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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην παρουσία του κλάδου της
ελεγκτικής στην Ελλάδα. Αρχικά, πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή σχετικά
με την εμφάνιση της τόσο διεθνώς αλλά και στο ελλαδικό χώρο. Έπειτα, ακολουθεί
αναφορά στο ρόλο του ελεγκτή , καθώς και τα βασικά πρότυπα ελέγχου που υιοθετεί.
Κοντά στο σημείο αυτό, αναλύεται ο κώδικας δεοντολογίας βάσει του οποίου
ενεργούν οι ελεγκτές, και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση
παράνομων ενεργειών.
Στη συνέχεια , αναλύονται εκτενώς τα διεθνή πρότυπα ελέγχου βάσει των οποίων
ενεργεί η ελεγκτική ομάδα, σε όλες τις καταστάσεις του ελέγχου. Έτσι,
παρουσιάζεται πλήρως η ελεγκτική διαδικασία από την κατάσταση σχεδιασμού έως
την έκβαση του ελέγχου. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι πιθανοί κίνδυνοι τους οποίους
ίσως αντιμετωπίσει η ελεγκτική ομάδα κατά τη διάρκεια του ελέγχου μέχρι την
ολοκλήρωση αυτού.
Κοντά στο σημείο αυτό , περιγράφονται πλήρως οι ελεγκτικές διαδικασίες τις οποίες
υιοθετεί η εκάστοτε ελεγκτική ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι παρουσιάζονται λεπτομερώς
οι σχετικές ενέργειες που πραγματοποιούνται για την ολοκλήρωση του ελέγχου.
Στο τελευταίο τμήμα της παρούσας διπλωματικής παρουσιάζεται η προσπάθεια
εύρεσης παραγόντων οι οποίοι προσδιορίζουν την έκθεση γνώμης του ελέγχου.
Τέλος, πραγματοποιείται σχολιασμός επί των συμπερασμάτων και αναφορά στην
ανάγκη για επιπρόσθετη έρευνα.
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Εισαγωγή
Η ελεγκτική αποτελεί ένα συνεχή κλάδο της οικονομίας ο οποίος βρίσκεται σε
επαγρύπνηση, εφόσον πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της διεθνούς και
τοπικής οικονομίας. Συνεπώς, αποτελεί ένα κλάδο ενδιαφέρον προς επιστημονική
έρευνα.
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει αναλυτικά τον τρόπο δράσης της
ελεγκτικής και συγκεκριμένα τα πρότυπα και τις αρχές βάσει των οποίων
πραγματοποιούνται οι τακτικοί έλεγχοι. Επιπλέον, στοχεύει στο να προσδιορίσει τους
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την έκθεση ελέγχου του ορκωτού έτσι ώστε να
εξαχθεί γνώμη ελέγχου χωρίς έμφαση.
Για να πραγματοποιηθεί η παραπάνω εμπειρική έρευνα είναι αναγκαίο τόσο για τον
ερευνητή όσο και για τον αναγνώστη να ακολουθήσει μια λεπτομερής αναφορά στους
κώδικες βάσει των οποίων πραγματοποιείται ο έλεγχος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
παρουσιαστεί αναλυτικά η διαδικασία του ελέγχου από τον σχεδιασμό μέχρι την
έκφραση γνώμης του ελεγκτή.
Η επιλογή του σχετικού θέματος δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία, αντίθετα βασίστηκε
στο γεγονός ότι η ελεγκτική προσωπικά πάντα αποτελούσε ένα αναπτυσσόμενο και
ενδιαφέρον κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, η εργασιακή μου απασχόληση σε ελεγκτική
εταιρεία με ώθησε να επιθυμώ να εμβαθύνω στη σχετική βιβλιογραφία με σκοπό την
κατανόηση της.
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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Ελεγκτική
1.1 Ορισμός

Ως Ελεγκτική ορίζεται η συστηματική διαδικασία του λογιστικού ελέγχου των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που ακολουθείται από τους ελεγκτές , καθώς και
ο έλεγχος εναρμόνισης των λειτουργιών της ελεγχόμενης οντότητας με τους
ισχύοντες νόμους. ( Θεοχάρης Σιώτης , Άγγελος Ζωϊτσάς, « Σύγχρονη Ελεγκτική »
2010 ). Πιο συγκεκριμένα, οι ελεγκτές εξετάζουν την ορθή απεικόνιση των
λογαριασμών , των λογιστικών αποτελεσμάτων καθώς και την ακρίβεια αυτών.
Επίσης, εστιάζουν στην κατανόηση της ελεγχόμενης οντότητας και αν αυτή
εφαρμόζει τους ορθούς εσωτερικούς ελέγχους.
1.2 Ιστορική αναδρομή της Ελεγκτικής
Το επάγγελμα της ελεγκτικής σύμφωνα με τους Σιώτη και Ζωϊτσά , εμφανίζεται
πολλά χρόνια πριν και συγκεκριμένα στην εποχή των Σουμερίων το 4.000 π.χ. όπου
διακρίνουμε την υποχρέωση για την ύπαρξη ενός λογιστικού σχεδίου. Υπεύθυνος για
την τήρηση αυτού ήταν ο γραμματέας ο οποίος με την υπογραφή του εξασφάλιζε τις
συναλλαγές. Άρα, πρόκειται εύλογα ότι ο γραμματέας ήταν ο αντίστοιχος ορκωτός
λογιστής . Το επάγγελμα των ορκωτών εμφανίζεται τόσο στην αρχαία Αίγυπτο για τη
συγκομιδή των σιτηρών και την φορολόγηση όσο και στην αρχαία Αθήνα και την
υπόλοιπη Ελλάδα και Ρώμη.
Από τον 13ο αιώνα και έπειτα παρά την παρακμή του επαγγέλματος στο μεσαίωνα οι
ορκωτοί ελεγκτές αρχίζουν να πληθαίνουν. Πιο αναλυτικά, τον 15ο αιώνα στη
Βενετία ιδρύονται οι πρώτες ενώσεις επαγγελματιών ελεγκτών και κατά τη
βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία αναπτύσσεται νέο λογιστικό σχέδιο με το
επάγγελμα του ελεγκτή να ακμάζει ολοένα και πιο πολύ. Φτάνοντας πλέον στον 20ο
αιώνα ολοένα και πιο πολλές ελεγκτικές εταιρείες και ελεύθεροι ελεγκτές
απορροφούνται από πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες συντελώντας στην
παγκοσμιοποίηση του επαγγέλματος. Ως αποτέλεσμα, οι ελεγκτικές διαδικασίες
βασίζονται πλέον σε διεθνείς κανόνες έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η συνεργασία
μεταξύ των ελεγκτικών εταιρειών.
1.3 Η Ελεγκτική στην Ελλάδα
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Σύμφωνα με το νόμο Ν.Δ. 2190/1920 , οι οικονομικές καταστάσεις των ανώνυμων
εταιρειών που πραγματοποιούν τζίρο πάνω από ένα ορισμένο ποσό, το οποίο
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή , ελέγχονται από δύο ελεγκτές οι οποίοι πρέπει να
πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Πιο ειδικά , πρέπει να είναι άνω των 30 ετών , να
διαθέτουν πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής και να κατέχουν πενταετή
προϋπηρεσία. Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση της ακρίβειας και της
γνησιότητας τόσο των λογιστικών βιβλίων όσο και των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Στην Ελλάδα, το 1931 με το νόμο 5076 « Περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών »
ιδρύεται το Σώμα Ορκωτών Λογιστών υπό την παρακολούθηση του Υπουργείου
Οικονομικών. Παρόλα αυτά η προσπάθεια αυτή δεν ευδοκίμησε εξαιτίας της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η οποία όπως ήταν φυσικό χειροτέρευσε τη
δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας σε συνδυασμό την πολιτική αστάθεια. Μετά
την λήξη του πολέμου και με το νόμο Ν.Δ. 3329/55 συστάθηκε το Σώμα Ορκωτών
Λογιστών, πριν από τη σύσταση αυτού σε καμία από τις ανώνυμες επιχειρήσεις δεν
διενεργούνταν πραγματικός διαχειριστικός έλεγχος διότι η όλη διαδικασία ήταν
τυπική μέχρι τότε.
Ο ρόλος του σώματος δεν διαφέρει με αυτό των ορκωτών λογιστών , αντίθετα ολοένα
και επεκτείνεται ώσπου ο νέος νόμος 3693/2008 κατάφερε να εναρμονίσει σύμφωνα
με τους Ζωϊτσά και Σιώτη το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας σχετικά με το επάγγελμα
των ορκωτών με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/43 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006. Πιο αναλυτικά, διευκρινίζεται το πλαίσιο του
επαγγέλματος του ορκωτού λογιστή και των ελεγκτικών γραφείων. Επιπρόσθετα ,
καθορίζονται οι απαραίτητες γνώσεις τις οποίες πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι
ελεγκτές, όπως Γενικές Αρχές Λογιστικής, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Φορολογικό
Δίκαιο, Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική και κάθε συναφή γνώση με την
άσκηση του επαγγέλματος. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη των υποψηφίων να
εναρμονιστούν με το κώδικα δεοντολογίας και τις προβλεπόμενες κυρώσεις από
παραβάσεις αυτών.
Επομένως, δημιουργείται εύλογα ποιος ελέγχει τις ελεγκτικές εταιρείες και συνάμα
τους ελεγκτές. Για τον έλεγχο τους και ταυτόχρονα την προστασία τους ,
καταχωρούνται σε μητρώο όπου είναι πλέον διαθέσιμες στο κοινό τα στοιχεία των
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ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών. Υπεύθυνη της παραπάνω εποπτείας ως
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου είναι η ΕΛΤΕ ( Επιτροπή Λογιστικής
Επιτροπής και Ελέγχου) , η οποία εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και
εξετάζει κατά πόσο οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει αυτών.

1.4 Ο ρόλος του Ελεγκτή
Πρέπει να γίνει σαφές ότι ο ελεγκτής αντιπροσωπεύει όχι μόνο τον εαυτό του
αλλά την Ελεγκτική εταιρεία η οποία τον έχει προσλάβει. Άρα, στοχεύει σε
υψηλούς στόχους κατά τη διαδικασία του ελέγχου, επικεντρώνοντας την
προσπάθεια του όχι μόνο στον έλεγχο αλλά και στην εναρμόνιση σύμφωνα με το
πλαίσιο της ελεγχόμενης οντότητας.
Πιο ειδικά, ο ελεγκτής πρέπει να έχει υπόψη του ότι όχι μόνο ελέγχει αλλά και
ελέγχεται. Επιπλέον, ελεγχόμενοι και ελεγκτές επιθυμούν την επαγγελματική
άνοδο. Αν στην ελεγχόμενη οντότητα υπάρχει εσωτερικός ελεγκτής ο οποίος έχει
προσληφθεί από αυτή, τότε κρίνεται αναγκαίο ο ρόλος του να επικεντρώνεται
στην ορθή τήρηση των συστημάτων και των δικλίδων ασφαλείας.
Σχετικά με τους στόχους του ελεγκτή κατά τη διάρκεια του ελέγχου μπορούμε να
τονίσουμε τα εξής. Ο ελεγκτής αρχικά είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό
διαφόρων ανωμαλιών σχετικά με τη λειτουργία της ελεγχόμενης οντότητας.
Παραδείγματα τέτοιων ανωμαλιών θα μπορούσαν να αποτελέσουν φορολογικές
παραβιάσεις ή ελαττώματα στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Επομένως, ο
ελεγκτής είναι υπεύθυνος να συγγράψει μια έκθεση με τα σχετικά ευρήματα και
να τα εκθέσει στην ελεγχόμενη οντότητα. Σε αυτό το σημείο θα ήταν σκόπιμο να
αναφερθεί ότι οι διενεργηθέντες τον έλεγχο πρέπει να εστιάσουν στο
επιχειρηματικό πλάνο της ελεγχόμενης οντότητας και να το αξιολογήσουν.
1.5 Τα Πρότυπα Ελέγχου
Καθώς το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή διαθέτει τεράστιο εύρος και δεν
καθορίζονται τα όρια αυτού, κρίθηκε αναγκαία η ύπαρξη προτύπων βάσει των
οποίων να εναρμονίζονται οι ελεγκτές. Στην Ελλάδα, ο Σ.Ο.Λ. έχει θεσπίσει τα
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σχετικά πρότυπα για τα μέλη του σύμφωνα και τα οποία έγιναν γνωστά στο ΦΕΚ
1119β/18-12-79 και 126Β/5.3.1993.
Τα προαναφερθέντα πρότυπα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες οι οποίες
πρόκειται να αναπτυχθούν στη συνέχεια. Περιληπτικά πρόκειται για τα :


Τα βασικά πρότυπα.



Τα πρότυπα καλής εκτέλεσης της εργασίας.



Τα πρότυπα εκθέσεων.



Τα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας.

1.5.1 Τα βασικά πρότυπα
Τα βασικά πρότυπα σχετίζονται με το σκοπό του ελέγχου , τις προϋποθέσεις για να
γίνει κάποιος ελεγκτής και τις ευθύνες του ελεγκτή.
Αρχικά, ο έλεγχος αποσκοπεί στην διαπίστωση της ακρίβειας και σαφήνειας όσων
αναγράφονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο αρμόδιος
ελεγκτής διασφαλίζει ότι όσα εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις διέπονται
από ακρίβεια και υποστηρίζουν τις λογιστικές καταστάσεις. Βασική προϋπόθεση
είναι η επιστολή διαβεβαίωσης όπου η ελεγκτική εταιρεία ζητά την λήψη των
σχετικών στοιχείων από την ελεγχόμενη οντότητα για τη διενέργεια του ελέγχου.
Ο ελεγκτής από την πλευρά του είναι αναγκαίο να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα
προσόντα τα οποία τον καθιστούν έμπιστο . Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να διακρίνεται
από ακεραιότητα, ήθος και να είναι έμπιστος. Επιπλέον, η διαδικασία του ελέγχου
προϋποθέτει υψηλές γνώσεις λογιστικής και διοικητικής. Επίσης, ο εκάστοτε
ελεγκτής πρέπει να διακρίνεται από άνεση προφορικού και γραπτού λόγου, έτσι ώστε
να μπορεί να φέρει εις πέρας τον έλεγχο και να κατευθύνει τους βοηθούς του καθώς
και να θέσει ερωτήσεις και να δώσει απαντήσεις στην ελεγχόμενη οντότητα.
Ανάλογα προσόντα θεωρούνται η αμεροληψία και η επιμέλεια. Αυτό σημαίνει ότι ο
ελεγκτής πρέπει να μην μπορεί να εξαγοραστεί ή να αλλάξει η γνώμη του με
παράνομα μέσα όπως η δωροδοκία. Ακόμα, είναι απαραίτητο να αναλαμβάνει στα
σοβαρά τον έλεγχο που του έχει ανατεθεί και πάντα να ενεργεί σύμφωνα με τις
οδηγίες της διοίκησης.
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1.5.2 Πρότυπα καλής ελεγκτικής εργασίας
Η ελεγκτική εργασία πρέπει να στηρίζεται σε μια πολύ καλή δομή και να έχει
προγραμματιστεί ορθά. Πιο ειδικά, ο ελεγκτής πρέπει αρχικά να συγκεντρώσει τα
τεκμήρια που διαθέτει και να κρίνει πόσα από αυτά χαρακτηρίζονται ως χρήσιμα
στην εκπόνηση του ελέγχου. Με τον όρο χρήσιμα αναφερόμαστε σε όσα κρίνονται ως
αντικειμενικά και αμερόληπτα. Στη συνέχεια, βάσει ενός προγράμματος ελέγχου να
επιλέξει τις διαδικασίες επαλήθευσης τις οποίες θα ακολουθήσει για να διαπιστώσει
την ακρίβεια των στοιχείων που του διέθεσε η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας.
Τέλος, είναι αναγκαίο η ελεγκτική εργασία να τεκμηριώνεται με φύλλα εργασίας
όπου δύναται καθώς και με επιστολές επιβεβαίωσης για παράδειγμα στην περίπτωση
υπολοίπου σε προμηθευτή ή τράπεζα.
1.5.3.Τα Πρότυπα των Εκθέσεων
Οι εκθέσεις πρέπει να διέπονται από συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία να δίνουν την
δυνατότητα στον ελεγκτή να εκφράσει την άποψη του. Αρχικά, η εκπόνηση του
ελέγχου πρέπει να βασίζεται με τα πρότυπα της ελεγκτικής. Κοντά σε αυτό, είναι
κρίσιμο η απεικόνιση των λογιστικών καταστάσεων να είναι ορθή και ειλικρινής.
Επίσης, εξετάζεται αν έχει αλλάξει η μέθοδος απογραφής και αν ισχύουν οι ίδιες
λογιστικές αρχές σε σύγκριση με πέρυσι. Συνοπτικά, ο ελεγκτής εξετάζει όσα
στοιχεία προσκόμισε από την διοίκηση και αν αυτή ακολούθησε τις προβλεπόμενες
λογιστικές μεθόδους και κάθε στοιχείο που παραλήφτηκε το εξετάζει σχολαστικά.
Σύμφωνα με τον Καραμάνη Κωνσταντίνο (2008) , ο ελεγκτής πρέπει να
χαρακτηρίζεται από υψηλή επαγγελματική κρίση. Πιο αναλυτικά, η ορθή κρίση
συνδέεται με την εμπειρία, την ευρύ παιδεία και την εξειδίκευση σ’ ένα επάγγελμα (
Gibbins M., 1984). Το επάγγελμα της ελεγκτικής με το πέρασμα των χρόνων γίνεται
ολοένα και πιο περίπλοκο και πολυσύνθετο, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη
προσοχή και επιφύλαξη από τον ορκωτό στην έκφραση γνώμης , η οποία πρέπει να
είναι τεκμηριωμένη και να βασίζεται σε υψηλό βαθμό βεβαιότητας σε σύγκριση με
την γνώμη του μέσου πολίτη.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι για την έκφραση γνώμης από τον ελεγκτή απαιτείται η
πλήρη γνωστοποίηση των στοιχείων της ελεγχόμενης οντότητας από τη διοίκηση.
Αντίθετα, στην πραγματικότητα οι διοικούντες ορισμένες φορές προτιμούν να
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αποκρύψουν την πλήρη αλήθεια σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
δυσχεραίνοντας το έργο του ελεγκτή.
Οι ελεγκτές για να μειώσουν την πιθανότητα λήψης εσφαλμένης απόφασης σχετικά
με τον έλεγχο τους , έχουν λάβει ορισμένα μέτρα. Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η
μελέτη περιπτώσεων, όπου αναλύεται η εκάστοτε λανθασμένη απόφαση και
ερμηνεύονται οι λόγοι οι οποίοι δυσκόλεψαν το έργο του ελεγκτή. Επιπλέον,
διοργανώνονται ενημερωτικά σεμινάρια τα οποία στοχεύουν στην εκπαίδευση των
ελεγκτών και τη συνεχή τους ενημέρωση με εσφαλμένες αποφάσεις. Τέλος, αποτελεί
θετικό παράγοντα το γεγονός ότι τα ελεγκτικά ζητήματα συζητούνται από την ομάδα
των ελεγκτών και η απόφαση λαμβάνεται ομαδικά και μάλιστα από τα έμπειρα μέλη
αυτής.
Έχοντας υπόψη μας τα προαναφερθέντα, ο ορκωτός ελεγκτής είναι συνήθως σε θέση
να εκφέρει γνώμη σχετικά με την ελεγχόμενη οντότητα. Ωστόσο, αν για κάποιο λόγο
αδυνατεί να εκφράσει γνώμη τότε είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στη διοίκηση
της οντότητας και με σαφήνεια και επάρκεια να εξηγήσει τους λόγους με τη χρήση
τεκμηρίων.
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Κεφάλαιο 2 Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

2.1 Τα Πρότυπα Επαγγελματικής Δεοντολογίας
Σύμφωνα με τους Νεγκάκη και Ταχυνάκη (Αθήνα 2013) κάθε επιστημονικό
επάγγελμα εφαρμόζεις ορισμένους κώδικες δεοντολογίας και συμπεριφοράς οι οποίοι
κατευθύνουν τους επαγγελματίες σε μια ορισμένη στάση και συμπεριφορά κατά την
άσκηση του επαγγέλματος τους. Σχετικά παραδείγματα των συμπεριφορών αυτών
αποτελούν η ειλικρίνεια, η ευσυνειδησία, η συναδελφικότητα, το καθήκον , η
εργατικότητα , ο αλτρουισμός , η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος (
Καραμάνης, Αθήνα 2008). Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής πρέπει να κατέχει
επαγγελματική συμπεριφορά και να μην απασχολείται σε ενέργειες αντίθετες με το
επάγγελμα του. Ακόμα, είναι υποχρεωμένος σε όσους ελέγχους συμμετέχει να μην
υπάρχουν κρυφά προσωπικά συμφέροντα ή να κατέχει κάποιο αξίωμα στην
ελεγχόμενη οντότητα διότι με αυτό τον τρόπο έρχεται σε αντίθεση με το σκοπό του
ελέγχου και τον παρεμποδίζει.
Επομένως, οι ελεγκτές πρέπει να ενεργούν βάσει ενός συνόλου ηθικών αρχών και
κανόνων ο οποίος αποκαλείται « Κώδικας Δεοντολογίας ». Πιο αναλυτικά, ο κώδικας
είναι γραπτός και επίσημος, με αποτέλεσμα να δεσμεύει τον ελεγκτή να ενεργεί βάσει
του κοινού καλού. Έτσι, εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη του κοινού με το επάγγελμα
του ελεγκτή, στοχεύοντας ότι οι εταιρείες του κλάδου υιοθετούν τα ίδια πρότυπα
εργασίας με αποτέλεσμα να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα πλαίσια
υγιούς ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, ο κώδικας δεοντολογίας ορίζει τις σχέσεις του
επαγγελματία ελεγκτή με την ελεγχόμενη οντότητα και αποσκοπεί την εξυπηρέτηση
διαφόρων ζητημάτων τα οποία συναντά ο ελεγκτής κατά την άσκηση του
επαγγέλματός του, όπως για παράδειγμα περιπτώσεις συγκρούσεων μεταξύ
συναδέλφων καθώς και επαγγελματικών συμπεριφορών. Επίσης, στη δυσχερή
περίπτωση εμφάνισης κάποιας κρίσης είναι πλέον πιο ευδιάκριτο σε ποιόν πρέπει να
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αποδοθεί η ευθύνη του σφάλματος έτσι διατηρείται η φήμη και η
κοινωνικοοικονομική θέση του επαγγέλματος.
Ο Κώδικας δεοντολογίας της ΔΟΛ έχει επεξεργαστεί από την Επιτροπή
Δεοντολογίας της ομοσπονδίας και έχε τεθεί σε εφαρμογή από τις 30 Ιουνίου 2006.
Κάθε μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) είναι υποχρεωμένο να τον
εφαρμόζει αλλά έχοντας στην ευχέρεια τους τον τρόπο με τον οποίο θα τον θέσουν σε
εφαρμογή σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο
48 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος , αναφέρεται
σε πέντε βασικές αρχές δεοντολογίας και ορίζει τα όρια του για τους επαγγελματίες
λογιστές. Στη συνέχεια το δεύτερο και τρίτο μέρος του ερμηνεύουν το πλαίσιο και
τις βασικές αρχές οι οποίες πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή σε αποκλειστικές
περιστάσεις.
2.1.1 Μέρος Α
Το πρώτο μέρος του κώδικα αποτελείται από πέντε βασικές αρχές τις οποίες πρέπει
να διαθέτουν οι επαγγελματίες ελεγκτές. Αναλυτικότερα, πρόκειται για την
ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια , εχεμύθεια
και επαγγελματική συμπεριφορά.
Ο επαγγελματίας ελεγκτής οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα του με επαγγελματική
σοβαρότητα και ευθύνη προς το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου
πιέζεται από την ελεγχόμενη οντότητα ή διάφορους εξωτερικούς παράγοντες τότε
διακινδυνεύει την φήμη του καθώς και την πορεία του ελέγχου. Ωστόσο, τα υψηλά
πρότυπα εισαγωγής των εξετάσεων από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ,
καθώς και οι απαιτητικές αποδόσεις και συμπεριφορές που ζητείται από τα μέλη και
η πειθαρχεία σε περιπτώσεις οι οποίες είναι αντίθετες στο κώδικα δεοντολογίας ,
περιορίζουν τις ακραίες συμπεριφορές.
Ωστόσο, στην περίπτωση κάποιας παράβασης η οποία επιδρά στο δημόσιο συμφέρον
τότε είναι προτιμότερο να διευρυνθεί η σχετική παράβαση από το Πειθαρχικό
Συμβούλιο του οποίου είναι μέλος ο παραβάτης. ( Νεγκάκης , Ταχυνάκης , Αθήνα
2013).
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2.1.2 Μέρος Β
Το δεύτερο μέρος του κώδικα δεοντολογίας κάνει αναφορά σε ρυθμίσεις οι οποίες
ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες ελεγκτές οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα από την
εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες της. Πιο συγκεκριμένα, συντίθεται από την
αναδοχή εργασιών , τη σύγκρουση συμφερόντων, την έκδοση δεύτερης γνώμης, τις
αμοιβές και άλλους τρόπους αποζημίωσης, το μάρκετινγκ επαγγελματικών
υπηρεσιών , τη λήψη δώρων και αποδοχή φιλοξενίας , την αντικειμενικότητα σχετικά
με όλες τις υπηρεσίες και τέλος την ανεξαρτησία σχετικά με τις υπηρεσίες
διασφάλισης.

2.1.3 Μέρος Γ
Το τελευταίο μέρος του κώδικα αναφέρεται στις ενδεχόμενες συγκρούσεις
συμφερόντων , την προετοιμασία εκθέσεων πληροφοριών για τρίτους , την επάρκεια
γνώσεων και εμπειριών , την κατοχή χρηματοοικονομικών στοιχείων του πελάτη και
τα κίνητρα και παροτρύνσεις.

2.2 Η επαγγελματική ανεξαρτησία
Ο επαγγελματίας ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να συμπεριφέρεται με ακεραιότητα
και αντικειμενικά όταν ενεργεί τον έλεγχο. Αναλυτικότερα, αυτά τα χαρακτηριστικά
δημιουργούν υψηλής ποιότητας ελεγκτικές υπηρεσίες και δύσκολα αμφισβητείται η
γνώμη του ελεγκτή. Ο ελεγκτής πρέπει να ενεργεί ως ανεξάρτητο μέλος από την
ελεγχόμενη οντότητα και να μην μπορεί να εξαγοραστεί κατά την διενέργεια του
ελέγχου.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά περιπτώσεις όπου μπορεί να εξαγοραστεί η
ανεξαρτησία του ελεγκτή :
1. Ο ελεγκτής να έχει κάποιο προσωπικό και οικονομικό συμφέρον από την
εταιρεία που ασκεί τον έλεγχο.
2. Να αποκρύψει κάποιο εύρημα κατά την εκτέλεση του ελέγχου.
3. Ο κίνδυνος της συνηγορίας, δηλαδή περιπτώσεις όπου τα ανώτερα διοικητικά
στελέχη μιας ελεγχόμενης οντότητας να συνεργάζονται συχνά με ελεγκτικές
εταιρείες.
4. Η οικειότητα μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενης οντότητας.
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5. Περιπτώσεις εκφοβισμού, όπως για παράδειγμα να μην χάσουν κάποιο πελάτη
του οποίου η αμοιβή είναι πολύ υψηλή ή και περιπτώσεις όπου η ελεγκτική
εταιρεία παρέχει ταυτόχρονα ελεγκτικές και διοικητικές υπηρεσίες.
6. Περιπτώσεις δώρων και παροχών στους ελεγκτές από την ελεγχόμενη
οντότητα.
7. Διαφήμιση των υπηρεσιών της ελεγκτικής εταιρείας από πελάτες υψηλού
κύρους και δημοσιότητας.
8. Οικονομικές σχέσεις ελεγκτή και ελεγκτικής οντότητας.
Σχετικά με την αμοιβή ο Κώδικας Δεοντολογίας εστιάζει σε τρείς περιπτώσεις.
Αρχικά, αμοιβή η οποία είναι χαμηλότερη από αυτές που ζητάνε οι ανταγωνιστές
στην αγορά και από την προηγούμενη ελεγκτική εταιρεία. Επιπλέον, ενδιαφέρον
αποτελούν αμοιβές οι οποίες συνδέονται με το αποτέλεσμα των εργασιών. Τέλος, η
αμοιβή του ελεγκτή πρέπει να οριστεί πριν τον έλεγχο και να μην είναι αντικείμενο
διαπραγμάτευσης ή προμήθειας.
Οι ελεγκτές κατά την εκτέλεση του ελέγχου πρέπει να παρατηρούν κάθε ενέργεια η
οποία είναι αντίθετη στον κώδικα δεοντολογίας. Στην περίπτωση όπου διαπιστώσουν
κάτι ανησυχητικό πρέπει να επικοινωνήσουν με τη διοίκηση και αυτή θα τους
προτρέψει να ενεργήσουν ανάλογα. Σε περίπτωση αλλαγής ελεγκτή ή παραίτησης του
πρέπει σύμφωνα με το κώδικα να τεκμηριωθούν οι αιτίες των αποφάσεων αυτών.

2.4 Αντιμετώπιση παράνομων ενεργειών
Η ελεγκτική επιτροπή είναι αρμόδια για τη λήψη μέτρων σε περιπτώσεις εμπλοκής
μελών της διοίκησης σε παράνομες πράξεις. Παρόλα αυτά, αν δεν ληφθούν τα
απαραίτητα μέτρα από αυτούς τότε πρέπει οι ελεγκτές να απευθυνθούν σε νομικούς
συμβούλους και να εξασφαλίσουν ότι θα διασφαλίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία σε
ακραίες περιπτώσεις όπου η εμπλοκή της διοίκησης είναι δεδομένη. Ωστόσο, σε κάθε
περίπτωση είναι αναγκαίο να ακολουθηθούν οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να
τεκμηριωθεί η συμμετοχή των μελών της διοίκησης και να εκτιμηθεί το μέγεθος της
παρατυπίας.
Επομένως , οι ελεγκτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις πιθανές συνέπειες από
παράνομες ενέργειες της διοίκησης της ελεγχόμενης οντότητας. Αρχικά, θα πρέπει να
εστιάσουν την προσοχή τους κατά πόσο οι σχετικές ενέργειες της διοίκησης
επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις. Ταυτόχρονα, είναι υποχρεωμένοι να
αξιολογήσουν το εσωτερικό σύστημα δικλίδων και να διευκρινίσουν το λόγο για τον
οποίο δεν τις εντόπισε ο εσωτερικός έλεγχος. Ακόμη, είναι εύλογο να συζητήσουν με
τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας προτεινόμενες ενέργειες έτσι ώστε να
αποφευχθεί επανεμφάνιση σχετικών δόλιων ενεργειών. Τέλος, είναι αναγκαίο οι
ελεγκτές να εκτιμήσουν τις πιθανές συνέπειες προς το δημόσιο συμφέρον.
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Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη της ελεγκτικής επιτροπής. Πιο
συγκεκριμένα, στόχος της επιτροπής είναι να βοηθάει στην επικοινωνία μεταξύ των
ελεγκτών και της ελεγχόμενης οντότητας ειδικά σε περιπτώσεις όπου οι ελεγκτές
υποψιάζονται για συμμετοχή της διοίκησης σε κάποια μορφή απάτης. Είναι
απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η ελεγκτική εταιρεία δεν μπορεί να ενημερώσει τις
αρμόδιες αρχές εάν δεν έχει επιβεβαιώσει τις υποψίες της περί απάτης και ειδικά αν
δεν απειλείται το δημόσιο συμφέρον.
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Κεφάλαιο 3 Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
3.1 ΔΠΕ 200
Το διεθνές πρότυπο ελέγχου ορίζει τους γενικούς στόχους του ελεγκτή. Πιο
αναλυτικά, ο ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να διατυπώσει εύλογη γνώμη σχετικά
με το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια η
οποία οφείλεται είτε σε απάτη είτε λάθος, έτσι ώστε να διατυπώσει εάν αυτές
καταρτίστηκαν σύμφωνα με το εφαρμοστέο πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς
και να διατυπώσει την κατάλληλη έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΕ. ( Λουμιώτης Αθήνα 2012).
Αρχικά, ο ελεγκτής ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις και προσπαθεί να ερευνήσει
κατά πόσο αυτές συντάχθηκαν από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το εφαρμοστέο
λογιστικό πλαίσιο, και πιο ειδικά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ή οποιαδήποτε έγκυρο
πλαίσιο λογιστικών αρχών για τις οικονομικές καταστάσεις .
Με το φράση « ο έλεγχος παρέχει εύλογη διασφάλιση» ο ελεγκτής δεν εξασφαλίζει
τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα της ελεγχόμενης οντότητας αλλά ότι οι
οικονομικές καταστάσεις έχουν απαλλαχθεί από ουσιώδη σφάλματα. Ωστόσο, για να
καταλήξει σε αυτή τη φράση ο ελεγκτής πρέπει να εκτιμήσεις τους πιθανούς
κινδύνους οι οποίοι προκαλούνται είτε από σφάλμα είτε σε απάτη καθώς να
τεκμηριώσει τη θέση του με τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια. Τα ελεγκτικά
τεκμήρια πρέπει να είναι ποιοτικά και αξιόπιστα.
3.2 Ο Ελεγκτικός Κίνδυνος
Ως ελεγκτικός κίνδυνος ορίζεται η συνάρτηση μεταξύ των κινδύνων ουσιώδους
σφάλματος και του κινδύνου μη εντοπισμού. Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του
ΔΠΕ με τον όρο « Ελεγκτικός κίνδυνος » αφορά την πιθανότητα ο ελεγκτής να
διατυπώσει μη ενδεδειγμένη γνώμη ελέγχου όταν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
ουσιωδώς εσφαλμένες.
Σε αυτήν την περίπτωση ο ελεγκτής εν αγνοία του να μην εντοπίσει λάθη στις
οικονομικές καταστάσεις. Αυτό οφείλεται συνήθως στην ελεγκτική προσέγγιση την
οποία ακολούθησε. Ως αποτέλεσμα, ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει τον έλεγχο του
μειώνοντας τον ελεγκτικό κίνδυνο σε μεγάλο βαθμό καθώς ο μηδενισμός του είναι
απίθανο να συμβεί.
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Η μείωση του ελεγκτικού κινδύνου μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα
επαγγελματικής κρίσης. Ο ελεγκτής – λογιστής εξετάζει τον ελεγκτικό κίνδυνο στην
ελεγχόμενη οντότητα και έπειτα βάσει προσωπικής εμπειρίας σχεδιάζει τον έλεγχο
που θα διενεργήσει. Όσο πιο υψηλός ο ελεγκτικός κίνδυνος τόσο πιο απαιτητική θα
είναι η ελεγκτική εργασία.
3.3 Ο κίνδυνος του ουσιώδους σφάλματος
Ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος αναφέρεται στην περίπτωση όπου οι οικονομικές
καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες πριν τη διενέργεια του ελέγχου και
εντοπίζεται σε δύο επίπεδα , σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων και σε επίπεδο
ισχυρισμών για κατηγορίες συναλλαγών , υπόλοιπα λογαριασμών και
γνωστοποιήσεις.
Σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων αναφερόμαστε όταν το σφάλμα υπάρχει στο
σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και όπως είναι εύλογο επηρεάζονται πολλοί
ισχυρισμοί.
Επομένως σε επίπεδο ισχυρισμού ο ελεγκτής αναζητά τη φύση , το χρόνο και την
έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών έτσι ώστε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα
τεκμήρια. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αποτελείται από τον ενδογενή κίνδυνο και τον
κίνδυνο δικλίδων, οι οποίοι προέρχονται από τη φύση της ελεγχόμενης οντότητας και
της λειτουργίας της.
3.3.1. Ο ενδογενής κίνδυνος
Ο ενδογενής κίνδυνος αφορά την ευαισθησία του ισχυρισμού της διοίκησης σε
σφάλμα το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό είτε σε επίπεδο ατομικό είτε σε επίπεδο
σωρευτικό μαζί με άλλα σφάλματα δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλες δικλίδες
ασφαλείας στην ελεγχόμενη οντότητα ( Λουμιώτης , Αθήνα 2012).
Χαρακτηρίζεται ως ο υψηλότερος ειδικά όταν πρόκειται για φύση λογαριασμών οι
οποίοι είναι πολύπλοκοι και ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος να τον αξιολογήσει.
Παράγοντες εξωτερικοί όπως η αυξανόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας όμως και
ενδογενείς επηρεάζουν τον ενδογενή κίνδυνο.
3.3.2. Κίνδυνος δικλίδων ασφαλείας
Πρόκειται για σφάλματα τα οποία δεν μπορούν να εντοπιστούν από την εσωτερικό
σύστημα ελέγχου της ελεγχόμενης οντότητας. Πιο αναλυτικά , το σύστημα δικλίδων
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ασφαλείας της ελεγχόμενης οντότητας πρέπει να είναι ικανό να εντοπίσει και να
αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους οι οποίοι απειλούν την εταιρεία και την
επίτευξη των στόχων της. Και εδώ ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος να αξιολογήσει το
σύστημα εσωτερικών δικλίδων.
3.3.3 Ο κίνδυνος μη εντοπισμού
Ο κίνδυνος μη εντοπισμού αναφέρεται στην περίπτωση όπου ο ελεγκτής αδυνατεί να
εντοπίσει ένα σφάλμα το οποίο πιθανόν να προέρχεται από εσφαλμένη διατύπωση
της διοίκησης και είναι σημαντικό σε επίπεδο εταιρείας.
Ο ελεγκτής είναι εύλογο να μην εντοπίσει κάθε σφάλμα το οποίο υπάρχει στην
ελεγχόμενη οντότητα καθώς δεν εξετάζει όλες τις κατηγορίες των λογαριασμών.
Ωστόσο, ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι αντιστρόφως ανάλογος του ουσιώδους
σφάλματος , καθώς όσο πιο υψηλός είναι το ουσιώδες σφάλμα τόσο πιο μικρός είναι
ο κίνδυνος μη εντοπισμού των σφαλμάτων.
3.4 Σύνοψη
Συνοπτικά, ο ελεγκτικός κίνδυνος αποτελείται από τρία συστατικά :


Ο Ενδογενής Κίνδυνος ( Inherent Risk)



Ο Κίνδυνος Δικλίδων Ασφαλείας ( Control Risk)



Ο Κίνδυνος μη Εντοπισμού ( Detection Risk)
AR= IR x CR x DR

Τα τρία συστατικά πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους και μας δίνουν τον Ελεγκτικό
Κίνδυνο (AR).
Επομένως, όσο πιο μικρό το επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου τόσο πιο
μεγαλύτερη η ελεγκτική εργασία που απαιτείται. Ο ελεγκτικός κίνδυνος ορίζεται
σε ποσοστό 5% το οποίο είναι κοινό σε όλους τους λογαριασμούς. Από την άλλη
ο ενδογενής κίνδυνος ποικίλλει μεταξύ των λογαριασμών από 80 % και 100%. Ο
κίνδυνος των δικλίδων ασφαλείας με τη σειρά του κινείται μεταξύ 30% και 100%
από λογαριασμό σε λογαριασμό. Τέλος, ο κίνδυνος εντοπισμού ορίζεται
αναλόγως έτσι ώστε να διατηρείται το επιθυμητό 5% του ελεγκτικού κινδύνου.
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3.5 Ο έλεγχος βάσει κινδύνου
Στη σύγχρονη διαδικασία ελέγχου οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές εστιάζουν όπου η
πιθανότητα κινδύνου είναι υψηλή. Πιο αναλυτικά, οι ελεγκτές δεν ελέγχουν εκτενώς
λεπτομερείς διαδικασίες σε όλη την έκθεση των οικονομικών καταστάσεων αντίθετα
ελέγχουν εκεί όπου υπάρχει υψηλότερος ελεγκτικός κίνδυνος. Όταν ο έλεγχος
εκτελείται σύμφωνα με αυτό τον τρόπο δεν έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του
ΔΠΕ 330 ο οποίος αναφέρεται στις « Αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους
κινδύνους ».
3.6 Η τεκμηρίωση του ελέγχου
Ο ορκωτός ελεγκτής κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων είναι
υποχρεωμένος να συλλέξει τα κατάλληλα τεκμήρια με τα οποία θα καταλήξει στο
συμπέρασμα της έκθεσης ελέγχου. Τα τεκμήρια αυτά πρέπει να συμφωνούν με τα
διεθνή πρότυπα ελέγχου.
Αρχικά , είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει το φάκελο τεκμηρίωσης έγκαιρα και πριν
να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής θα συλλέξει στοιχεία και
τεκμήρια τα οποία συμφωνούν με τα ΔΠΕ θα τα αξιολογήσει καταλλήλως και στη
συνέχεια θα εξάγει συμπέρασμα. Επομένως, πρέπει να προλάβει το χρονικό
περιθώριο πριν τη λήξη του ελέγχου διότι η συλλογή τεκμηρίων έπειτα από αυτή δεν
θεωρούνται το ίδιο αξιόπιστα και ακριβή.
Η τεκμηρίωση των στοιχείων από τον ελεγκτή πρέπει να εκτελείται με τέτοιο τρόπο
έτσι ώστε ένας έμπειρος ελεγκτής ο οποίος δεν συμμετείχε στον έλεγχο να κατανοεί
την διαδικασία του ελέγχου. Πιο αναλυτικά, πρέπει να μπορεί να καταλάβει τη φύση ,
το χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών καθώς και τα συμπεράσματα
που πηγάζουν από αυτές. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αντιληφθεί τα σημαντικά
θέματα τα οποία προέκυψαν έπειτα από τον έλεγχο και τα τελικά συμπεράσματα
όσων απασχολήθηκαν σε αυτόν.
Τα τεκμήρια πρέπει να είναι έγγραφα ή ηλεκτρονικής μορφής καθώς και φύλλα
εργασίας. Ακόμη, σε αυτά συμπεριλαμβάνονται στοιχεία όπως αντίγραφα από τον
πελάτη που σχετίζονται είτε με συμβάσεις είτε με παραστατικά. Επίσης, στην
περίπτωση συναντήσεων της διοίκησης με την ελεγκτική ομάδα, πρέπει να
καταγράφονται όσα συζητήθηκαν και να συμπεριλαμβάνονται στα τεκμήρια του
ελέγχου.
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Στην συνέχεια η ελεγκτική ομάδα πρέπει να τεκμηριώνει όχι κάθε θέμα συζήτησης
αλλά κάθε έλεγχο όπου απαιτείται η άσκηση επαγγελματικού σκεπτικισμού και
επαγγελματικής κρίσης. Πιο αναλυτικά, πρέπει να τεκμηριώσει θέματα τα οποία είναι
υπεύθυνα για σοβαρούς κινδύνους, αποτελέσματα τα οποία εντοπίζουν ότι οι
οικονομικές καταστάσεις περιέχουν σφάλματα. Ως αποτέλεσμα , ο ελεγκτής πρέπει
αφού τεκμηριώσει όλα αυτά τα στοιχεία να τα καταγράψει ως « σημαντικά θέματα »
τα οποία έγιναν αντιληπτά κατά τον έλεγχο και κατά πόσο αυτά επηρεάζουν την
έκθεση γνώμης.
Στο τέλος του ελέγχου, η ελεγκτική ομάδα εφόσον έχει συγκεντρώσει όλα τα σχετικά
τεκμήρια είναι υπόχρεη να συμπληρώσει το φάκελο ελέγχου σε ηλεκτρονική ή
έγγραφη μορφή. Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την όλη
διαδικασία του φακέλου έπειτα από συγκεκριμένη ημερομηνία από την έκθεση του.
Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι μετά τη συμπλήρωση του φακέλου ο ελεγκτής
δεν πρέπει να διαγράφει στοιχεία ή να προσθέτει , και αν αυτό συμβεί είναι
υποχρεωμένος να τεκμηριώσει τους λόγους και το χρόνο που αυτές
πραγματοποιήθηκαν.
3.7 ΔΠΕ 240
Το ΔΠΕ 240 αναφέρεται στην ευθύνη του ελεγκτή όταν αυτός εντοπίσει απάτη κατά
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή αναφέρεται πως τα ΔΠΕ 315 και
330 πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω ο ελεγκτής κατά τη διαδικασία ελέγχου
αποσκοπεί στην εκτίμηση των πιθανών κινδύνων και στην εύρεση του ουσιώδους
σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις λόγω απάτης, συγκεντρώνοντας όλα τα
απαραίτητα τεκμήρια. Για τον εντοπισμό του σφάλματος ο ελεγκτής πρέπει να είναι
υποψιασμένος που πιθανώς κρύβεται απάτη.
Αρχικά, είναι αναγκαίο η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας να παρέχει στους
ελεγκτές λογιστές όλες τις πληροφορίες χωρίς να προσπαθεί να αποκρύψει στοιχεία.
Επιπλέον, πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη κάθε
μορφής απάτης και να παρέχει κίνητρα στην αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών.
Επομένως, επιβάλλεται η διοίκηση να δημιουργήσει ένα υγιές περιβάλλον διαφάνειας
και εντιμότητας, το οποίο θα επιβλέπεται με τη χρήση κατάλληλων μέσων.
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Από τη μεριά τους οι ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της εντιμότητας
της ελεγχόμενης οντότητας. Πιο αναλυτικά, πρέπει να κατανοήσουν τις δικλίδες
ελέγχου της εταιρείας και κατά πόσο εφαρμόζονται ορθά. Ως απάτη σύμφωνα με τους
Λουμιώτη και Τζίφα ( Αθήνα 2012 ) ορίζεται μια εκ προθέσεως πράξη από ένα ή
περισσότερα πρόσωπα της οικονομικής μονάδας ή από τη διοίκηση ή από εκείνους
που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση , από εργαζομένους ή από τρίτα μέρη ,
η οποία ενέχει παραπλάνηση για την απόκτηση ενός μη δίκαιου ή παράνομου
πλεονεκτήματος. Απάτη θα μπορούσε να αποτελέσουν οι παραπλανητικές
οικονομικές καταστάσεις με σκοπό προσωπικά συμφέροντα των ενεργούντων.
Η απάτη μπορεί να συμβεί εξαιτίας τριών πιθανών αιτιών. Αρχικά, υπάρχει έντονη
πίεση ή κίνητρο στην διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας έτσι ώστε να συντάξει
παραπλανητικές οικονομικές καταστάσεις έτσι ώστε να προσελκύσει επενδυτές ή να
επιτύχει μη ρεαλιστικούς στόχους. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις όπου άτομα
πίστευαν ότι το σύστημα δικλίδων δεν λειτουργούσε ορθά ή δεν θα γίνονταν
αντιληπτοί σε περίπτωση διάπραξης απάτης. Τέτοια άτομα θα μπορούσε να ήταν
άτομα εμπιστοσύνης ή άτομα τα οποία γνωρίζουν τις αδυναμίες των εσωτερικών
δικλίδων. Τέλος, υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι πιο εύκολο να εκλογικεύσουν
την απάτη διότι είτε δεν έχουν ηθικούς κανόνες είτε δέχονται πίεση.
Οι παρακάτω ενέργειες θα μπορούσαν να αποτελέσουν σχετικά παραδείγματα
μορφής απάτης στις οικονομικές καταστάσεις. Πιο αναλυτικά, η ελεγχόμενη
οντότητα θα μπορούσε να παραποιήσει, αλλοιώσει ή να χειραγωγήσει τα τεκμήρια
βάσει των οποίων καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, ο
λανθασμένος τρόπος προβολής αυτών με σκοπό την απόκρυψη γεγονότων ή
παράλειψη τους. Τέλος, η ελεγχόμενη οντότητα σκοπίμως δεν θέτει σε εφαρμογή τις
λογιστικές αρχές οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο παρουσίασης ποσών ή
γνωστοποίησής τους.
Η διοίκηση από την μεριά της έχει διαφόρους τρόπους να διαπράξει απάτες, με το να
προσπερνά τις εσωτερικές δικλίδες ασφαλείας μέσω διαφόρων πρακτικών. Πιο
ειδικά, καταχωρεί μη ρεαλιστικά παραστατικά με το σκοπό τη χειραγώγηση του
αποτελέσματος , πρακτική η οποία πραγματοποιείται συνήθως κατά το τέλος της
χρήσης. Επίσης, η διοίκηση μπορεί να παραλείψει ή να μην γνωστοποιήσει γεγονότα
κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και να τροποποιήσει
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δεδομένα ή αρχεία έτσι ώστε να παρουσιάσει πιο εξιδανικευμένη εικόνα της
οντότητας.
Ως απάτη επίσης ορίζονται οι περιπτώσεις υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων ,
δηλαδή κλοπή αυτών από εργαζόμενους της ελεγχόμενης οντότητας. Υπάρχουν
ποικίλοι τρόποι εφαρμογής αυτών όπως αναφέρονται στη συνέχεια. Αρχικά,
υπάλληλοι καταχρούνται τις εισπράξεις και τις χρησιμοποιούν προς όφελος τους.
Επιπλέον, υπάρχουν περιστατικά όπου πραγματοποιούνται κλοπές περιουσιακών
στοιχείων από τους εργαζόμενους. Κοντά σε αυτό, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η
οικονομική μονάδα πλήρωνε για αγαθά τα οποία δεν αποκτούσε σε πλαστούς
προμηθευτές . Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα περιουσιακά στοιχεία
χρησιμοποιούνται προς προσωπικό τους όφελος.
Επομένως, ο ελεγκτής πρέπει να ενεργεί με επαγγελματικό σκεπτικισμό κατά την
εκτέλεση του ελέγχου και να είναι υποψιασμένος για ενέργειες οι οποίες θα
οδηγήσουν σε εσφαλμένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με το ΔΠΕ
315 απαιτείται τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας να συζητούν τα σημαντικά θέματα
σχετικά με την ελεγχόμενη οντότητα καθώς και τις πιθανές απάτες και τις επιπτώσεις
αυτών.
Για την πλήρη κατανόηση των σημαντικών θεμάτων και των πιθανών μορφών
απάτης στην ελεγχόμενη οντότητα η ελεγκτική ομάδα πρέπει να εκτελέσει ορισμένες
ενέργειες. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να υποβάλει ερωτήματα στη διοίκηση σχετικά με
τις οικονομικές καταστάσεις και κατά πόσο αυτές μπορεί να είναι εσφαλμένες λόγω
απάτης. Έπειτα, πρέπει να θέσει ερωτήσεις στους υπευθύνους του εσωτερικού
ελέγχου κατά πόσο τηρούνται οι εσωτερικές δικλίδες και το βαθμό
αποτελεσματικότητας τους, κλείνοντας στο εάν έχουν παρατηρήσει ύποπτες
συμπεριφορές από τα μέλη ελεγχόμενης οντότητας. Επιπρόσθετα, ο ελεγκτής
καλείται να αξιολογήσει βάσει του επαγγελματισμού του και της κριτικής σκέψης του
την ύπαρξη ασυνήθιστων συναλλαγών , την εκτροπή από τις λογιστικές αρχές και
πρότυπα και να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που απέκτησε και την ορθότητα τους.
Επιπλέον , ο ελεγκτής στηριζόμενος στα προαναφερθέντα, πρέπει να αξιολογήσει και
να εντοπίσει τους πιθανούς κινδύνους τόσο σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων
αλλά και σε επίπεδο ισχυρισμού. Με πιο απλά λόγια, πρέπει να αξιολογήσει την
πιθανότητα απάτης κατά τη αναγνώριση των εσόδων , εστιάζοντας την προσοχή του
27

σε τύπους συναλλαγών ή ισχυρισμούς οι οποίοι ευνοούν την υλοποίηση διαφορών
μορφών απάτης. Στην περίπτωση όπου συμπεράνει ο ελεγκτής ότι δεν υπάρχει ο
κίνδυνος απάτης, πρέπει να το τεκμηριώσει στην έκθεση του.
3.8 ΔΠΕ 250
Το ΔΠΕ 250 αναφέρεται στην υποχρεωτική εξέταση νόμων και κανονισμών κατά τη
διάρκεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Αρχικά, πρέπει να ερευνήσει
κατά πόσο η ελεγχόμενη οντότητα συμμορφώνεται με τους νόμους και κανονισμούς.
Επομένως, πρέπει να σχεδιάσει την ελεγκτική διαδικασία με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε
να εντοπίζει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς το νομοθετικό πλαίσιο οι οποίες
έχουν αρνητική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. Ταυτόχρονα, η ελεγκτική
ομάδα καλείται να αντιδράσει καταλλήλως σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή
υποψίας μη συμμόρφωσης της ελεγχόμενης οντότητας.
Αρχικά, υπάρχει η περίπτωση η ελεγχόμενη εταιρεία να μην συμμορφώνεται με το
νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τότε καλείται η ελεγκτική ομάδα να κατανοήσει
αρχικά τον κλάδο στον οποίο ανήκει η εταιρεία και όλους τους σχετικούς
εξωτερικούς παράγοντες. Στη συνέχεια, είναι εύλογο να τεθούν ερωτήματα προς τη
διοίκηση, τα οποία θα ερευνούν πιθανούς νόμους και κανόνες οι οποίοι επηρεάζουν
την ελεγχόμενη οντότητα καθώς και πολιτικές που ακολουθεί η διοίκηση.
Επιπρόσθετα, οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να εξετάσουν περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης προς τους νόμους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσουν από την
ελεγχόμενη οντότητα σχετικές περιπτώσεις ή υποψίες προς μη συμμόρφωση οι οποίες
επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις. Είναι εύλογο ότι η ελεγκτική ομάδα πρέπει
να είναι ικανή να κατανοήσει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης της ελεγχόμενης
οντότητας προς τους νόμους και κανονισμούς.
Πιο αναλυτικά όταν ο ελεγκτής διαπιστώσει έπειτα από τον έλεγχό του ότι η
ελεγχόμενη οντότητα δεν συμμορφώνεται με τους νόμους και κανονισμούς πρέπει να
κατανοήσει τη φύση της καθώς και τις επιπτώσεις αυτής στις οικονομικές
καταστάσεις. Παραδείγματα των επιπτώσεων αποτελούν τα πρόστιμα , οι κυρώσεις ,
αποζημιώσεις, διακοπή της λειτουργίας. Επιπλέον , θα αναρωτηθεί εάν απαιτείται να
γνωστοποιηθεί και κατά πόσο επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις.
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3.9 ΔΠΕ 260
Η ελεγκτική ομάδα είναι υποχρεωμένη να επικοινωνήσει με όσους είναι
επιφορτισμένοι με την κυβέρνηση στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Πιο
ειδικά, ο ελεγκτής αναφέρεται στις ευθύνες του όσον αφορά τον έλεγχο,
παρουσιάζοντας το πεδίο και το χρόνο του ελέγχου. Επιπλέον, ζητάει από αυτούς τις
σχετικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή του ελέγχου, και τους αναφέρει όσα
ανακάλυψε από τη διαδικασία του ελέγχου. Τέλος, επιδιώκει την αποτελεσματική
επικοινωνία μεταξύ τους με το να αναζητήσει τα κατάλληλα πρόσωπα εντός της
ελεγχόμενης οντότητας έτσι ώστε να επικοινωνούν.
3.10 ΔΠΕ 320
Ο ελεγκτής σχεδιάζει και ενεργεί τον έλεγχο βάσει του ουσιώδες μεγέθους (
materiality ). Πιο αναλυτικά, ο ελεγκτής βασιζόμενος στην επαγγελματική του κρίση
κατά την διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων προσδιορίζει το
ουσιώδες μέγεθος.
Σκοπός του προσδιορισμού αυτού είναι η ελεγκτική ομάδα να εξασφαλίσει ότι οι
οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο απαλλάσσονται από το ουσιώδες σφάλμα και
μπορούν να οδηγηθούν σε συμπέρασμα ελέγχου βάσει των διεθνών προτύπων
ελέγχου. Επομένως, το ουσιώδες σφάλμα σύμφωνα με τους Λουμιώτη και Τζίφα (
Αθήνα 2012 ) αντιπροσωπεύει το μέγιστο ποσό των μη διορθωμένων και μη
εντοπισμένων λαθών που μπορεί να περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις,
και η ύπαρξη τους δεν επηρεάζει τις αποφάσεις των χρηστών των οικονομικών
καταστάσεων.
Ο ελεγκτής στην προσπάθεια του καθορισμού του ουσιώδες μεγέθους πρέπει να
λαμβάνει υπόψη του ότι θα είναι σε επίπεδο συνόλου των οικονομικών καταστάσεων
και σχετικά με τον κίνδυνο πρέπει να ληφθεί υπόψη του η φύση, ο χρόνος και η
έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών. Επομένως, απαιτείται ο επαγγελματικός
σκεπτικισμός από την ελεγκτική ομάδα καθώς υπάρχουν περιπτώσεις ειδικών
λογαριασμών οι οποίοι αποτελούν εξαίρεση καθώς το σφάλμα σε αυτούς είναι
μικρότερο από το ουσιώδες μέγεθος. Άρα, ο ελεγκτής πρέπει να προσαρμόσει το
μέγεθος του λαμβάνοντας υπόψη του τις ειδικές περιπτώσεις.
Επιπρόσθετα, ο ελεγκτής κατά τον υπολογισμό του ουσιώδες μεγέθους πρέπει να
ερευνήσει ορισμένους παράγοντες. Αρχικά, τα στοιχεία των οικονομικών
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καταστάσεων. Επίσης, πρέπει να ερευνήσει την ύπαρξη κονδυλίων τα οποία
σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις όπως περιπτώσεις χρηματοδότησης που
σχετίζονται με τα έσοδα για παράδειγμα. Ακόμη, ο κλάδος στον οποίο ανήκει η
ελεγχόμενη οντότητα , η μορφή ιδιοκτησίας και οι διοικούντες αυτής , καθώς και η
μεταβλητότητά της.
Υπάρχει η περίπτωση όπου ο ελεγκτής αναθεωρεί το αρχικό προσδιορισθέν ουσιώδες
μέγεθος, ειδικά σε περιπτώσεις όπου αποκτήσει πληροφορίες τις οποίες δεν είχε στη
διάθεση του πριν. Το ουσιώδες μέγεθος υπολογίζεται ως ποσοστό πάνω σε διάφορα
μεγέθη ανάλογα την επαγγελματική του κρίση. Για παράδειγμα, το πέντε τοις εκατό
του κέρδους προ φόρων χρησιμοποιείται κυρίως για επιχειρήσεις του βιομηχανικού
κλάδου στοχεύοντας στο κέρδος, ενώ το ένα τοις εκατό των συνολικών εσόδων
απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν αποσκοπούν στο κέρδος.
Συνοπτικά, ο προσδιορισμός του ουσιώδους μεγέθους δεν δίνεται με σαφείς οδηγίες
από τα διεθνή πρότυπα ελέγχου ωστόσο, ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα
από τους παρακάτω τρόπους :


5% -10% επί των κερδών προ φόρων.



1% - 3% επί του συνολικού ενεργητικού.



1% - 5% επί της καθαρής θέσης.



1% - 3% επί των πωλήσεων.

Πάντα ο ελεγκτής κατά τον προσδιορισμό πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το μέγεθος
της οικονομικής οντότητας και το επίπεδο του κινδύνου για ανάληψη του έργου.
3.10 ΔΠΕ 505
Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο ελεγκτής διενεργεί τον έλεγχο στηριζόμενος σε τεκμήρια.
Είναι επομένως εύλογο τα τεκμήρια τα οποία θα συλλέξει να χαρακτηρίζονται ως
αξιόπιστα και πλήρη έτσι ώστε να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ελέγχου. Το ΔΠΕ 505
αναφέρεται στις διαδικασίες εξωτερικής επιβεβαίωσης με σκοπό την απόκτηση
τεκμηρίων.
Ως αξιόπιστα τεκμήρια θεωρούνται αυτά τα οποία συλλέγονται απευθείας από τον
ελεγκτή και δεν μεσολαβεί η ελεγχόμενη οντότητα. Παράδειγμα αποτελούν οι
επιστολές επιβεβαίωσης από τις τράπεζες ή απαντήσεις των δικηγόρων με τους
οποίους συνεργάζεται η εταιρεία για εκκρεμείς δίκες ή ποινές εις βάρος της.
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Επιπλέον, προτιμάται τα τεκμήρια να διατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή,
διότι με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αξιοπιστία τους.
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας να
αρνηθεί να αποστείλει αιτήματα επιβεβαίωσης για παράδειγμα στους προμηθευτές
της έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί το υπόλοιπο μεταξύ τους. Τότε σε αυτήν την
περίπτωση ο ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από την διοίκηση το λόγο για
τον οποίο αρνείται και να τον τεκμηριώσει επαρκώς. Έπειτα, πρέπει να εξετάσει τις
πιθανές συνέπειες από την άρνηση στο συμπέρασμα ελέγχου και συγκεκριμένα αν
προκύπτει απάτη. Τέλος, θα ήταν χρήσιμο για την εξέλιξη του ελέγχου να
εκτελεστούν εναλλακτικές διαδικασίες για τις οποίες θα μπορέσει να συλλέξει τα
τεκμήρια.
Έχοντας συλλέξει τις απαντήσεις των επιστολών , θετικές και αρνητικές τότε η
ελεγκτική ομάδα καλείται να αξιολογήσει αυτές κατά πόσο μπορούν να ληφθούν
υπόψη τους και εάν κρύβεται ο κίνδυνος της απάτης. Ακόμα, ελέγχει την πληρότητα
των τεκμηρίων και κατά πόσο έχουν εκτελεστεί ορθά οι ελεγκτικές διαδικασίες
επιτρέποντας του να οδηγηθεί σε ένα συμπέρασμα.
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Κεφάλαιο 4 Ελεγκτικές διαδικασίες
4.1 Εισαγωγή
Ο ελεγκτής έχει στη διάθεση του να ακολουθήσει ορισμένες διαδικασίες με τις οποίες
θα διενεργήσει τον έλεγχο του. Αρχικά, πρέπει να συλλέξει όσα τεκμήρια και
στοιχεία απαιτείται έτσι ώστε να ελέγξει κατά πόσο τα υπόλοιπα έναρξης συμφωνούν
με τις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης και λήξης της προηγούμενης.
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία της ελεγχόμενης οντότητας
παρουσιάζονται εύλογα και επαρκώς.
Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις ελεγκτικές διαδικασίες τις οποίες μπορεί να
χρησιμοποιήσει ο ελεγκτής.
4.2 Οι αναλυτικές διαδικασίες
Οι αναλυτικές διαδικασίες όπως αναφέρονται στο ΔΠΕ 520 πρόκειται για τις
ελεγκτικές ενέργειες όπου θα εκτελέσει ο ελεγκτής έτσι ώστε να συλλέξει επαρκώς τα
ελεγκτικά τεκμήρια. Πραγματοποιούνται κατά το τέλος του ελέγχου με σκοπό ο
ελεγκτής να αποφανθεί κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις συμφωνούν με τα
συμπεράσματα του έπειτα από το έλεγχο.
Οι αναλυτικές διαδικασίες αναφέρονται τόσο σε χρηματοοικονομικά όσο και σε μη
χρηματοοικονομικά δεδομένα. Πιο αναλυτικά , η ελεγκτική ομάδα εξετάζει όσες
πληροφορίες διαθέτει από προηγούμενες χρήσεις. Έπειτα, συγκρίνει τα στοιχεία της
εταιρείας με παρόμοιες εταιρείες του κλάδου. Ακόμη, ερευνά τις προβλέψεις τις
οποίες σχηματίζει και εκτιμά τα αναμενόμενα μεγέθη . Οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται ποικίλουν σε πολυπλοκότητα.
4.3 Ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες
Ο ελεγκτής όταν επιθυμεί να εξετάσει σε επίπεδο ισχυρισμού της διοίκησης τότε
δύναται να επιλέξει ανάμεσα στις λεπτομερείς διαδικασίες ή ουσιαστικές αναλυτικές
διαδικασίες ή και μείγμα αυτών. Η επιλογή των διαδικασιών είναι στην κρίση του
ελεγκτή ανάλογα το πλαίσιο της ελεγχόμενης οντότητας.
Ανεξάρτητα από ποια διαδικασία θα ακολουθήσει, σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής
πρέπει να έχει κατά νου του τα ακόλουθα. Αρχικά, είναι υποχρεωμένος να εξετάσει
την καταλληλότητα των διαδικασιών που θα ακολουθήσει και κατά πόσο αυτές
λαμβάνουν υπόψη τους το ουσιώδες σφάλμα. Έπειτα, τίθεται το ζήτημα της
αξιοπιστίας των στοιχείων των οποίων θα χρησιμοποιήσει. Τέλος, πρέπει να είναι σε
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θέση να αιτιολογήσει κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ των αναμενόμενων ποσών
και των πραγματικών.
Συνοψίζοντας , οι αναλυτικές διαδικασίες υιοθετούνται όταν υπάρχει μεγάλος όγκος
συναλλαγών και είναι προβλέψιμος. Η ελεγκτική ομάδα όπως έχει ήδη αναφερθεί
χρησιμοποιεί τις αναλυτικές διαδικασίες κατά το τέλος του ελέγχου έτσι ώστε να
οδηγηθεί στα συμπεράσματά της. Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα εντοπισμού
κινδύνου όπου πρέπει τότε να πραγματοποιηθεί εκτίμηση σχετικά με την ύπαρξη
ουσιώδους σφάλματος.
4.4 Η ελεγκτική δειγματοληψία
Ο ελεγκτής βασιζόμενος στο ΔΠΕ 530 δύναται να χρησιμοποιήσει στατιστική ή μη
δειγματοληψία για τον έλεγχό του, έτσι ώστε να αξιολογήσει το σύστημα των
δικλίδων της ελεγχόμενης οντότητας και να οδηγηθεί στο συμπέρασμα του το οποίο
θα αναφέρει στην έκθεση ελέγχου.
Πιο αναλυτικά, η ελεγκτική δειγματοληψία αποτελεί τη βάση για να τεκμηριώσει ο
ελεγκτής τα ευρήματα του κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Αρχικά, είναι αναγκαίο να
διευκρινιστεί ότι ο ελεγκτής δεν ελέγχει τον πλήρες πληθυσμό αλλά ποσοστό
μικρότερο του 100%, έτσι ώστε το δείγμα που θα επιλέξει για έλεγχο να
περιλαμβάνει δεδομένα από όλο τον πληθυσμό. Με τον όρο πληθυσμό αναφερόμαστε
στο σύνολο των δεδομένων πάνω στα οποία η ελεγκτική ομάδα επιλέγει δείγμα για να
οδηγηθεί σε ορισμένα συμπεράσματα, το οποίο αποτελείται από επιμέρους στοιχεία
τα οποία αποκαλούνται ως μονάδες δειγματοληψίας. Επίσης, ο πληθυσμός μπορεί να
διαιρεθεί σε υπό-πληθυσμούς οι οποίοι διακρίνονται συνήθως με βάση κοινά
χαρακτηριστικά. Η πρακτική αυτή αποκαλείται στρωματοποίηση και αποσκοπεί στη
μείωση του μεγέθους του δείγματος έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος δειγματοληψίας.
Αναφορικά με αυτή τη μέθοδο, ο ελεγκτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το
μεγαλύτερο δυνατό σφάλμα στρωματοποιώντας τον πληθυσμό βάσει κάποιου
κριτηρίου ανάλογα τον κίνδυνο που εξετάζει. Για παράδειγμα, αν εξετάζει τις
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις τότε κριτήριο θα αποτελέσει ο χρόνος
καθυστέρησης της είσπραξης.
Έπειτα, τίθεται το ζήτημα περί κινδύνου δειγματοληψίας. Αυτό σημαίνει ότι η
επιλογή ενός διαφορετικού δείγματος από αυτό που έχει ήδη επιλεχθεί πιθανώς να
οδηγήσει τον ελεγκτή σε διαφορετικά συμπεράσματα. Πρόκειται για δύο ειδών
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σφάλματα, πρώτον ο ελεγκτής για παράδειγμα εάν ελέγχει τις δικλίδες πιστεύει
εσφαλμένα ότι είναι αποτελεσματικές και δεύτερον να μην τις θεωρεί
αποτελεσματικές ενώ είναι. Κοντά σε αυτό, πρέπει να αναφερθούμε και στην ύπαρξη
του μη δειγματοληπτικού κινδύνου ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από κάθε πιθανό
λόγο εκτός του κινδύνου δειγματοληψίας. Τέλος, υπάρχει η περίπτωση ο ελεγκτής να
συναντήσει απόκλιση από το δείγμα η οποία δεν αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό, και
αποτελεί ανωμαλία στον έλεγχο του.
Η ελεγκτική ομάδα κατά τον σχεδιασμό της δειγματοληψίας μπορεί να
χρησιμοποιήσει τη στατιστική δειγματοληψία. Πιο ειδικά, πρόκειται για το σχεδιασμό
δείγματος ο οποίος στηρίζεται στην τυχαία επιλογή των μονάδων του. Επιπλέον, για
την εξαγωγή των συμπερασμάτων ελέγχου ο ελεγκτής συμβουλεύεται τη θεωρία των
πιθανοτήτων διότι επιθυμεί να είναι καλυμμένος από την ύπαρξη σφάλματος. Εάν, η
ελεγκτική ομάδα ακολουθεί δειγματοληψία η οποία δεν περιέχει τα παραπάνω
χαρακτηριστικά τότε πρόκειται για τη μη στατιστική δειγματοληψία.
Ο ελεγκτής κατά το σχεδιασμό του ελέγχου ορίζει το ανεκτό σφάλμα. Με τον όρο
αυτό αναφερόμαστε στο επίπεδο του σφάλματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει
το πραγματικό σφάλμα. Συνήθως , το μέγεθος του είναι ίσο με το ουσιώδες σφάλμα ή
μικρότερο του. Στην ίδια λογική έχει χτίσει και το ανεκτό επίπεδο απόκλισης των
εσωτερικών δικλίδων με την πραγματική απόκλιση να μη μπορεί να υπερβεί αυτό που
θα ορίσει από τον ελεγκτή.
4.5 Ύπαρξη μεταγενέστερων γεγονότων
Το ΔΠΕ 560 αναφέρεται στην ευθύνη του ελεγκτή σχετικά με την ύπαρξη
μεταγενέστερων γεγονότων κατά τη διάρκεια του ελέγχου των οικονομικών
καταστάσεων. Ως μεταγενέστερα γεγονότα ορίζονται όσα εκτυλίσσονται μετά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, διακρίνονται σε δύο είδη. Αρχικά,
διακρίνονται αυτά τα οποία αναφέρονται κατά την ημερομηνία των οικονομικών
καταστάσεων και τεκμηριώνεται πλήρως αυτό. Από την άλλη υπάρχουν τα γεγονότα
τα οποία προκύπτουν έπειτα από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και
αυτά τεκμηριώνονται εξίσου.
Ο ελεγκτής έχει την υποχρέωση να συλλέξει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια μέσα από
τις ελεγκτικές διαδικασίες, έτσι ώστε να διαπιστώσει πότε συνέβησαν τα γεγονότα
και πως επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να
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ερευνήσει την ημερομηνία των γεγονότων και να ερευνήσει τη φύση και την έκταση
τους. Ταυτόχρονα, ελέγχει κατά πόσο η ελεγχόμενη οντότητα έχει οργανώσει
σύστημα δικλίδων με τις οποίες εντοπίζει την ύπαρξη μεταγενέστερων γεγονότων.
Η ελεγκτική ομάδα εστιάζει κυρίως σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Πιο αναλυτικά,
ερευνά την ύπαρξη εάν υπεγράφησαν νέες συμβάσεις , δεσμεύσεις και δάνεια.
Ακόμα, εξετάζει τα περιουσιακά στοιχεία σχετικά με την πώληση ή αγορά νέων
παγίων, καθώς και περιπτώσεις καταστροφής ή ζημίας τους. Επίσης, εστιάζει την
προσοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο και εάν υπάρχει αύξηση του και με ποιό τρόπο
πραγματοποιήθηκε. Επιπρόσθετα, οι δικαστικές αποφάσεις για τυχόν εκκρεμείς
υποθέσεις , καθώς και κάθε γεγονός το οποίο θα επιδρά στις οικονομικές
καταστάσεις.
Εάν υπάρξει κάποιο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα μετά τις οικονομικές καταστάσεις
αλλά πριν από την δημοσίευσή τους , τότε ο ελεγκτής πρέπει να το εξετάσει με τη
διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας. Πιο ειδικά, η συζήτηση αυτή αποσκοπεί στην
διαπίστωση εάν οι οικονομικές καταστάσεις επηρεάζονται από την ύπαρξη του. Στην
υπόθεση ότι η διοίκηση αποφασίζει να τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις,
τότε πρέπει να εξεταστεί η σχετική τροποποίηση και να εκτελεστούν οι αναγκαίες
ελεγκτικές διαδικασίες. Η τροποποίηση πρέπει να είναι ευδιάκριτη στις οικονομικές
καταστάσεις με αναφορά της ημερομηνίας τροποποίησης και της σχετικής έκθεσης
ελέγχου από τους ελεγκτές.
Από την άλλη, εάν τα μεταγενέστερα γεγονότα πραγματοποιούνται έπειτα από τη
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, τότε η ελεγκτική ομάδα καλείται να
συναντηθεί με τη διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζουν κατά πόσο τα
μεταγενέστερα γεγονότα επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και εάν απαιτείται
επομένως η τροποποίηση τους. Εάν τροποποιηθούν οι οικονομικές καταστάσεις
ανάλογα με τα προαναφερθέντα δρουν οι ελεγκτές. Επομένως, αναφέρονται στην
τροποποίηση στη νέα ή διαφοροποιημένη έκθεση τους σχετικά για την ύπαρξη
μεταγενέστερων γεγονότων.
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Κεφάλαιο 5 Ολοκλήρωση του ελέγχου
5.1 Εισαγωγή
Ο ελεγκτής έχοντας πλέον συλλέξει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια κατά την εκτέλεση
του ελέγχου, είναι πλέον σε θέση βασιζόμενος στην κρίση του να καταλήξει στο
συμπέρασμα ελέγχου.
Πρέπει να διαπιστώσει ότι η ελεγχόμενη οντότητα θα συνεχίσει τη δραστηριότητα
της στο μέλλον. Για την διαπίστωση αυτή είναι αναγκαίο να ελεγχθούν οι
οικονομικές καταστάσεις και να ερευνηθεί κάθε αμφιβολία σχετικά με τη συνέχιση
της δραστηριότητας. Ανάλογα το συμπέρασμα του ελεγκτή υπάρχουν διάφορα
συμπεράσματα στις εκθέσεις ελέγχου τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια.
5.1.1 Με έμφαση θέματος
Ο ελεγκτής δεν εκφράζει επιφύλαξη αλλά εστιάζει στον αναγνώστη την προσοχή του
σε μια συγκεκριμένη σημείωση των οικονομικών καταστάσεων της ελεγμένης
οντότητας. Ερμηνεύοντας την ανησυχία του με τη χρήση τεκμηρίων , διατυπώνει την
αμφιβολία του σχετικά με την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητα της η
εταιρεία.
5.1.2 Γνώμη με επιφύλαξη
Πρόκειται για περιπτώσεις όπου ο ελεγκτής καταλήγει να εκφράσει διαφοροποιημένη
γνώμη , εκφράζοντας την αβεβαιότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά
της στο μέλλον. Η διαφορά εδώ έγκειται στο γεγονός ότι η ελεγχόμενη εταιρεία δεν
αναφέρεται στην ανικανότητα αυτή στις οικονομικές της καταστάσεις.\
5.1.3 Αρνητική γνώμη
Ο ελεγκτής στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώνει ότι η ελεγχόμενη οντότητα
δεν δύναται να συνεχίσει τη δραστηριότητά της στο μέλλον έπειτα από την εξέταση
των οικονομικών της στοιχείων. Παράλληλα δεν γίνεται αναφορά στις σημειώσεις
των οικονομικών καταστάσεων κάτι σχετικό με την αδυναμία αυτή. Επομένως, η
ελεγκτική ομάδα καταλήγει στην άρνηση της συνέχισης της οντότητας στο μέλλον
δεδομένου ότι η παράλειψη των πληροφοριών αυτών δεν καθιστά εύλογη τη
συνέχιση της οντότητας.
5.2 Εναλλακτική βάση των οικονομικών καταστάσεων
Η ελεγχόμενη οντότητα έχει τη δυνατότητα να καταρτίζει τις οικονομικές της
καταστάσεις βάση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, την οποία εξετάζει
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όπως ήδη αναφέρθηκε ο ελεγκτής. Ωστόσο, υπάρχουν και εναλλακτικές βάσεις τις
οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει η ελεγχόμενη εταιρεία όπως για παράδειγμα η βάση
ρευστοποίησης. Οι ελεγκτές πρέπει να κρίνουν κατά πόσο η εναλλακτική βάση
συμφωνεί με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και χρηματοοικονομικής αναφοράς και
έπειτα να εκφράσουν το συμπέρασμα ελέγχου. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου
η ελεγκτική ομάδα ζητάει από την διοίκηση να επεκτείνει την εκτίμηση της, Αν
υπάρξει αντίρρηση ή απροθυμία από τους διοικούντες τότε μπορεί να δηλώσει
αδυναμία έκφρασης ή γνώμη με επιφύλαξη με τη χρήση των κατάλληλων τεκμηρίων.

5.3 Έγγραφες διαβεβαιώσεις
Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου ο ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να λάβει
έγγραφες διαβεβαιώσεις από την διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας σχετικά με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Πιο αναλυτικά, η διοίκηση επιβεβαιώνει ότι
έχει καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις πλήρως και με σαφήνεια , παρέχοντας
όλες τις πληροφορίες στην ελεγχόμενη οντότητα. Επίσης , μέσω αυτών ο ελεγκτής
είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα τεκμήρια που έχει συλλέξει για τη διενέργεια του
ελέγχου.
Η μορφή των έγγραφων διαβεβαιώσεων πρέπει να είναι σαν επιστολή διαβεβαίωσης
η οποία απευθύνεται στον ελεγκτή. Μέσω αυτών η διοίκηση της ελεγχόμενης
οντότητας επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν στην ελεγκτική ομάδα και
όσα τεκμήρια είναι αληθή και πλήρη. Τις επιστολές αυτές υπογράφουν όσοι είναι
υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας και ποικίλουν ανάλογα τη
δομή της διοίκησης της. Ωστόσο, η διοίκηση για να προσφέρει στους ελεγκτές
πληρότητα μπορεί να πραγματοποιήσει επερωτήσεις σε άτομα τα οποία έχουν
ανάλογες ευθύνες για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και να τις
συμπεριλάβει στις έγγραφες διαβεβαιώσεις.
Ο ελεγκτής στις έγγραφες διαβεβαιώσεις ζητάει από την διοίκηση ότι οι οικονομικές
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το ορισμένο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Επίσης, παρουσιάζονται εύλογα , με σαφήνεια και
πληρότητα όπως ορίζεται στους όρους ανάθεσης του έργου. Επιπρόσθετα, η διοίκηση
επιβεβαιώνει ότι παρείχε όλες τις πληροφορίες και ότι οι συναλλαγές έχουν
καταχωρηθεί και απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις. Συνοψίζοντας, τα
38

ελεγκτικά τεκμήρια τα οποία έχει συλλέξει η ελεγκτική ομάδα σχετικά με την
εκπλήρωση των καθηκόντων της δεν είναι επαρκή χωρίς τις σχετικές έγγραφες
διαβεβαιώσεις. ( Λουμιώτης , Τζίφας , Αθήνα 2012).
Ο ελεγκτής εκτός των παραπάνω περιπτώσεων δύναται να ζητήσει έγγραφες
διαβεβαιώσεις σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιο αναλυτικά, μπορούν να
ρωτήσουν σχετικά με το εάν η εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και προτύπων
είναι η ενδεδειγμένη για την ελεγχόμενη οντότητα. Ακόμη, κατά πόσο τα
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις , απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία του ισολογισμού
έχουν αποτιμηθεί , αναγνωριστεί και παρουσιαστεί με τον κατάλληλο τρόπο και
παρέχουν σαφή και πλήρη εικόνα στην ελεγκτική ομάδα, καθώς και αδυναμίες των
εσωτερικών δικλίδων.
Ο ελεγκτής κατά συνέπεια, πρέπει να ελέγξει τα στοιχεία που θα αποκτήσει μέσω των
έγγραφων διαβεβαιώσεων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανατρέξει στις παρελθούσες
χρήσεις της ελεγχόμενης οντότητας και να ερευνήσει τους λόγους δράσης με τη
συγκεκριμένη στρατηγική. Επίσης, να εξετάσει την ικανότητα της να πετύχει τους
στόχους της και τις προσπάθειες της. Επομένως, ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να
ζητήσει μέσω των διαβεβαιώσεων από τη διοίκηση στοιχεία τα οποία χρειάζεται για
να διευκρινίσει κάθε απορία που σχηματίζει σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις
και των στοιχείων που τις καταρτίζουν.
Τέλος, ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις έγγραφες διαβεβαιώσεις ως τεκμήρια
όπως έχει ήδη αναφερθεί , ωστόσο η ημερομηνία τους δεν μπορεί να ξεπερνά την
έκθεση ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι η ελεγκτική ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει
κάθε έγγραφη διαβεβαίωση που η ημερομηνία της είναι πριν την έκθεση ελέγχου
αρκεί να είναι επίσημη και επικαιροποιημένη. Ωστόσο, υπάρχει η περίπτωση οι
επιστολές αυτέ να μην είναι αξιόπιστες. Πιο ειδικά, εάν αυτές είναι αντίθετες με τα
ελεγκτικά τεκμήρια , τότε η ελεγκτική ομάδα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει
ελεγκτικές διαδικασίες για την αξιοπιστία των επιστολών. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν
είναι αξιόπιστες τότε πρέπει να εξετασθεί η συνέπεια αυτών στις οικονομικές
καταστάσεις και επομένως στην έκθεση ελέγχου. Υπάρχει όμως και η περίπτωση η
διοίκηση να μην παρέχει τις έγγραφες διαβεβαιώσεις προς τους ελεγκτές, Τότε ο
ελεγκτής πρέπει να επικοινωνήσει με τη διοίκηση , να αξιολογήσει την ακεραιότητα
της και να πράξει αναλόγως σχετικά με την πιθανή συνέπεια στη γνώμη του.
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Συνεπώς, ο ελεγκτής πρέπει να έχει κατά νου ότι η συλλογή των έγγραφων
διαβεβαιώσεων που να αναφέρονται την ελεγχόμενη χρήση αποτελεί αποκλειστική
ευθύνη του καθώς εξίσου απαραίτητο είναι να αξιολογήσει αυτές και έπειτα να
καταλήξει στο συμπέρασμα του ελέγχου.
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Κεφάλαιο 6 Εμπειρική έρευνα
6.1 Εισαγωγή

Έχοντας αναφερθεί λεπτομερώς στη διαδικασία του ελέγχου των οικονομικών
καταστάσεων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία διενεργείται
βασιζόμενη στα διεθνή πρότυπα ελέγχου έτσι ώστε να εξαχθεί αντικειμενικό
συμπέρασμα από την ελεγκτική ομάδα. Στο σημείο αυτό, προκαλεί ενδιαφέρον στον
ερευνητή κατά πόσο δύναται να προβλέψει το συμπέρασμα της έκθεσης ελέγχου.
Επομένως, στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εντοπιστούν οι
παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν το αποτέλεσμα του ελέγχου. Το εγχείρημα αυτό
δεν αποτελεί καινοτομία καθώς έχουν ήδη υπάρξει παρόμοιες προσπάθειες στο
παρελθόν, ωστόσο στη συνέχεια παρουσιάζεται μια προσπάθεια προσδιορισμού των
πιθανών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την γνώμη του ανεξάρτητου ελεγκτή.

6.2 Στοιχεία
Για την ανάγκη της έρευνας χρειάστηκε να συγκεντρωθούν στοιχεία από το
Χρηματιστήριο Αθηνών. Πιο αναλυτικά, επιλέχθηκε ένα δείγμα εκθέσεων ελέγχου
από εισηγμένες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της
ελληνικής οικονομίας. Η επιλογή των εταιρειών ήταν τυχαία, προερχόμενες από
διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν
πιο αντικειμενική προσέγγιση και να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα. Είναι
αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι εκθέσεις είναι δύο μορφών , πιο ειδικά διακρίνονται
σε χωρίς έμφαση γνώμη του ελεγκτή και με έμφαση γνώμης.
Οι εκθέσεις ελέγχου αναφέρονται στην πενταετία 2014 έως 2018. Η επιλογή αυτή
πραγματοποιήθηκε διότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η μέγιστη πιθανότητα να
υπάρχει όσο πιο σύγχρονη και ρεαλιστική απεικόνιση του κλάδου της ελεγκτικής και
της αγοράς στην Ελλάδα έπειτα από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης.
Στη συνέχεια αναφέρονται οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι εκθέσεις
ελέγχου των εταιρειών.
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Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση των δεδομένων
Κλάδος
Πλήθος Εταιρειών
Τεχνολογία – Πληροφορική

6

Ανάπτυξη, Επένδυση &

3

Διαχείριση Επενδύσεων
Διατροφής

1

Βιομηχανία

17

Κατασκευαστικός

7

Μουσικά όργανα & Λοιπός

1

εξοπλισμός
Οικιακός εξοπλισμός &

2

Έπιπλα
Τηλεπικοινωνίες

1

Εμπόριο

6

Φαρμακοβιομηχανία

1

Ιατρικές Υπηρεσίες

1

Τηλεπικοινωνίες –

1

Πληροφορική
Θέρμανση-Κλιματισμός

1

Μεταφορές

1

Εκδόσεις

1

Βιομηχανία Α΄ Υλών

1

Εμπορία Σιδήρου

1

Αρτοβιομηχανία

1

Νηματουργεία

1

Ασφάλειες

1

Βιομηχανία Γάλακτος

1

Τράπεζες

1
42

Ειδησιογραφία

1

Χαλυβουργία

1

Καύσιμα

2

Διαχείριση ακινήτων

1

Μηχανήματα

1

Εικόνα & Ήχος

1

Σύνολο
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Πηγή: https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/financial-statements-in-pdf-format

6.3 Μοντέλο Παλινδρόμησης
Όπως ήδη αναφέρθηκε, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες σχετικά με την
εύρεση παραγόντων οι οποίοι προσδιορίζουν την έκθεση γνώμης του ορκωτού
λογιστή ελεγκτή. Αυτό εξηγείται από την έντονη επιθυμία των ελεγκτών να
γνωρίζουν πως πιθανόν θα αντιδρούσαν οι ανταγωνιστές τους σε παρόμοιες
περιπτώσεις ελέγχου. Επίσης, από την μεριά της ελεγχόμενης οντότητας επιθυμεί να
προσδιορίσει την εξέλιξη του ελέγχου διότι επηρεάζει όχι μόνο τις αποφάσεις της
αλλά και το επενδυτικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Ως αποτέλεσμα , να υπάρχουν
ποικίλα μοντέλα με διάφορους παράγοντες έτσι ώστε να εντοπίσουν τα στοιχεία
εκείνα τα οποία συνδέονται με την γνώμη του ελεγκτή.
Αρχικά, για το μοντέλο παλινδρόμησης το οποίο θα αναγερθεί στη συνέχεια, βάση
του αποτέλεσαν οι παρακάτω ερευνητικές ενέργειες από το παρελθόν. Πιο
συγκεκριμένα, ο Σπάθης (2003) στην προσπάθεια του να εντοπίσει τους παράγοντες
οι επηρεάζουν την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση με τα μεγέθη ρευστότητας των επιχειρήσεων. Πιο
αναλυτικά, αναφέρεται στο δείκτη ρευστότητας ( cash ratio), και με τη χρήση ορθών
χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων το μοντέλο του δύναται
να προβλέψει ορθό αποτέλεσμα με 78% ακρίβεια. Επιπρόσθετα, ο Κίρκος (2007)
χρησιμοποίησε ένα μοντέλο με 26 χρηματοοικονομικούς δείκτες έτσι ώστε να
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εταιρείες με χαμηλή κερδοφορία συνδέονται με
εκθέσεις ελέγχου με έμφαση, με τους Laitenen και Laitenen (1998) να θεωρούν την
απόδοση και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας ως επίσης σημαντικούς
παράγοντες.
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Πριν από αυτούς, ο Dopuch ( 1987 ) χρησιμοποίησε για την έρευνα του τη ζημία
χρήσης και τους δείκτες αποδοτικότητας περουσιακών στοιχείων και ιδίων
κεφαλαίων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι επιδρούν υψηλά στον καθορισμό της
γνώμης του ελεγκτή. Επιπλέον , ο Mutchler (1985) εξέτασε κατά πόσο εάν η
πληροφορία σχετικά με την ελεγχόμενη οντότητα είναι εύκολα προσβάσιμη στο
κοινό μπορεί να επηρεάσει την έκθεση ελέγχου. Τέλος, οι Laitenen and
Laitenen(1998) and Beasley (1999) εξέτασαν και την πιθανότητα επιχειρήσεις οι
οποίες πήραν γνώμη του ελεγκτή με έμφαση πιθανώς να είναι και πιο κερδοφόρες.
Κοντά σε αυτό, ο δείκτης χρέους να αποτελεί ένα μέγεθος που επηρεάζει την έκθεση
γνώμης. Πιο ειδικά, η υψηλή τιμή του δείκτη σημαίνει ότι η εταιρεία στηρίζεται στην
εξωτερική χρηματοδότηση μειώνοντας έτσι την πιθανότητα να καταλήξει σε έκθεση
ελέγχου με έμφαση σύμφωνα με τους Laitenen and Laitenen (1998) and Reynolds
and Francis (2001) .
Επομένως, το μοντέλο παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς έρευνας
στηρίχθηκε στις παραπάνω προσπάθειες προσθέτοντας ορισμένους ακόμα
προσδιοριστικούς παράγοντες. Πιο αναλυτικά, θεωρεί ως εξαρτημένη μεταβλητή (Y)
την γνώμη του ανεξάρτητου ελεγκτή. Πιο αναλυτικά, η εξαρτημένη τιμή μπορεί να
πάρει δυο τιμές, την τιμή « 0 » όταν είναι χωρίς έμφαση και την τιμή « 1 » όταν
παρατηρείται έμφαση θέματος στην έκθεση ελέγχου από την ελεγκτική ομάδα.
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές διακρίνονται σε χρηματοοικονομικά μεγέθη και μη
χρηματοοικονομικά. Πιο αναλυτικά, ως χρηματοοικονομικά μεγέθη θεωρούνται ο
δείκτης ρευστότητας ( Cash Ratio ) ο οποίος υπολογίστηκε ως : ταμειακά διαθέσιμα
και χρηματικά ισοδύναμα προς κυκλοφορούν ενεργητικό. Επιπλέον, ο δείκτης
αποδοτικότητας περιουσιακών στοιχείων ( ROA = καθαρά έσοδα προς σύνολο
περιουσιακών στοιχείων) , απόδοση ιδίων κεφαλαίων ( ROE = καθαρά έσοδα προς
ίδια κεφάλαια ) και τέλος ο δείκτης συνολικού χρέους προς το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων.
Από την άλλη όπως ήδη αναφέρθηκε χρησιμοποιήθηκαν και μη χρηματοοικονομικά
μεγέθη. Πιο αναλυτικά, η ηλικία (age) όπου αναφέρεται στα έτη τα οποία είναι
εισηγμένη η εκάστοτε εταιρεία στο χρηματιστήριο αξιών της Αθήνας. Επιπρόσθετα,
το ποσοστό των μετόχων (BOD) που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο με
κριτήριο να έχουν μερίδιο μετοχών πάνω από 5% έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα
ψήφου και να μην είναι Έλληνες ή να ανήκουν σε ελληνική εταιρεία.
Έπειτα, προστέθηκαν δύο ψευδό μεταβλητές στο αρχικό μοντέλο. Πιο ειδικά, εάν η
εταιρεία έχει σχηματίσει οποιαδήποτε μορφή πρόβλεψης έτσι ώστε να εξασφαλίσει
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την αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας. Παραδείγματα προβλέψεων αποτελούν
η πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού, πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων και
κάθε είδους πρόβλεψη για πιθανά γεγονότα τα οποία επηρεάζουν την δραστηριότητα
της εταιρείας. Επομένως, η πρώτη ψευδό μεταβλητή « provision » παίρνει την τιμή 1
όταν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη και αντίστοιχα την τιμή 0 όταν δεν έχει. Επιπλέον, η
δεύτερη ψευδό μεταβλητή η οποία αναφέρεται στο γεγονός εάν η εταιρεία έχει
ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. Η ψευδό μεταβλητή « unaudited » λαμβάνει τιμές 0
και 1 στις περιπτώσεις όπου δεν είναι ανέλεγκτη και αντιστοίχως όταν είναι
ανέλεγκτη έστω και για μια χρήση.
Συνεπώς , το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι το ακόλουθο :
Audit opinion ( y ) : α + β1 Age +β2% BOD + β3 Cash Ratio + β4 ROA +β5 ROE
+β6 Debt to total assets+ δ0 provision + δ1 unaudited + ε.

6.4 Τα εμπειρικά αποτελέσματα
Η παλινδρόμηση πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα « Stata », και στην συνέχεια θα
παρατεθούν και θα αναλυθούν τα συμπεράσματα .

Σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι στατιστικά
σημαντικοί παράγοντες είναι τα χρόνια όπου η εταιρεία είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών , καθώς και οι δείκτες απόδοσης των περιουσιακών
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στοιχείων και ιδίων κεφαλαίων . Παρατηρείται ότι οι προσθήκες των δύο ψευδό
μεταβλητών δεν θεωρούνται στατιστικά σημαντικές, επομένως δεν επηρεάζεται η
γνώμη του ελεγκτή από την ύπαρξη προβλέψεων και των ανέλεγκτων φορολογικά
χρήσεων.
Στη συνέχεια ακολουθεί ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας όπου αναφέρεται στην
ύπαρξη μη σταθερής διακύμανσης.

Παρατηρείται ότι το F-statistic είναι 2,49 και το p-value 0,0604, επομένως
απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση , συνεπώς υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στο
παρόν μοντέλο. Με τον όρο ετεροσκεδαστικότητα ορίζεται ως η περίπτωση όπου η
διακύμανση του διαταρακτικού όρου δεν είναι σταθερή όπως στην
ομοσκεδαστικότητα.

6.5 Σύνοψη
Παρατηρείται επομένως, ότι η έκθεση ελέγχου επηρεάζονται από ορισμένους
παράγοντες όπως είναι οι δείκτες αποδοτικότητας περιουσιακών στοιχείων και ιδίων
κεφαλαίων. Οι ψευδό μεταβλητές δεν μπορούν να δώσουν μια πρόγνωση στον
ερευνητή για την έκβαση του ελέγχου, αντίθετα θεωρούνται ως ερμηνευτικοί
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παράγοντες κοντά στο συμπέρασμα ελέγχου. Συνεπώς, η γνώμη του ανεξάρτητου
ελεγκτή προσδιορίζεται από πλήθος παραγόντων για τους οποίους θα ήταν εύλογο να
διενεργηθεί έρευνα.
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Κεφάλαιο 7 Επίλογος
Όπως ήδη έχει αναφερθεί η ελεγκτική εμφανίζεται εκ αρχαιοτάτων χρόνων . Ο
ελεγκτής οφείλει να διακρίνεται από ορισμένες αξίες τις οποίες ορίζουν τα διεθνή
πρότυπα ελέγχου και ο κώδικας δεοντολογίας. Η διαδικασία του ελέγχου βασίζεται
στα ΔΠΕ τα οποία καθοδηγούν τον ελεγκτή να οργανώσει τον έλεγχο βάσει κριτικής
σκέψης και εμπειρίας έτσι ώστε να οδηγηθεί σε τεκμηριωμένη γνώμη. Συνεπώς, ο
προϊστάμενος ελέγχου είναι υπεύθυνος όχι μόνο για τον έλεγχο καθώς και για
σύσταση της ομάδας του.
Σχετικά με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι οι
ελεγκτικές διαδικασίες πρέπει να τηρούνται επαρκώς βάσει των ΔΠΕ και του κώδικα
δεοντολογίας αναγκαστικά σε κάθε έλεγχο. Επομένως, με τον τρόπο αυτό διατηρείται
η αξιοπιστία του ελεγκτικού έργου, και ότι το συμπέρασμα που θα προκύψει θα είναι
τεκμηριωμένο. Επιπλέον, βάσει αυτών ο ελεγκτής δύναται να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τους κινδύνους τους οποίους θα συναντήσει κατά τη διάρκεια του
ελέγχου. Είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση ότι το επάγγελμα του ελεγκτή απαιτεί
κριτική αντίληψη και δεν ενεργεί υπό το στενό πρίσμα των ήδη χρησιμοποιηθέντων
μεθόδων. Αντίθετα, κάθε έλεγχος είναι μοναδικός , και οι δυσκολίες και οι
περιπτώσεις όπου συναντά ο ελεγκτής είναι μοναδικές. Επομένως, οι παράγοντες οι
οποίοι δύναται να προσδιορίσουν την γνώμη του ελεγκτή ποικίλουν.
Κοντά σε αυτό, κατά την εμπειρική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δείκτες απόδοσης
των περιουσιακών στοιχείων και ιδίων κεφαλαίων θεωρούνται προσδιοριστικοί
παράγοντες της γνώμης του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή. Οι παράγοντες αυτοί
είναι από τους πιο σημαντικούς χρηματοοικονομικούς παράγοντες επομένως εύλογα
είναι στατιστικά σημαντικοί. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογα τον κλάδο,
και την ελεγχόμενη οντότητα υπάρχουν επιπλέον παράγοντες είτε μοναδικοί είτε
επαναλαμβανόμενοι οι οποίοι προσδιορίζουν την έκθεση ελέγχου. Άρα, θα ήταν
χρήσιμο για τις ελεγχόμενες εταιρείες να ερευνηθούν παράγοντες οι οποίοι
επηρεάζουν την έκθεση ελέγχου και αξίζει οι ελεγχόμενες εταιρείες και οι ελεγκτικές
ομάδες να εστιάσουν την προσοχή τους με αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός πιο
αποτελεσματικού ελέγχου χρονικά και ποιοτικά.
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