενη 

πώληση του κλάδου της ροµποτικής, που είναι µία από τις κύριες δραστηριότητες της 

εταιρείας, αποτελούν ενδείξεις της αρνητικής πορείας της επιχείρησης. Η απόσχιση της 

επιχείρησης από τον κλάδο της ροµποτικής ολοκληρώθηκε στις 10/4/2009 και απέφερε 

στον όµιλο άµεσο κέρδος 600.000 ευρώ.  

 

Όµως αυτή χρηµατοδότηση δεν είναι επαρκής, αν συνυπολογιστεί ταυτόχρονα και το 

γεγονός ότι δεν έχουν  επιτευχθεί τα  επιχειρηµατικά σχέδια της εταιρείας σχετικά µε 

µετοχική συνεργασία στον κλάδο του αθλητικού στοιχήµατος. Πιο συγκεκριµένα στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο  της εταιρείας στις 25/2/2009 συζητήθηκε η πρόθεση στρατηγικής 

συνεργασίας των εταιρειών ΟΜΙΛΟΣ EUROGOAL CYPRUS, MEGABET LTD και 

MEGABET INTERNATIONAL LTD  µε αντικείµενο την από κοινού δραστηριοποίηση 

στον τοµέα του συλλογικού στοιχήµατος και δικτυακού αθλητικού στοιχήµατος και 

παιγνίων. Ο ελεγκτής παρά τα όσα αναφέρονται για αυτό το θέµα στις σηµειώσεις των 

οικονοµικών καταστάσεων, δίνει έµφαση στη µη επίτευξη αυτών των επιχειρηµατικών 

σχεδίων της εταιρείας, που δρα σωρευτικά µε την επικείµενη πώληση του κλάδου της 

ροµποτικής. Επιπρόσθετα σηµειώνει ότι για να εξοφλήσει η εταιρεία βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις θα πρέπει να προχωρήσει στην ρευστοποίηση κτιριακών 

εγκαταστάσεων. Εποµένως µε βάση τα σχόλια του ελεγκτή ο αναγνώστης θα πρέπει 

να λάβει σοβαρά υπόψη ότι η εταιρεία µπορεί να αντιµετωπίσει στο µέλλον το 

ενδεχόµενο παύσης των εργασιών της.   

 

Σχετικά µε την εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. στην έκθεση 

ελέγχου σηµειώνονται τα βασικότερα ζητήµατα τα οποία δείχνουν ότι η συνέχιση της 

δραστηριότητας της επιχείρησης είναι αβέβαιη. Το σύνολο των µετοχών της 

επιχείρησης έχει µεταφερθεί στην κατηγορία επιτήρησης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, 

εξαιτίας αίτησης που έκανε η επιχείρηση για να υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής 

του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007. Η εταιρεία για την αντιµετώπιση των σοβαρών 

προβληµάτων ρευστότητας, κατέθεσε στις 20/10/2008 στο αρµόδιο Πτωχευτικό 
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∆ικαστήριο αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία της συνδιαλλαγής. Με απόφαση του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η αίτηση, διατάχθηκε το άνοιγµα της 

διαδικασίας συνδιαλλαγής, ορίσθηκε µεσολαβητής και µέχρι την επικύρωση τυχούσας 

συµφωνίας συνδιαλλαγής απαγορεύεται η λήψη µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά 

της αιτούσας, των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των εγγυητών της. Η εταιρεία 

εποµένως αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας. 

 

 Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι και η ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών προς 

τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, τις τράπεζες, το προσωπικό και τους προµηθευτές. 

Σωρευτικά στην αρνητική εικόνα της επιχείρησης µπορεί να λειτουργήσει και η  

µεταβολή του προγράµµατος τροφοδοσίας των µονάδων πάχυνσης που δηµιουργεί 

προβλήµατα στην οµαλή ανάπτυξη του ιχθυοπληθυσµού. Αν δεν υπάρξει 

οµαλοποίηση θα επηρεασθούν αρνητικά τα αποθέµατα και κατ’ επέκταση τα 

αποτελέσµατα των εποµένων περιόδων. Καταλήγουµε στο πόρισµα ότι τα αρνητικά 

αποτελέσµατα της επιχείρησης, σε συνδυασµό µε τις δυσκολίες στην παραγωγή και 

την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών υποδηλώνουν την ύπαρξη 

αβεβαιότητας ως προς την δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει την  δραστηριότητά 

της. Είναι εποµένως συνετό για τον αναγνώστη των οικονοµικών καταστάσεων να 

συµπεριλάβει στην ανάλυσή του σωρευτικά αυτά τα γεγονότα και ο ελεγκτής τον ωθεί 

σε αυτή την κατεύθυνση µε την απαρίθµηση τους στην έκθεση ελέγχου. 

 

Αναφορικά µε την ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., ο ελεγκτής εφιστά την 

προσοχή του κοινού στην αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα της. Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δίνει έµφαση 

στη έλλειψη κεφαλαιακής επάρκειας που αντιµετωπίζει η επιχείρηση.  Επιπρόσθετα 

τονίζει το γεγονός ότι η εταιρεία έχει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις. Αναλυτικότερα το 

σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους προµηθευτές της κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 2008 ήταν άµεσα καταβλητέο και µέρος αυτού ήταν ληξιπρόθεσµο. Για την 

είσπραξη των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων οι προµηθευτές εξέδωσαν διαταγές 

πληρωµής ύψους 1.382.000 ευρώ, κατέθεσαν αγωγές ύψους 1.534.000 ευρώ και 

απέστειλαν εξώδικα ύψους 1.333.000 ευρώ. Ταυτόχρονα υπήρχαν ληξιπρόθεσµες 

υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς (16,88 εκατ) και προς το δηµόσιο (703 

χιλ.). Οι υποχρεώσεις αυτές ρυθµίστηκαν µέσα στους πρώτους µήνες του 2009 αλλά 

παρέµειναν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις ύψους 280.000 ευρώ. Τα πρόστιµα που 

απορρέουν από τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων συµπεριλήφθηκαν στα 

αποτελέσµατα. Τη χρήση 2007 έγινε αναταξινόµηση των ποσών του παθητικού, µε 

µεταφορά της υποχρέωσης προς εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Οι όροι όµως 
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της µίσθωσης δεν τηρήθηκαν εξαιτίας της ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης. Εποµένως 

ο ορκωτός ελεγκτής όπως φαίνεται από τα παραπάνω έδωσε έµφαση στις 

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας καθώς είναι τέτοιου ύψους που προκαλούν 

προβλήµατα στη λειτουργία της επιχείρησης. Είναι απαραίτητη η αποκατάσταση της 

ρευστότητας της εταιρείας µέσα από την αύξηση κεφαλαίου κίνησης, δανεισµού και 

αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. ∆εν αρκεί µόνο αυτό όµως καθώς είναι ανάγκη η 

επιχείρηση να αρχίσει την παραγωγική διαδικασία, να αυξήσει τις πωλήσεις και 

ταυτόχρονα να περιορίσει το κόστος.  

 

Η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και η έξοδός της από την κατηγορία της 

επιτήρησης εξαρτώνται άµεσα από την έγκριση και υλοποίηση του επιχειρησιακού 

σχεδίου αναδιάρθρωσης της εταιρείας. Η διοίκηση της Ενωµένης Κλωστοϋφαντουργίας 

αναφέρει ότι είναι  επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί άµεσα η απαιτούµενη 

χρηµατοδότηση και να υλοποιηθεί η συνολική χρηµατοοικονοµική αναδιάρθρωση και 

ταυτόχρονα τονίζει ότι σε αντίθετη περίπτωση δηµιουργούνται µη αναστρέψιµες 

συνθήκες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου. 

 

Στις 29 Ιουνίου 2009 υπεγράφη µε τις κύριες πιστώτριες τράπεζες η συµφωνία για τη 

συνολική χρηµατοοικονοµική αναδιάρθρωσης της εταιρείας, σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Πέραν της χρηµατοοικονοµικής, προβλέπει και 

λειτουργική αναδιάρθρωση µε συρρίκνωση και διακοπή των µη βιώσιµων 

δραστηριοτήτων, διασφάλιση των εργαζοµένων και των θέσεων εργασίας στις 

λειτουργικές µονάδες οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις να είναι βιώσιµες, σε 

συνδυασµό µε τη µεταφορά εργαζοµένων σε αυτές από λοιπές µονάδες και στροφή σε 

τελικά προϊόντα και προϊόντα µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας. Η διοίκηση της 

εταιρείας, παρά τη µη τήρηση µέχρι σήµερα των συµφωνηθέντων, όπως προβλέπονται 

στο εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο, ισχυρίζεται ότι συνεχίζει στο µέτρο του δυνατού 

την υλοποίησή του. 

 

Είναι όµως επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί άµεσα η απαιτούµενη χρηµατοδότηση 

και να υλοποιηθεί η συνολική χρηµατοοικονοµική αναδιάρθρωση, διότι σε αντίθετη 

περίπτωση δηµιουργούνται µη αναστρέψιµες συνθήκες για την υλοποίηση του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

 

Αναφορικά µε την εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.  θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι είχε θυγατρική την ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ. Οι 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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περιλαµβάνονταν στις οικονοµικές καταστάσεις της ΚΛΩΝΑΤΕΞ µέχρι το πρώτο 

τρίµηνο του 2007. Στη συνέχεια και µέχρι το τέλος του 2007 περιλαµβάνονταν µόνο τα 

αποτελέσµατα και οι ταµειακές ροές µέχρι τις 25/5/2007, λόγω απώλειας του ελέγχου 

κατά την ηµεροµηνία αυτή. Ο ελεγκτής στην έκθεση ελέγχου για την ΚΛΩΝΑΤΕΞ δίνει 

έµφαση σε σηµειώσεις, στις οποίες αναφέρονται κυρίως τα χρηµατοοικονοµικά 

προβλήµατα της επιχείρησης. Το σύνολο των µετοχών της ετιρείας έχουν µεταφερθεί 

στην κατηγορία της επιτήρησης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα ίδια κεφάλαια 

της επιχείρησης στο τέλος του 2008 ήταν αρνητικά και ανέρχονταν σε -1.648.000 ευρώ. 

Εποµένως συντρέχουν οι λόγοι εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του νόµου 2190/ 

1920, εκτός εάν η διοίκηση της επιχείρησης λάβει τα προσήκοντα µέτρα. Παρακάτω 

απεικονίζονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ.  

 

Πίνακας 17: Υποχρεώσεις της εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ 

 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 

Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 327 335 

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 354 886 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 10 21 

Προκαταβολές πελατών 0 9 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 5807 5797 

∆ουλευµένα έξοδα περιόδου 0 1 

Σύνολο 6498 7049 

Μείον: Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες (5807) (5797) 

Υπόλοιπο υποχρεώσεων 691 1252 

    

Ο ελεγκτής επισηµαίνει το γεγονός πως η επιχείρηση έχει ληξιπρόθεσµες 

υποχρεώσεις. Το µεγαλύτερο ποσοστό των υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές 

εξυπηρετείται µε χρονική καθυστέρηση και οι υποχρεώσεις προς τους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς είναι ληξιπρόθεσµες. Το ποσό 5.807 χιλ. ευρώ αφορά την ΕΝΩΜΕΝΗ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ. Παρατηρείται ότι οι υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν µειωθεί 

από το έτος 2007, ωστόσο η ρύθµιση των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρείας 

µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή µε την παραχώρηση 

περιουσιακών στοιχείων. Μετά το τέλος του 2008 η εταιρεία συνέχισε να καθυστερεί τις 

πληρωµές της, κάτι που είχε σαν αποτέλεσµα το Φεβρουάριο του 2009 να καταστεί 

ληξιπρόθεσµη µια οφειλή της τάξης των 354 χιλ. ευρώ που αφορά τη µη καταβολή των 

δύο τελευταίων δόσεων για φόρους και τέλη. Επιπλέον, η επιχείρηση συµµετέχει µε 

ποσοστό 9.8% στον ξενοδοχειακό όµιλο ALDEMAR. Στις 17/7/2007 η ΚΛΩΝΑΤΕΞ 
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ασκώντας το δικαίωµα προαίρεσης, το οποίο προβλέπεται στη σύµβαση κτήσεως της 

συµµετοχής, ζήτησε από τον αντισυµβαλλόµενο την αγορά της συµµετοχής της. Ο 

αντισυµβαλλόµενος αρνήθηκε µε τον ισχυρισµό ότι το δικαίωµα αυτό έχει παραγραφεί. 

Η εταιρεία προσέφυγε στη διαιτησία και στη δικαιοσύνη για τη διασφάλιση της 

απαίτησης της. Η αποκατάσταση της ρευστότητας της επιχείρησης µπορεί να 

επιτευχθεί µε τη διάθεση της συµµετοχής της στην ALDEMAR ή την αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου ή την έκδοση οµολογιακού δανείου. Ταυτόχρονα η επιτυχία της 

αναδιάρθρωσης της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ θα ενισχύσει την 

αποτίµηση αυτής της συµµετοχής. Είναι καθοριστικής σηµασίας να αντιµετωπιστούν τα 

προβλήµατα ρευστότητας που αντιµετωπίζει η επιχείρηση καθώς διαφορετικά, όπως 

επισηµαίνεται και στην έκθεση ελέγχου θα είναι αβέβαιη η συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της. 

 

Για την επιχείρηση ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ο ελεγκτής 

επισηµαίνει τα γεγονότα που δείχνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας για τη συνέχιση της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Η εταιρεία αυτή ανήκει στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών στην κατηγορία της επιτήρησης από τις 6/4/2009 λόγω 

αρνητικής καθαρής θέσης. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενο σηµείο, τα ίδια 

κεφάλαια είναι αρνητικά εξαιτίας των συσσωρευµένων ζηµιών και εποµένως συντρέχει 

λόγος εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του νόµου 2190/ 1920. Επιπλέον τα 

αποτελέσµατα της επιχείρησης για το 2008 ήταν αρνητικά και το Ενεργητικό 

υπολειπόταν των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριµένα, για τον όµιλο 

τα αποτελέσµατα ήταν (όλα τα ποσά εκφράζονται σε χιλ. ευρώ) -73.958, ενώ για την 

εταιρεία -65.821. Αντίστοιχα, η Καθαρή Θέση ανερχόταν σε -31.114 για τον όµιλο και -

27.335 για την εταιρεία. Τέλος, η επιχείρηση είχε αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές 

και για τον όµιλο οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ξεπερνούσαν το ενεργητικό κατά 

121.435, ενώ για την εταιρεία το υπερβάλλον ποσό ήταν 91.933. Η διοίκηση της 

επιχείρησης εκτίµησε ότι τα προβλήµατα ήταν παροδικού χαρακτήρα και συνέταξε τις 

καταστάσεις µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

 

Για την εταιρεία ALTEC Α.Β.Ε.Ε. ο ελεγκτής δίνει έµφαση στην έκθεσή του στην 

αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης. Αυτή η 

αβεβαιότητα είναι απόρροια των ακόλουθων ευρηµάτων: ο όµιλος και η εταιρεία 

σηµείωσαν κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 καθαρές 

ζηµιές ποσού ευρώ 151.485 χιλ. και 146.860 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και η καθαρή θέση 

ήταν αρνητική κατά 78.955 χιλ. ευρώ και 43.732 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, οι 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ήταν µεγαλύτερες του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
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κατά 73.402  χιλ. ευρώ και 27.610  χιλ. ευρώ αντίστοιχα, και οι λειτουργικές ταµειακές 

ροές αρνητικές. Αξίζει σε αυτό το σηµείο να σηµειωθεί ότι ο αναγνώστης θα πρέπει να 

συµπεριλάβει στις εκτιµήσεις του για την εταιρεία το γεγονός ότι το σύνολο των 

µετοχών της εντάχθηκε στις 20/10/2008 στην κατηγορία επιτήρησης. Οι αρχές του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών αξιολόγησαν ως πολύ σοβαρή εξέλιξη για τον όµιλο την 

απόφαση να αιτηθεί την ένταξη της θυγατρικής του Altec Telecoms σε καθεστώς 

πτώχευσης. Η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε στις 17/10/2008 ότι θα προχωρούσε στην 

κήρυξη πτώχευσης της Altec Telecoms, καταθέτοντας αίτηση στο αρµόδιο ∆ικαστήριο 

για κήρυξη πτώχευσης, λόγω επαπειλούµενης οικονοµικής αδυναµίας κατ΄ άρθρ. 3 

παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα. Η διοίκηση θεώρησε πως οι επιπτώσεις της 

κατάστασης της Altec Telecoms προς τον Όµιλο Altec θα ήταν σηµαντικές, αλλά δε θα 

ήταν ικανές να δηµιουργήσουν πρόβληµα στην συνέχιση των δραστηριοτήτων του 

Οµίλου. Εποµένως, µέσα από τα στοιχεία αυτά διαφαίνεται ότι η επιχείρηση έχει 

βασικές αδυναµίες. Οι αδυναµίες αυτές µπορεί να απεικονίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 

καθώς τα αποτελέσµατα της επιχείρησης είναι τέτοια ώστε να αµφισβητείται η 

ικανότητά της να παράξει στο µέλλον θετικές ροές και θετικά αποτελέσµατα. 

 

Αναφορικά µε την εταιρεία ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. στην έκθεση ελέγχου δίνεται έµφαση στο 

γεγονός ότι υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται και από την ένταξη της επιχείρησης στην 

κατηγορία επιτήρησης εξαιτίας της αρνητικής καθαρής θέσης της στις 4/4/2006. Έχει 

ανακοινωθεί η πρόθεση για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, αλλά 

παρά τη δύσκολη θέση της εταιρείας για µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν υλοποιήθηκε η 

αύξηση µέσα στο 2008. Έτσι και στην έκθεση ελέγχου επισηµαίνεται η δυσµενής 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης και έχει τεθεί ως προϋπόθεση για τη 

συνέχιση των δραστηριοτήτων της η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Αναλυτικότερα οι 

διαδοχικές ζηµιογόνες χρήσεις της εταιρείας είχαν ως συνέπεια τη διαµόρφωση 

αρνητικής καθαρής θέσης κατά την 31.12.2008 σε 7.909.132,53 ευρώ. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασµό µε τη µη ύπαρξη επαρκών ενδείξεων αναστροφής των αρνητικών 

αποτελεσµάτων στο ορατό µέλλον, δείχνει ότι  η συνέχιση της δραστηριότητας της 

εταιρείας είναι σε άµεση εξάρτηση από την υλοποίηση προγραµµατισµένης αύξησης 

του Μετοχικού κεφαλαίου ύψους 15,000,000 ευρώ.  
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 5.3.7 Έκθεση ελέγχου µε έµφαση σε θέµατα επιχορηγήσεων 
 

Για την επιχείρηση Ε.Υ.∆.Α.Π. έχουν προκύψει κατά τον έλεγχο θέµατα καταλογισµού 

επιχορηγήσεων. Πιο συγκεκριµένα η εταιρεία σύµφωνα µε τον ιδρυτικό της νόµο 

2744/99, υπέγραψε σύµβαση µε το ελληνικό δηµόσιο. Σύµφωνα µε τη σύµβαση αυτή  

το ∆ηµόσιο ανέλαβε τη δέσµευση επιχορήγησης της Ε.Υ∆.Α.Π., είτε από κοινοτικούς 

πόρους, είτε από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Η επιχορήγηση περιλαµβάνει  

την κάλυψη του 60% της κεφαλαιακής δαπάνης που θα καταβάλει η Ε.Υ∆.Α.Π. για τη 

συντήρηση, ανακαίνιση, βελτίωση, ή και την επέκταση του συστήµατος ύδρευσης και 

αποχέτευσης από το 2000 έως το 2008. Για αυτό το επενδυτικό πρόγραµµα ύψους 

1,22 δις περίπου η εταιρεία έχει δαπανήσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες µέχρι 

31/12/2008 ποσό Ευρώ 432 εκατ.  περίπου. Σε αυτό το ποσό αντιστοιχεί επιχορήγηση 

ύψους Ευρώ 259 εκατ. περίπου (432Χ60%), ενώ για τις δαπάνες συντήρησης διεκδικεί 

την αντίστοιχη επιχορήγηση σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. Η εταιρεία έχει λάβει 

µέχρι 31/12/2008 ποσό 9 εκατ. περίπου. Η απαίτηση της εταιρείας, που ανέρχεται σε 

Ευρώ 250 εκατ. περίπου (259 εκατ-9 εκατ.), µε βάση την αρχή της συντηρητικότητας, 

δεν έχει καταχωρηθεί στους λογαριασµούς των απαιτήσεων µε ισόποση πίστωση των 

λογαριασµών των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, το υπόλοιπο των οποίων θα 

µεταφερόταν σταδιακά στα αποτελέσµατα ανάλογα µε το βαθµό απόσβεσης του 

επιχορηγούµενου συστήµατος ύδρευσης και αποχέτευσης. Αν διενεργούνταν οι 

προαναφερόµενες εγγραφές θα εµφανίζονταν βελτιωµένα τα αποτελέσµατα της 

τρέχουσας χρήσεως κατά Ευρώ 5,2 εκατ. περίπου και της προηγούµενης χρήσεως 

κατά Ευρώ 4,6 εκατ. περίπου και βελτιωµένη η καθαρή θέση κατά την 31.12.2008 κατά 

Ευρώ 34,6 εκατ. περίπου. Εποµένως τα κέρδη προ φόρων θα ανέρχονταν σε 54,4 

εκατ. από 49,2 εκατ. που έχουν υπολογιστεί για τη χρήση 2008 και η καθαρή θέση από 

829,4 εκατ. θα διαµορφώνονταν σε 864,08 εκατ. περίπου.  

 

Επιπρόσθετα ο αναγνώστης των οικονοµικών καταστάσεων θα πρέπει να 

συνυπολογίσει το γεγονός ότι µέχρι τη λήξη της χρήσης δεν συµπεριλαµβάνονταν στο 

ποσό των Ευρώ 250 εκατ. περίπου οι απαιτήσεις για επιχορηγήσεις των δαπανών 

συντήρησης, δεδοµένου ότι από το σύνολο δαπανών που ανέρχονταν σε  704 εκατ. 

περίπου, που αφορούσαν λειτουργία και συντήρηση, δεν ήταν εφικτό να αποµονωθεί 

από την εταιρεία το ποσό που αντιστοιχούσε στις συντηρήσεις. Μέχρι την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης του ελέγχου δεν είχε οριστικοποιηθεί µεταξύ της Εταιρείας και του 

ελληνικού δηµοσίου η δυνατότητα είσπραξης της επιχορήγησης που αντιστοιχούσε στις 

δαπάνες συντήρησης. 
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Συµπληρωµατικά για την επιχείρηση µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της έκθεσης 

ελέγχου δεν είχαν µεταγραφεί τα εκχωρηθέντα ακίνητα στο Ν.Π.∆.∆. συνολικής 

αναπόσβεστης αξίας  657 εκατ. περίπου µε αποτέλεσµα τα υπόλοιπα του ισολογισµού 

να εµφανίζονται µειωµένα κατά το ποσό αυτό. 

 

Προκύπτει λοιπόν το συµπέρασµα ότι η έκθεση ελέγχου στην περίπτωση της 

Ε.Υ.∆.Α.Π. δίνει συµπληρωµατική πληροφόρηση για θέµατα που θα βελτίωναν τα 

αποτελέσµατα της επιχείρησης και τα υπόλοιπα του ισολογισµού. 

 

 

5.4 Εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη µε εξαίρεση 
 

 

Στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 8 επιχειρήσεις έχουν για τη χρήση 2008 ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις µε έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη µε εξαιρέσεις. ∆ηλαδή 

ο ελεγκτής συµφωνεί µε το γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν την 

οικονοµική κατάσταση και τη θέση της επιχείρησης, αλλά υπάρχει σε αυτές κάποιο 

λάθος ή παράλειψη ή κάποιος περιορισµός στο εύρος του ελέγχου, που επιτάσσει την 

εξαίρεση αυτού του σηµείου. Εποµένως ο ελεγκτής όταν εξαιρεί κάποιο θέµα συµφωνεί 

µε το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, αλλά δε συµφωνεί µε το σηµείο που 

εξαιρεί. 

 

Στην έκθεση της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε. έχει εξαιρεθεί το θέµα της µη 

διενέργειας πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Πιο συγκεκριµένα από τον έλεγχο 

προέκυψε ότι στους λογαριασµούς των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων των 

θυγατρικών του οµίλου περιλαµβάνονται επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις 

συνολικού ποσού 1.680.000 ευρώ περίπου, για τις οποίες ο Όµιλος δεν έχει 

διενεργήσει ισόποση πρόβλεψη. Έτσι τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια 

παρουσιάζονται ισόποσα αυξηµένα. Εποµένως η µη διενέργεια πρόβλεψης ουσιαστικά 

αποτελεί παράλειψη της επιχείρησης και για αυτό το λόγο ο ελεγκτής επισηµαίνει το 

θέµα και το εξαιρεί από τη σύµφωνη γνώµη. 

 

 Επιπροσθέτως, χωρίς τη διατύπωση επιφύλαξης, ο ελεγκτής εφιστά την προσοχή 

στην αρνητική χρηµατοοικονοµική εικόνα της εταιρείας, η οποία ίσως και να 

υποδηλώνει την αδυναµία της επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Πιο 

συγκεκριµένα το σύνολο των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας και του 

οµίλου προς τρίτους, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων για το 
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2008 ανερχόταν σε 20 εκατ. και 20,5 εκατ. ευρώ περίπου αντίστοιχα. Επιπλέον, έχουν 

εγερθεί αγωγές κατά της µητρικής Εταιρείας και εκδοθεί διαταγές πληρωµής για 

υφιστάµενες υποχρεώσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού 4,4 εκατ. ευρώ περίπου. 

Η µητρική Εταιρεία, εξαιτίας της αδυναµίας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων 

εµπρόθεσµα κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις των άρθρων 99 και 

100 του Ν. 3588/2007 και αποφασίστηκε το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής της 

µητρικής εταιρείας µε τους πιστωτές της, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ανωτέρω 

άρθρων. Η έκφραση γνώµης σχετικά µε την ικανότητα συνέχισης της δραστηριότητας 

τόσο της εταιρείας όσο και του οµίλου εξαρτάται από την οριστική υπαγωγή της 

µητρικής εταιρείας στις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, καθώς και από την υλοποίηση 

του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης της µητρικής εταιρείας. Αξίζει 

συµπληρωµατικά σε αυτό το σηµείο να σηµειωθεί ότο µετοχές της εταιρείας βρίσκονται 

σε αναστολή από τις 28/11/2008. Στη σχετική ανακοίνωση του χρηµατιστηρίου ο λόγος 

της αναστολής ήταν η πρόθεση του διοικητικού συµβουλίου του χρηµατιστηρίου και της 

επιτροπής κεφαλαιαγοράς να προστατέψουν το επενδυτικό κοινό, καθώς η εταιρεία 

αδυνατούσε να συντάξει και να δηµοσιοποιήσει εµπρόθεσµα οικονοµικές καταστάσεις 

για το διάστηµα 1/1 έως 30/9/2008.  

 

Για την εταιρεία ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

διαπραγµάτευση των µετοχών της είναι σε αναστολή από την 1/4/2009. Η διοίκηση του 

χρηµατιστηρίου είχε λάβει αυτή την απόφαση για να προστατέψει το επενδυτικό κοινό, 

καθώς η εταιρεία αδυνατούσε να συντάξει και να καταθέσει εµπρόθεσµα την οικονοµική 

έκθεση για το έτος 2008. Επιπρόσθετα από τον έλεγχο έχουν προκύψει θέµατα τα 

οποία ο ελεγκτής έχει εξαιρέσει από τη σύµφωνη γνώµη. Αναλυτικότερα έχουν 

εξαιρεθεί τα εξής θέµατα: 

 

• Σύµφωνα µε το διεθνές λογιστικό πρότυπο 36 η επιχείρηση αναφορικά µε τα 

πάγια στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει κάθε φορά που υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η αξία τους ενδέχεται να έχει υποστεί µείωση, να προβαίνει σε 

σύγκριση της λογιστικής τους αξίας µε το ανακτήσιµο ποσό τους, 

προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανάγκη αναγνώρισης ζηµιάς λόγω 

µείωσης της αξίας τους. ∆εν κατέστη εφικτή η επιβεβαίωση από τον έλεγχο 

της διενέργειας του προβλεπόµενου από τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 36 ελέγχου 

αποµείωσης της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας στο σύνολο των 

θυγατρικών της εταιρειών (συνολικού ποσού 44 εκατ. ευρώ περίπου). 

Εποµένως ο αναγνώστης θα πρέπει στις αναλύσεις του να θέσει σε 

αµφισβήτηση την αναγνώριση αυτής της ζηµιάς στα αποτελέσµατα. 
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• Έχουν εγερθεί αγωγές κατά της εταιρείας µε αρχικό αίτηµα ποσού 2,8 εκατ. 

ευρώ περίπου. Επίσης, επί των ακινήτων και των πλωτών µέσων των 

εταιρειών του οµίλου υπάρχουν εµπράγµατα βάρη συνολικού ποσού 3,3 

εκατ. και € 33,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, κατά τη λήξη της 

κλειόµενης χρήσης υπήρχαν ληξιπρόθεσµες και σε καθυστέρηση οφειλές 

των εταιρειών του Οµίλου ποσού 15,1 εκατ. ευρώ περίπου. Επιπλέον, κατά 

την κλειόµενη χρήση, το σύνολο σχεδόν των εταιρειών του οµίλου κατέθεσαν 

αίτηση ανοίγµατος διαδικασίας εκούσιας συνδιαλλαγής µε τους πιστωτές 

τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007. Αν 

προστεθεί στα παραπάνω η εµφάνιση σωρευµένων ζηµιών, καθίσταται 

αβέβαιη η δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του οµίλου στο µέλλον 

εκτός αν ληφθούν εγκαίρως τα απαραίτητα µέτρα.  

 

Εποµένως από τον έλεγχο έχουν εξαιρεθεί τα χρηµατοοικονοµικά θέµατα των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών, των αιτήσεων συνδιαλλαγής µε τους πιστωτές και του 

ελέγχου αποµείωσης ασώµατων ακινητοποιήσεων. 

 

Για την εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. πρέπει καταρχάς να επισηµανθεί ότι 

βρίσκεται στην κατηγορία επιτήρησης. Οι µετοχές της µητρικής εταιρείας, από το 

Σεπτέµβριο του 1999, λόγω δυσµενών οικονοµικών αποτελεσµάτων της τελευταίας 

τριετίας, τέθηκαν στην ειδική κατηγορία "Υπό Επιτήρηση". Η διοίκηση της εταιρείας 

ενηµέρωσε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα µέτρα ώστε να βγει από την 

επιτήρηση:         

 

α) Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η µερική 

κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου κατά 12.796.542 ευρώ που είχε 

αποφασιστεί από την έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων στις 15/1/2002. Μέχρι τις 

31/12/2007 είχαν διατεθεί κεφάλαια συνολικού ποσού 11.857.071,41 ευρώ, σύµφωνα 

µε τις δεσµεύσεις του ενηµερωτικού δελτίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 

β) Με βάση την από 16/7/2003 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των 

µετόχων έγινε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 

8.768.022 ευρώ µε το οποίο καλύφθηκε µέρος των ζηµιών προηγούµενων χρήσεων εις 

νέο.  

 

γ) Εντός της χρήσης 2007 ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών 3 

εταιρειών, µε σκοπό ο όµιλος να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα εµπορίας και 
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διακίνησης πετρελαίου και πετρελαιοειδών για την τροφοδοσία πλοίων. Η θέση των 

εταιρειών αυτών στην αγορά, η συνεργασία µε στρατηγικό επενδυτή και η διεύθυνση 

αυτών κατά τις ανάγκες του οµίλου «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ ΑΕΒΕ», εκτιµήθηκε ότι θα 

έχουν συµµετοχή στη βελτίωση των αποτελεσµάτων και στην κερδοφορία του οµίλου. 

 

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες της επιχείρησης για έξοδο από την επιτήρηση, η 

εταιρεία παραµένει στην κατηγορία αυτή εξαιτίας των σηµαντικών οικονοµικών 

αδυναµιών της. Στην έκθεση ελέγχου αποτυπώνονται αυτές οι αδυναµίες και κάποια 

από τα σηµεία των οικονοµικών καταστάσεων εξαιρούνται από την έκφραση 

σύµφωνης γνώµης. Αναλυτικότερα, στην έκθεση ελέγχου παρατίθενται τα εξής σχόλια: 

 

1)∆εν παρατέθηκαν στον ελεγκτή οικονοµικά στοιχεία και σχετική έκθεση εκτίµησης της 

συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της ναυτικής εταιρείας του εξωτερικού που δεν 

ενοποιήθηκε «LEON SEA SA» µε ποσοστό 49%, µε τιµή αγοράς 2.600.000 ευρώ, που 

περιλαµβάνεται στο λογαριασµό «Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς 

επιχειρήσεις» και συνεπώς ο ελεγκτής δεν ήταν σε θέση να εκφράσει γνώµη για το αν 

συντρέχει περίπτωση αποµείωσης της αξίας της συµµετοχής αυτής ή όχι. Αντίστοιχα, ο 

ελεγκτής δεν έλαβε γνώση για οικονοµικά στοιχεία για τις εµφανιζόµενες στον 

ενοποιηµένο ισολογισµό συµµετοχές στις συγγενείς εταιρείες «MEGA GRAFICA AE» 

και «UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ» συνολικού ποσού 180.949,14 ευρώ και 

συνεπώς δεν µπόρεσε να εκφράσει γνώµη για το αν συντρέχει περίπτωση αποµείωσης 

της αξίας και των συµµετοχών αυτών ή όχι. 

  

2)∆εν επιβεβαιώθηκε µε επιστολή τραπέζης (παρά µόνο µε αντίγραφο κίνησης 

λογαριασµού), προθεσµιακή κατάθεση εξωτερικού που περιλαµβάνεται στο 

λογαριασµό «Λοιπές Απαιτήσεις» ύψους 1.980.000 ευρώ, η οποία είναι δεσµευµένη 

λόγω εγγυήσεως υπέρ φυσικού προσώπου συγγενούς πρώτου βαθµού µε µέλος του 

διοικητικού συµβουλίου.  

 

Εποµένως λόγω περιορισµού στο εύρος του ελέγχου ο ελεγκτής εξαιρεί από την 

έκφραση γνώµης τα συγκεκριµένα θέµατα και τις επιπτώσεις τους. Ο αναγνώστης των 

οικονοµικών καταστάσεων εποµένως θα πρέπει να εξετάσει περισσότερα από ένα 

σενάρια για την αξία των συµµετοχών αυτών και να συνυπολογίσει την αβεβαιότητα για 

το ύψος και την ύπαρξη του λογαριασµού του οποίου το υπόλοιπο δεν επιβεβαιώθηκε. 

Επιπρόσθετα δίνεται έµφαση στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια των θυγατρικών 

εταιρειών «∆ΙΑ∆ΗΜ Α.Ε.» και «ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ Α.Ε.Π.» την 31/12/2008 είναι µικρότερα 

του ενός δεκάτου του µετοχικού τους κεφαλαίου. Εποµένως συντρέχουν οι 
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προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του κ.ν.2190/1920 και 

συνεπώς επιβάλλεται να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να αρθούν οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών. 

 

Σχετικά µε την επιχείρηση ΑΛΥΣΙ∆Α Α.Β.Ε.Ε. θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

διαπραγµάτευση των µετοχών της έχει ανασταλεί από τις 19/4/2009. Στην έκθεση 

ελέγχου υπάρχουν παρατηρήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που ίσως 

επηρεάσουν στο µέλλον τους πληρωτέους φόρους και τα αποτελέσµατα της 

επιχείρησης. Όµως πέρα από αυτό το θέµα γίνεται αναφορά και στο γεγονός ότι δεν 

έχουν καταλογιστεί σωστά προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων µε αποτέλεσµα να 

έχουν επηρεαστεί τα αποτελέσµατα, τα ίδια κεφάλαια και το σύνολο των απαιτήσεων 

της επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα από τον έλεγχό προέκυψε ότι στο λογαριασµό του 

ενεργητικού «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνονται ποσά σε καθυστέρηση 

εισπράξεως, κυρίως από πελάτες εξωτερικού, 6,05 εκατ. ευρώ. περίπου. Για τις 

απαιτήσεις αυτές η σχηµατισθείσα πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία από τη µη 

ρευστοποίησή τους ποσού  0,35 εκατ. ευρώ, υπολείπεται από αυτή που θα έπρεπε να 

είχε σχηµατισθεί κατά το ποσό των  5,70 εκατ. περίπου. Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα ο λογαριασµός «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» καθώς και τα Ίδια 

Κεφάλαια της Εταιρείας να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των  5,70 εκατ. 

περίπου, ενώ τα αποτελέσµατα χρήσεως κατά το ποσό των 0,38 εκατ. περίπου. 

Εποµένως ο αναγνώστης των οικονοµικών καταστάσεων θα πρέπει να συµπεριλάβει 

αυτά τα ποσά στις εκτιµήσεις του για τα αποτελέσµατα και τη θέση της εταιρείας. 

 

Η επιχείρηση MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. είναι µία από τις 8 επιχειρήσεις για 

τις οποίες ο ελεγκτής έχει εκφράσει σύµφωνη γνώµη µε εξαιρέσεις. Η διαπραγµάτευση 

των µετοχών της έχει ανασταλεί από τις 17/7/2009 γιατί δεν διασφαλίζονταν  

προσωρινά η οµαλή λειτουργία της αγοράς των µετοχών της. Εποµένως για την 

προστασία του επενδυτικού κοινού µέχρι αυτό να ενηµερωθεί για τον οριστικό 

σχεδιασµό της εταιρείας σε σχέση και µε το πλάνο της κεφαλαιακής αναδιοργάνωσης 

της µητρικής εταιρείας ALTEC ΑΒΕΕ, η διοίκηση στου χρηµατιστηρίου ανέστειλε τη 

διαπραγµάτευση της µετοχής. Στην έκθεση ελέγχου για τη χρήση 2008 υπάρχουν 

σχόλια για την αβεβαιότητα που υπάρχει ως προς τη συνέχιση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας.  

 

Αναλυτικότερα από τον έλεγχο προέκυψε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας 

MICROLAND COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  για 

την αντιµετώπιση των προβληµάτων ρευστότητας αιτήθηκε να ενταχθεί στη διαδικασία 
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συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007στις 15/01/2009. Επίσης ο όµιλος και η 

εταιρεία υπέστησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

καθαρές ζηµιές ποσού ευρώ 24,38 εκατ. και ευρώ 25,25 εκατ. αντίστοιχα και η καθαρή 

θέση ήταν αρνητική κατά ευρώ 13,7 χιλ. και ευρώ 13,9 εκατ. χιλ. αντίστοιχα. Επιπλέον 

οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ήταν µεγαλύτερες του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

κατά ευρώ 21,37 εκάτ.. και 21,63 εκατ. αντίστοιχα και οι λειτουργικές ταµιακές ροές 

αρνητικές. Αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας, η οποία ίσως 

εγείρει αµφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης δραστηριότητας της εταιρείας. 

Εποµένως τα αρνητικά αυτά µεγέθη στα οποία δίνεται έµφαση από τον ελεγκτή 

συγκεντρώνονται στη έκθεση ελέγχου, ώστε ο αναγνώστης να έχει µία γρήγορη άποψη 

για τα προβλήµατα ρευστότητας, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης χρηµατοδότησης, και τη 

δυσκολία παραγωγής κερδών. 

 

Η επιχείρηση ALMA – ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝ. ∆ΙΑΦ. ΕΜΠΟΡ. ΚΑΤΑΣΚ. ΕΤΑΙΡΙΑ βρίσκεται 

σε καθεστώς επιτήρησης από τις 16/10/2009, εξαιτίας ελλείψεων στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Πιο συγκεκριµένα είχε διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι οι ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις είχαν ελλείψεις, καθώς δεν απεικονίζονταν σωστά επενδύσεις 

της εταιρείας σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις και δεν περιλαµβάνονταν στις σηµειώσεις 

συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. Για τη χρήση 2008 ο ορκωτός ελεγκτής έχει 

εκφράσει σύµφωνη γνώµη µε εξαίρεση θεµάτων. Αναλυτικότερα από τον έλεγχο έχουν 

προκύψει τα εξής θέµατα: 

 

1) Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η εταιρεία προχώρησε σε αποµείωση της αξίας 

επενδύσεων στις θυγατρικές «INTERMEDIA A.E.» και «Κ/Ξ ΝΕΑ ΜΕΣΑ 

METROMEDIA A.B.E.E.». Τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών αυτών έχουν καταστεί 

αρνητικά. Κατά τη διενέργεια των ελεγκτικών διαδικασιών δεν ήταν εφικτή η 

επιβεβαίωση του προβλεπόµενου από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 ελέγχου που 

πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις αποµείωσης της αξίας ασώµατων ακινητοποιήσεων.  

2) Από τον έλεγχο προέκυψε ότι στο ενεργητικό του οµίλου υπήρχαν απαιτήσεις σε 

καθυστέρηση συνολικού ποσού 3,3 εκάτ. ευρώ. Η επιχείρηση δεν έχει κάνει καµία 

πρόβλεψη για τις απαιτήσεις αυτές µε αποτέλεσµα οι λογαριασµοί απαιτήσεων, τα ίδια 

κεφάλαια και τα αποτελέσµατα να παρουσιάζονται αυξηµένα. ∆εν προτείνεται από τον 

ελεγκτή το ακριβές ποσό της πρόβλεψης που θα έπρεπε να διενεργηθεί. Αν θεωρηθεί 

ότι θα πρέπει να είναι το σύνολο αυτών των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων τότε τα ίδια 

κεφάλαια και οι απαιτήσεις παρουσιάζονται µε υπερβάλλον ποσό 3,3 εκάτ. ευρώ και θα 
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πρέπει στην ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων να αφαιρεθεί και να 

συνυπολογιστεί και η αντίστοιχη αναγνώριση ζηµίας. 

3) Επιπρόσθετα µέσα από την ελεγκτική διαδικασία δεν επιβεβαιώθηκαν ποσά εσόδων 

ύψους 2,8 εκάτ. ευρώ περίπου και ζηµίες 626 χιλ. από την εκµετάλλευση θυγατρικών 

εταιρειών. Η επιβεβαίωση δεν ήταν εφικτή, καθώς δεν τέθηκαν υπόψη του ελεγκτή τα 

λογιστικά βιβλία αυτών των εταιρειών. Εποµένως τα αποτελέσµατα αυτά εξαιρούνται 

από την έκφραση γνώµης και ως εκ τούτου µπορεί να αµφισβητηθεί το ύψος και η 

ύπαρξη αυτών των ποσών από τον αναγνώστη των οικονοµικών καταστάσεων.  

4) Από τον έλεγχο και τη συνολική εικόνα της επιχείρησης προέκυψε ότι υπήρχαν στις 

31/12/2008 οφειλές σε καθυστέρηση ύψους 13,9 εκάτ. ευρώ περίπου για την εταιρεία 

και 17,8 εκάτ. ευρώ περίπου για τον όµιλο. Επιπρόσθετα το κεφάλαιο κίνησης, οι 

ταµειακές ροές και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και του οµίλου είχαν καταστεί 

αρνητικά. Αρνητικά ήταν τα κεφάλαια και των θυγατρικών «INTERMEDIA A.E.» και 

«Κ/Ξ ΝΕΑ ΜΕΣΑ METROMEDIA A.B.E.E.». Συνέτρεχαν λοιπόν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 48 του Ν. 2190/20. Η κεφαλαιακή ενίσχυση της επιχείρησης και των 

θυγατρικών της ήταν επιβεβληµένη και υπήρχε αµφιβολία στο τέλος του 2008 για τη 

συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  

Τα παραπάνω θέµατα, όπως αυτά αναπτύχθηκαν, είναι τα σηµεία που εξαιρούνται από 

τη σύµφωνη γνώµη. Όµως οι παρατηρήσεις του ορκωτού συνεχίζονται στην έκθεση µε 

τη µορφή όχι εξαίρεσης, αλλά έµφασης σε κάποια σηµεία. Ένα θέµα λοιπόν στο οποίο 

δίνεται έµφαση είναι η εκκρεµής προσφυγή της εταιρείας για φορολογικές διαφορές 

ύψους 10,09 εκάτ. ευρώ που έχει ασκήσει η εταιρεία. Η έκβαση της αγωγής δεν ήταν 

εφικτό να προβλεφθεί και εποµένως είναι αναµενόµενο να µην υπάρχει πρόβλεψη στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Ακόµη ο ελεγκτής εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι δεν 

έλαβε κατά τον έλεγχο επιβεβαιωτική επιστολή από τράπεζες του εξωτερικού που 

αφορούν λογαριασµούς καταθέσεων. Ο ένας από τους λογαριασµούς έχει υπόλοιπο 

2,29 εκάτ. ευρώ και εµφανίζεται στις απαιτήσεις και ο άλλος 3,33 εκάτ. ευρώ και 

εντάσσεται στα διαθέσιµα. Για τα ποσά αυτά δεν εκφράζεται θα πρέπει να υπάρξει 

εποµένως επιφυλακτική στάση από το χρήστη των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς 

επισηµαίνεται από τον ελεγκτή ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως.  

Συµπερασµατικά προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η ανάγνωση της έκθεσης ελέγχου για 

την εξαγωγή συµπερασµάτων από τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Ο 

ελεγκτής εφιστά την προσοχή σε ανεπιβεβαίωτα υπόλοιπα, στη µη διενέργεια 
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προβλέψεων, σε εκκρεµή δικαστική φορολογική υπόθεση και στην αµφιβολία σχετικά 

µε τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Στην κατηγορία των εταιρειών που έχουν έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη µε 

εξαιρέσεις ανήκει και η επιχείρηση ∆ΕΗ ΑΕ. Η εξαίρεση που έχει διατυπώσει ο 

ελεγκτής αφορά την αποτίµηση της συµµετοχής του οµίλου σε συγγενή επιχείρηση και 

την αναγνώριση ζηµίας αποτίµησης ύψους 22,5 εκάτ. ευρώ. Ο ελεγκτής δεν εκφέρει 

γνώµη για την ορθότητα του ποσού αυτού και το εξαιρεί από τη γνωµοδότησή του. Και 

αυτό γιατί ο υπολογισµός του ποσού βασίστηκε σε µη ελεγµένα οικονοµικά στοιχεία, 

που προκύπτουν από λογιστικές αρχές µη σύµφωνες µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

28 που αναφέρει τους κανόνες αποτίµησης συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

Υπήρξε λοιπόν περιορισµός στο εύρος του ελέγχου, αφού δεν ήταν εφικτό να 

επιβεβαιωθούν τα στοιχεία αυτά, αλλά και παρέκκλιση από την ενδεδειγµένη πρακτική 

που πρέπει να ακολουθείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.        

 

Η εταιρεία COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. για τις αρχικές 

οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύτηκαν για τη χρήση 2008 είχε έκθεση ελέγχου µε 

σύµφωνη γνώµη µε εξαιρέσεις θεµάτων. Το σύνολο των µετοχών της επιχείρησης 

διαπραγµατεύεται από την 21/4/2009 στην κατηγορία επιτήρησης του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών. Την 1/4/2009 είχε αποφασιστεί από το διοικητικό συµβούλιο του 

χρηµατιστηρίου η προσωρινή αναστολή διαπραγµάτευσης των µετοχών της 

επιχείρησης, λόγω αρνητικών διατυπώσεων στην έκθεση ελέγχου για τη χρήση 2008. 

Στη συνέχεια µε την εξάλειψη των λόγων της αναστολής οι µετοχές της εταιρείας 

µεταφέρθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης. Με τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της 

επιχείρησης ο τύπος της έκθεσης ελέγχου ήταν σύµφωνη γνώµη µε εξαιρέσεις. Τα 

ευρήµατα ελέγχου των οποίων οι επιπτώσεις είχαν εξαιρεθεί αφορούσαν τη µη 

διενέργεια προβλέψεων.  

 

Αναλυτικότερα η εταιρεία δεν είχε επιβαρύνει µε προβλέψεις τα αποτελέσµατα της 

χρήσης και το σύνολο των εµφανιζόµενων ιδίων κεφαλαίων  µε το συνολικό ποσό των 

870.876,77 ευρώ. Το ποσό αυτό αναλύεται σε 806.286,92 ευρώ που αφορούσε 

εισπραχθείσα σε προηγούµενες χρήσεις από την εταιρεία επιχορήγηση, για 

πρόγραµµα τεχνολογικής ανάπτυξης και η οποία επιχορήγηση βάσει του από 

04/03/2009 εγγράφου του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναζητήθηκε να επιστραφεί και σε  

30.650,00 ευρώ, που αφορούσε εισπραχθείσα επιχορήγηση για πρόγραµµα 

ανάπτυξης καινοτοµίας και κατά το ποσό των € 33.939,85, το οποίο αφορά σε 

κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, που είχε χορηγηθεί για το ίδιο ως άνω πρόγραµµα. 
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Η διοίκηση της εταιρείας είχε την πρόθεση να ασκήσει εντός της σχετικής προθεσµίας, 

κάθε νόµιµο δικαίωµα προσφυγής της κατά της αποφάσεως επιστροφής της 

επιχορήγησης. Επιπρόσθετα, δε διενεργήθηκε καµία πρόβλεψη εις βάρος των 

αποτελεσµάτων της χρήσης και αντίστοιχα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας  για τις 

ενδεχόµενες επιβαρύνσεις της µητρικής και της θυγατρικής, που θα προκύψουν στο 

µέλλον από τους οριστικούς φορολογικούς ελέγχους. Ο έλεγχος δεν ήταν δυνατόν να 

προβεί µε ασφάλεια, ούτε και κατά προσέγγιση, στην εκτίµηση ενός συνολικού ύψους 

επιβαρύνσεων από τους µελλοντικούς οριστικούς φορολογικούς ελέγχους. 

∆ιευκρινιστικά σηµειώνεται ότι η µητρική εταιρεία δεν είχε ελεγχθεί από τις φορολογικές 

αρχές για τις χρήσεις 2005 έως 2008 και η θυγατρική της Compite Α.Β.Ε.Ε., από τη  

σύστασή της (27.12.2003) µέχρι και το 2008. 

 

 Επιπρόσθετα στην έκθεση ελέγχου υπάρχουν πέρα από τα παραπάνω θέµατα 

εξαίρεσης και θέµατα έµφασης. Πιο συγκεκριµένα ο ελεγκτής εφιστά την προσοχή σε 

σηµείωση στην οποία γίνεται λόγος για το λογισµό, για πρώτη φορά στη διαχειριστική 

χρήση και εις βάρος των αποτελεσµάτων της µητρικής εταιρείας, της διενέργειας 

πρόβλεψης υποτίµησης της αξίας συµµετοχής της εταιρείας στη θυγατρική αυτής 

COMPITE A.E., συνολικής αξίας προβλέψεως υποτιµήσεως 419.883,45 ευρώ. Η 

πρόβλεψη αυτή υποτίµησης, διενεργήθηκε στα πλαίσια των αρχών και κανόνων που 

καθιέρωσε το ∆.Λ.Π. 39 για την αναγνώριση και την επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. Ακόµη εφιστά την προσοχή σε σηµείωση στην οποία 

γίνεται λόγος για την ύπαρξη ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων προς τράπεζες από 

µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο δανεισµό, οι οποίες ανερχόταν στα ποσά 

συνόλου € 426.000,00 περίπου κατά την 31.12.2008 και προοδευτικά την 26.03.2009 

στα ποσά συνόλου € 486.000,00 περίπου. Σηµειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρείας είχε 

υποβάλλει αιτήµατα ρυθµίσεως των υποχρεώσεων αυτών µε προσδοκία για τη θετική 

αποδοχή των αιτηµάτων αυτών εκ µέρους των τραπεζών. Η εταιρεία για να αρθεί η 

προσωρινή αναστολή της διαπραγµάτευσης των µετοχών της συµπεριέλαβε τα θέµατα 

εξαιρέσεων σχετικά µε τη µη διενέργεια των προβλέψεων. Ο τύπος της έκθεσης 

επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επί των αναµορφωµένων 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008 ήταν σύµφωνη γνώµη µε έµφαση. 

Τα ευρήµατα που παρέµειναν αφορούσαν πλέον µόνο τις σηµειώσεις σχετικά µε την 

υποτίµηση της συµµετοχής στην COMPITE A.E. και τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 

που πλέον στις 14/4/2009 ανέρχονταν σε 420,000 ευρώ. Προέκυψε  λοιπόν το ζήτηµα 

αναµόρφωσης των οικονοµικών καταστάσεων και επαναδιατύπωσης τους µε βάση τις 

παρατηρήσεις των ελεγκτών, αφού στην περίπτωση της COMPUCON οι παρατηρήσεις 

των ελεγκτών οδήγησαν στην προσωρινή αναστολή διαπραγµάτευσης της µετοχής. 
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Πίνακας 18: Συνοπτική απεικόνιση των θεµάτων εξαίρεσης 

 

ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε. 
Μη διενέργεια πρόβλεψης 

Ενδείξεις αβεβαιότητας για τη συνέχιση 

δραστηριότητας 

ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

 

Μη επιβεβαίωση ελέγχου αποµείωσης 

επενδύσεων 

Ενδείξεις αβεβαιότητας συνέχισης 

δραστηριότητας 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Έλλειψη επαρκών στοιχείων για 

επιβεβαίωση και έλεγχο 

Εφαρµογή άρθρων 47 & 48 Ν.2190/20 για 

θυγατρικές 

ΑΛΥΣΙ∆Α Α.Β.Ε.Ε. 
Μικρότερη πρόβλεψη για επισφαλείς 

απαιτήσεις 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 
Ενδείξεις αβεβαιότητας συνέχισης 

δραστηριότητας 

ALMA – ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝ. ∆ΙΑΦ. 
ΕΜΠΟΡ. ΚΑΤΑΣΚ. ΕΤΑΙΡΙΑ 

Έλλειψη επαρκών στοιχείων για 

επιβεβαίωση και έλεγχο 
Μη διενέργεια πρόβλεψης για επισφαλείς 

απαιτήσεις 
Ενδείξεις αβεβαιότητας συνέχισης 

δραστηριότητας 
Αγωγή σε εκκρεµότητα 

∆ΕΗ Α.Ε. 
Αποτίµηση συµµετοχής κατά παρέκκλιση 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 

Μη διενέργεια προβλέψεων 
Έµφαση σε σηµείωση για ληξιπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 
Έµφαση σε σηµείωση για υποτίµηση 

συµµετοχής 
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5.5. Εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη µε αρνητική γνώµη 

 

 
Σε δύο εταιρείες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ο ελεγκτής έχει εκφράσει αρνητική 

γνώµη, καθώς από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι οικονοµικές καταστάσεις δεν 

απεικόνιζαν ακριβοδίκαια την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα των 

επιχειρήσεων αυτών. 

 

Η εταιρεία ΧΑΛΥΒ∆ΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε. έχει έκθεση ελέγχου µε αρνητική γνώµη για τις 

οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν τη χρήση 2008. Οι µετοχές της εταιρείας 

βρίσκονται σε αναστολή διαπραγµάτευσης από την 1/12/2008. Η αναστολή 

αποφασίστηκε, καθώς οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις οικονοµικές καταστάσεις 

της επιχείρησης για το διάστηµα 1/1/2008 έως 31/12/2008 δεν είχαν καταρτιστεί 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπως προκύπτει από 

την έκθεση επισκόπησης. Στην έκθεση ελέγχου στις 31/12/2008. προέκυψαν τα εξής:  

 

Για βραδέως κινούµενα αποθέµατα ετοίµων προϊόντων κλάδου, ποσού 678.000 ευρώ 

η εταιρεία δεν είχε διενεργήσει την ανάλογη πρόβλεψη. Θα πρέπει λοιπόν ο 

αναγνώστης των οικονοµικών καταστάσεων να συνυπολογίσει ότι τα ίδια κεφάλαια και 

τα αποτελέσµατα είναι προσαυξηµένα κατά 678.000 ευρώ 

 

Επιπλέον, η εταιρεία προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια για φόρους και 

προσαυξήσεις φορολογικών ελέγχων χρήσεων 1995-2004 ποσού 31,2 εκατ. ευρώ και 

για το λόγο αυτό, δεν είχε σχηµατίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της. Η 

ευδοκίµηση της υπόθεσης υπέρ της εταιρείας είναι επισφαλής, καθώς εντός της 

χρήσης 2008 τελεσιδίκησα σε βάρος της εταιρείας προσφυγές για παρόµοιους φόρους 

συνολικού ποσού 2,3 εκατ., τους οποίους η εταιρεία καταλόγισε σε βάρος των 

αποτελεσµάτων της χρήσεως. Εποµένως τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται µεγαλύτερα 

κατά το ποσό των 31,2 εκατ. 

 

Επιπρόσθετα οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2005 έως και 2008 

δεν είχαν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο 

επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και 

θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν ήταν δυνατό να 
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προβλεφθεί µε αποτέλεσµα να µην προτείνεται συγκεκριµένο ποσό πρόβλεψης.  .  

 

Τέλος εξαιτίας του ύψους των συσσωρευµένων ζηµιών, της διακοπής κλάδου 

παραγωγής και της συνεχούς µείωσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, η συνέχιση 

της δραστηριότητας της εταιρείας είναι επισφαλής. Υφίσταται σοβαρό ενδεχόµενο 

διακοπής της δραστηριότητας της και σε τέτοια περίπτωση δηµιουργούνται σοβαρές 

αµφιβολίες για το ύψος της ρευστοποιήσιµης αξίας των περιουσιακών στοιχείων ώστε 

να καλύψει τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της. Το 

ενδεχόµενο αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες έχουν 

συνταχθεί βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας. Έτσι οι οικονοµικές 

καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα τα οικονοµικά αποτελέσµατα και τη θέση της 

επιχείρησης. ∆εν έχουν επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα µε τις ανάλογες προβλέψεις και 

οι οικονοµικές καταστάσεις είναι καταρτισµένες µε βάση την αρχή της συνεχούς 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ενώ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τη διακοπή των 

εργασιών της επιχείρησης.                                           .    

 

Αναφορικά µε την επιχείρηση ΕΤΜΑ Α.Ε. ΤΕΧΝ. ΜΕΤΑΞΗΣ θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι οι µετοχές της ήταν σε αναστολή διαπραγµάτευσης από την 1/9/2006 και την 

1/10/2009 µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιτροπής κεφαλαιαγοράς 

διαγράφηκαν από το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η αρνητική εικόνα της επιχείρησης και η 

παροχή µη επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό επιβεβαιώνεται και από την 

έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στην οποία εκφέρεται αρνητική γνώµη για τις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική 

κατάσταση της επιχείρησης, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές 

ροές για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2008 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Τα βασικά θέµατα που εντοπίστηκαν από τον 

έλεγχο είναι τα εξής:          

 

Η εταιρεία έχει χρησιµοποιήσει µεθόδους προσδιορισµού της αξίας των συµµετοχών 

σε θυγατρικές της µε µεθόδους που παρεκκλίνουν τις οδηγίες των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. Αναλυτικότερα η αποτίµηση της αξίας δύο θυγατρικών στην Κίνα στην 

εύλογη αξία των 19.469.428 ευρώ έγινε µε µέθοδο προσδιορισµού που δεν 

προβλέπεται από το ∆ΛΠ 39. Επιπρόσθετα η εταιρεία δεν ενοποίησε τις δύο 

θυγατρικές που έχει στην Κίνα, των οποίων η παραγωγική δραστηριότητα έχει διακοπεί 

από την 1/1/2006.  
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Επιπλέον τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της χρήσης είναι προσαυξηµένα κατά 

551.377 ευρώ. Και αυτό γιατί εντός του 2008 κοινοποιήθηκαν στην θυγατρική εταιρεία 

διαφορές φόρων και προσαυξήσεις φορολογικού ελέγχου συνολικού ποσού 612.640 

ευρώ. Η θυγατρική της εταιρεία αναγνώρισε δαπάνη ύψους 61.263 € αντί του συνόλου 

των κοινοποιηθέντων φόρων και προσαυξήσεων. Η διαφορά ποσού 551.377 € θα 

έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της 31/12/2008. 

Ακόµη η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για φόρους και προσαυξήσεις. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο θα έπρεπε τα αποτελέσµατα 

και αντίστοιχα και τα ίδια κεφάλαια να είχαν επιβαρυνθεί µε προβλέψεις για φόρους και 

προσαυξήσεις. Αναλυτικότερα κατά την άποψή των ελεγκτών θα έπρεπε να έχει 

σχηµατισθεί πρόβλεψη ύψους 52.000 ευρώ για την εταιρεία και 200.000 € συνολικά για 

τον όµιλο.                                                                                      

 

Ένα ακόµη θέµα που εντοπίστηκε από τον έλεγχο είναι ο προσδιορισµός της εύλογης 

αξίας των ακινήτων της επιχείρησης από την ίδια την εταιρεία και όχι από 

επαγγελµατίες εκτιµητές όπως ορίζεται από το ∆ΛΠ 19. 

 

 Τέλος επισηµαίνεται στη έκθεση ελέγχου ότι συνολικά η επιχείρηση αντιµετωπίζει 

σοβαρά προβλήµατα µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σοβαρές αµφιβολίες για τη 

συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης. Συγκεντρωτικά οι κύριοι λόγοι αυτής της 

εκτίµησης είναι η διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης, το ύψος 

των συσσωρευµένων ζηµιών καθώς και τα θέµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω.   
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6. Συµπεράσµατα και προτάσεις για έρευνα 
 
 
6.1 Συµπεράσµατα 

 

 
Οι σύγχρονες οικονοµικές µονάδες δραστηριοποιούνται σε ένα ευµετάβλητο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον. Ο ανταγωνισµός διαρκώς αυξάνεται και ενισχύεται ο ρόλος 

των επαγγελµατιών στελεχών µέσα στους οργανισµούς. Ταυτόχρονα οι χρηµαταγορές 

αναπτύσσονται και παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα αγοραπωλησίας ολοένα 

και πιο σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Είναι επιτακτική η ανάγκη για 

µεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές που µπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση της 

σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και της εµπιστοσύνης του 

επενδυτικού κοινού στην αποτελεσµατικότητα των αγορών.  

 

Μέσα σε αυτό το κλίµα έντονων αλλαγών οι οικονοµικοί φορείς είναι αναγκαίο να 

λαµβάνουν ορθολογικές αποφάσεις αναφορικά µε την κατανοµή των περιορισµένων 

πόρων που έχουν στη διάθεσή τους. Η βάση όµως για να ληφθούν ορθολογικές 

αποφάσεις είναι η έγκαιρη και επαρκής χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Σε αυτό το 

σηµείο κρίνεται επιτακτική η συνδροµή της λογιστικής, που ασχολείται µε την παροχή 

των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και της ελεγκτικής, που θα εξακριβώσει την 

αξιοπιστία αυτής της πληροφόρησης.     

 

Στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο η 

ελεγκτική εργασία επιδρά στην ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων. Ειδικότερα 

έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί κατά πόσο η γνώµη του ελεγκτή, όπως αυτή 

διατυπώνεται στα πιστοποιητικά ελέγχου που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις, 

µπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής 

θέσης των επιχειρήσεων.  

 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

επιχειρήσεις µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008. Σκοπός ήταν να 

διαπιστωθεί κατά πόσο τα σχόλια των ορκωτών ελεγκτών επιδρούν στην ανάλυση των 

οικονοµικών καταστάσεων. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι ελεγκτές για την πλειονότητα των 

επιχειρήσεων έχουν διατυπώσει σύµφωνη γνώµη χωρίς παρατηρήσεις. Όµως για ένα 

αρκετά σηµαντικό αριθµό εισηγµένων έχουν διατυπώσει διαφοροποιηµένη γνώµη. Πιο 
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συγκεκριµένα για 48 επιχειρήσεις έχουν διατυπώσει γνώµη µε παρατηρήσεις στην 

έκθεση ελέγχου.  Αναλυτικότερα για 2 επιχειρήσεις έχουν εκφράσει αρνητική γνώµη, 

για 8 σύµφωνη γνώµη µε εξαιρέσεις θεµάτων και για 38 σύµφωνη γνώµη µε θέµατα 

έµφασης.  

 

Όπως αναφέρθηκε για 38 επιχειρήσεις οι ελεγκτές έχουν διατυπώσει σύµφωνη γνώµη, 

αλλά έχουν δώσει έµφαση σε σηµεία είτε των οικονοµικών καταστάσεων, είτε των 

σηµειώσεων που τις συνοδεύουν, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν µεταβολές στην 

περιουσία και τα αποτελέσµατα της επιχείρησης. Οι κατηγορίες θεµάτων έµφασης είναι 

οι εξής: 

• Αβέβαιη έκβαση ενδεχόµενων φορολογικών ελέγχων 

• Επισφάλειες απαιτήσεων 

• Ενδεχόµενα αρνητικά αποτελέσµατα από τη διακράτηση ιδίων µετοχών 

• Αβέβαιη έκβαση αγωγής σε εξέλιξη 

• Ανεπάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων 

• Ενδείξεις αβεβαιότητας συνέχισης δραστηριότητας 

• Θέµατα καταλογισµού επιχορηγήσεων 

Τα θέµατα αυτά θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην ανάλυση των οικονοµικών 

καταστάσεων αυτών των επιχειρήσεων αφού οι δυσµενείς επιδράσεις τους 

µεταβάλλουν το ύψος των αποτελεσµάτων και των στοιχείων του ισολογισµού. 

Ταυτόχρονα επιβάλλουν στις διοικήσεις των εταιριών αυτών να λάβουν µέτρα για τη 

διευθέτηση των συγκεκριµένων προβληµάτων, που µε τη σειρά τους θα προκαλέσουν 

µεταβολές στις οικονοµικές καταστάσεις. Στην περίπτωση εποµένως των εκθέσεων 

ελέγχου µε θέµατα έµφασης τα σχόλια των ελεγκτών δρουν συµπληρωµατικά και θα 

πρέπει να αξιολογηθούν για τον υπολογισµό των δεικτών και την εξαγωγή 

συµπερασµάτων για τη χρηµατοοικονοµική πορεία των συγκεκριµένων εταιρειών. 

 

Πέρα από τις επιχειρήσεις µε πιστοποιητικό ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη µε θέµατα 

έµφασης διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο Αθηνών, µε βάση τις οικονοµικές 

καταστάσεις του 2008, οι µετοχές 8 εταιρειών για τις οποίες διατυπώθηκε σύµφωνη 

γνώµη µε εξαιρέσεις. Κάποιο σοβαρό λάθος ή περιορισµός στο εύρος του ελέγχου 

οδήγησε τον ελεγκτή να εξαιρέσει κάποια σηµεία από τη σύµφωνη γνώµη, παρά τη 

βεβαίωση της αξιοπιστίας των υπόλοιπων στοιχείων που παρουσιάζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Συνοπτικά τα θέµατα που έχουν εξαιρεθεί είναι τα εξής: 

• Μη διενέργεια επαρκών προβλέψεων 

• Ενδείξεις αβέβαιης συνέχισης δραστηριότητας 
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• Υιοθέτηση λογιστικών µεθόδων που παρεκκλίνουν από τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα 

• Μη παροχή επαρκών στοιχείων για επιβεβαίωση και για έλεγχο 

• Ανεπάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων 

• Ενδεχόµενα φορολογικά βάρη 

• Αγωγές σε εκκρεµότητα 

Ο αναγνώστης των οικονοµικών καταστάσεων θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 

σε αυτά τα στοιχεία, κατά τη χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση αυτών των εταιρειών. Και 

αυτό γιατί η δυσµενής επίδραση τους δεν έχει συµπεριληφθεί στις καταστάσεις µε 

αποτέλεσµα να µην έχουν µε πληρότητα τα αποτελέσµατα και τα σύνολα του 

ισολογισµού. Τα πιστοποιητικά ελέγχου λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση επιβάλλουν 

την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν στην ανάλυση των καταστάσεων. 

 

Τέλος, για 2 επιχειρήσεις οι ελεγκτές έχουν διατυπώσει αρνητική γνώµη, καθώς από 

τον έλεγχο προέκυψαν ζητήµατα που επιβεβαιώνουν ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 

δεν απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα των 

επιχειρήσεων. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι για την αξιολόγηση αυτών των εταιρειών ο 

αναλυτής θα πρέπει να χρησιµοποιήσει και άλλες πηγές και να είναι ιδιαίτερα 

επιφυλακτικός ως προς τα στοιχεία που θα αντλήσει από τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Συµπερασµατικά προκύπτει ότι ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων αποβλέπει 

στην επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του περιεχοµένου τους. Σε περίπτωση που κατά την 

ελεγκτική διαδικασία ανακύψουν ζητήµατα νοµιµότητας, πληρότητας ή εφαρµογής µη 

παραδεκτών λογιστικών µεθόδων ο ελεγκτής διαφοροποιεί τη γνώµη του, ώστε να 

ενηµερώσει για την επιρροή που θα έχουν τα θέµατα αυτά στην αξιοπιστία και τα 

µεγέθη των οικονοµικών καταστάσεων. Εποµένως κατά την ανάλυση των οικονοµικών 

καταστάσεων θα πρέπει να γίνουν και οι αναµορφώσεις που επιβάλλουν οι 

παρατηρήσεις των ελεγκτών, ώστε να είναι πληρέστερη και αξιόπιστη η αξιολόγηση της 

οικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων. 

 

Καταλήγοντας λοιπόν θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συµβολή των πιστοποιητικών των 

ορκωτών ελεγκτών είναι καταλυτική για την πληρέστερη αξιολόγηση της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των οικονοµικών µονάδων, την εξαγωγή 

ασφαλέστερων πορισµάτων και την αποτελεσµατικότερη λήψη αποφάσεων. 
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6.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  

 

 
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε ο ρόλος που τα πιστοποιητικά ελέγχου 

διαδραµατίζουν στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις εταιρειών εισηγµένων 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 

Μία πρόταση είναι να επεκταθεί η έρευνα στην εξέταση των πιστοποιητικών ελέγχων 

µη εισηγµένων επιχειρήσεων. Και αυτό γιατί στις µη εισηγµένες επιχειρήσεις οι 

ρυθµιστικές αρχές επιβάλλουν λιγότερους περιορισµούς σχετικά µε τη δηµοσίευση των 

αποτελεσµάτων τους. Έτσι µέσα από την επέκταση της έρευνας σε µη εισηγµένες 

επιχειρήσεις, µπορεί να ανακύψουν και άλλα είδη ζητηµάτων στα οποία δίνει έµφαση ο 

ελεγκτής και τα οποία επιβάλλουν την αναµόρφωση οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Επίσης µία άλλη πρόταση είναι η µελέτη των αποτελεσµάτων και των εκθέσεων 

ελέγχων επιχειρήσεων για περισσότερες από µία χρήσεις, ώστε διαπιστωθεί 

διαχρονικά πως τα σχόλια των ορκωτών επιδρούν στην διαµόρφωση των 

αποτελεσµάτων και την ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Τέλος µία πρόταση είναι η αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων 

µε βάση τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών και η αξιολόγηση των διαφορών 

που προκύπτουν από την ανάλυση των αρχικών και των αναµορφωµένων 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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