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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

       Με την ευκαιρία της ταυτόχρονης λήξης της πτυχιακής µου εργασίας και της 

φοίτησης στο Τεχνολογικό Ίδρυµα ∆υτικής Ελλάδας,  στο Τµήµα Λογιστικής, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους τους καθηγητές του προγράµµατος και για την 

υποµονή τους και για τις καθοριστικές υποδείξεις τους. 

 

       Ιδιαιτέρως όµως θα ήθελα να υποβάλω τις ευχαριστίες µου στον Κύριο Γεώργιο 

Γκολφη καθηγητή του Τµήµατος Λογιστικής, επιβλέπων καθηγητή της πτυχιακής 

µου εργασίας, για τη πολύτιµη βοήθεια, την υποµονή του, την καθοδήγηση του αλλά 

και για τους νέους ορίζοντες που µου άνοιξε στην λογιστική επιστήµη.  

       Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ήταν κοντά µου 

όλο αυτό το διάστηµα µε στήριζαν και µου αφιέρωναν τον πολύτιµο χρόνο τους. 

       Πιο πολύ όµως από όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια µου που 

αγόγγυστα µε στηρίζει  µε κάθε τρόπο σε ότι κι αν επιχειρώ χρόνια τώρα..     

 

 



 iii 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

       Ως έννοια η ελεγκτική είναι ο κλάδος της οικονοµικής επιστήµης που ασχολείται 

µε την διαδικασία διατύπωσης αρχών και κανόνων σχετιζόµενων µε την διαδικασία  

οικονοµικών ελέγχων στις επιχειρήσεις   

 

       Η βασικότερη διάκριση της ελεγκτικής είναι σε εσωτερική, εξωτερική και 

κρατική ελεγκτική. Ύστερα από αρκετά χρόνια εφαρµογής στην πράξη, ο εσωτερικός 

έλεγχος των επιχειρήσεων, βασικό εργαλείο της ελεγκτικής, θεωρείται από 

ερευνητές, πανεπιστηµιακούς και «ανθρώπους της αγοράς» το αποτελεσµατικότερο 

µέσο για την προάσπιση και εξασφάλιση  των εσόδων των οικονοµικών οργανισµών.  

 

       Σκοπός λοιπόν της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός 

θεωρητικού πλαισίου σχετικού µε τα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου και η 

διερεύνηση του κατά πόσο ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να εφαρµοστεί στις βασικές 

οµάδες λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ..  

 

       Η παρουσίαση του εν λόγω πονήµατος, διακρίνεται από ένα µια  επαρκή 

αναφορά  στις µεθόδους και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται αναφορικά µε τον 

εσωτερικό έλεγχο ανά οµάδα Ε.Γ.Λ.Σ. στον ελλαδικό χώρο.  

 

       Περιορισµός στην εν λόγω προσπάθεια,  θεωρείται η έλλειψη παρουσίασης 

πρακτικών εφαρµογών εσωτερικού ελέγχου. Εντούτοις, προτάσεις για µελλοντική 

έρευνα αποτελούν η σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη, ώστε ο εσωτερικός έλεγχος 

να αποκτήσει την σηµασία που του αξίζει και η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση 

των στοιχείων που δίνουν τα αποτελέσµατα της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής . 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

       ∆ιανύουµε µια εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ταχέως µεταβαλλόµενες 

συνθήκες σε όλα τα επίπεδα της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και των κοινωνιών 

που έχει δηµιουργήσει. Ο άνθρωπος καθηµερινά βάλλεται από τεράστιο όγκο 

πληροφοριών και αναγκάζεται να αντιµετωπίσει εκατοντάδες νέες προκλήσεις. Το 

κλειδί της επιτυχίας είναι η ανάπτυξη µηχανισµών προσαρµογής στις νέες συνθήκες 

(προσωπικές, κοινωνικές, πολιτικές κ.τ.λ.). 

 

       Μέσα σε αυτό το ραγδαία µεταβαλλόµενο, αβέβαιο, απαιτητικό και έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον καλούνται να δραστηριοποιηθούν, να επιβιώσουν και να 

αναπτυχθούν και οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Οι νέες τεχνολογίες και η γρήγορη 

εξέλιξη τους, η παγκοσµιοποίηση των αγορών, η εισαγωγή νέων προϊόντων και 

επιχειρήσεων στις αγορές είναι µερικές µόνο από τις προκλήσεις που πρέπει να 

διαχειριστεί η σύγχρονη επιχείρηση.  

 

       Βασικός τρόπος επιβίωσης των σηµερινών επιχειρήσεων είναι η σωστή και 

έγκαιρη πληροφόρηση και ακολούθως µέσα από αυτή, η λήψη των ενδεδειγµένων 

αποφάσεων που θα την οδηγήσουν στη χάραξη της στρατηγικής εκείνης που θα της 

επιτρέψει να δηµιουργήσει και να διατηρήσει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

έναντι των άλλων επιχειρήσεων, στον κλάδο που δραστηριοποιείται και γενικότερα. 

 

       Στην εύρυθµη λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης και στη δηµιουργία αυτού 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που προαναφέρθηκε, σηµαντικό ρόλο παίζει η 

ελεγκτική επιστήµη και ο εσωτερικός έλεγχος, ο οποίος αποτελεί και αντικείµενο 

µελέτης αυτή της πτυχιακής εργασίας. 
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       Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο του εν λόγω πονήµατος, θα γίνει αναφορά 

στο εννοιολογικό πλαίσιο της ελεγκτικής επιστήµης και επιγραµµατική ιστορική 

αναδροµή. Στη συνέχεια, θα δοθεί ο ορισµός της ελεγκτική επιστήµης και θα 

αναλυθεί το αντικείµενο, ο σκοπός και η χρησιµότητα της, για τη σύγχρονη 

επιχείρηση. Κλείνοντας το κεφάλαιο, θα κατονοµαστούν οι βασικές κατηγορίες της 

ελεγκτικής καθώς και στα είδη ελέγχων που αυτή χρησιµοποιεί. 

 

       Στο δεύτερο κεφάλαιο, αντικείµενο µελέτης αποτελεί η έννοια του εσωτερικού 

ελέγχου. Παρουσιάζεται το αντικείµενο, ο σκοπός  του και εξηγείται η αναγκαιότητα 

του, τα είδη που τον διακρίνουν και επιχειρείται συσχέτιση του µε τις οικονοµικές 

µονάδες  και ειδικότερα σε επίπεδο δραστηριότητας τους. 

 

       Στο τρίτο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στο Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο µε 

µια σύντοµη ιστορική αναδροµή και παρουσίαση των βασικών αρχών που το διέπουν, 

για να κατανοήσουµε το πώς φτάσαµε σήµερα στην υποχρεωτική του εφαρµογή 

καθώς και το ποια είναι η χρησιµότητα του. Στη συνέχεια θα αναλύσουµε στην 

έννοια της λογιστικής τυποποίησης, τα πλεονεκτήµατα του Ε.Γ.Λ.Σ. τους στόχους και 

τη σηµασία του για την ελληνική πραγµατικότητα. Ακολούθως, θα γίνει λόγος για τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ανάλυση οµάδας αυτών και θα επισηµανθεί η σχέση 

τους µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Τελός, θα επιχειρηθεί παρουσίαση της 

διάρθρωσης του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των συνηθέστερων και 

σηµαντικότερων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

       Στο τέταρτο κεφάλαιο,  θα αναλυθεί η έννοια της οικονοµικής µονάδας και των 

στόχων της και θα αναλυθούν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, επιγραµµατική 

παρουσίαση των οποίων  έγινε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Θα αναφερθούν οι 

βασικές αρχές που τις διέπουν και θα αποκαλυφθεί ο σκοπός ύπαρξης τους και η 

χρησιµότητα τους. Στο τέλος του κεφαλαίου θα αναφερθούν και θα εξηγηθούν οι 

µέθοδοι ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

       Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της πτυχιακής εργασίας, θα 

επιχειρηθεί συνδυασµός όλων των παραπάνω που αποτελούν το πλαίσιο κατανόησης 
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των εµπλεκόµενων στο θέµα βασικών εννοιών. Αναλυτικότερα, θα επιχειρηθεί να 

αναλυθεί η χρησιµότητα του εσωτερικού ελέγχου, ξεχωριστά για κάθε οµάδα του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και να τεκµηριωθεί  µε αυτό τον τρόπο η 

χρησιµότητα του και θα καταδειχθούν σύντοµα, οι αδυναµίες υπαρχόντων 

συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

 

       Τέλος, θα παρουσιαστούν τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από όλη την 

παραπάνω µελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

        

1.1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

 

       Η Αµερικάνικη Ένωση Λογιστικής (American Accounting Association) το 1972, 

όρισε την ελεγκτική ως «µια συστηµατική διαδικασία αντικειµενικής συγκέντρωσης 

και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκµηρίων που αφορούν σε πιστοποιήσεις οικονοµικών 

ενεργειών και γεγονότων µε σκοπό την εξακρίβωση του βαθµού ανταπόκρισης 

µεταξύ αυτών των πιστοποιήσεων και των προκαθορισµένων κριτηρίων για τη 

γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων σε ενδιαφερόµενους χρήστες». 

  

       Σύµφωνα µε τον Meigs (1987), ο οποίος για πολλούς ερευνητές θεωρείται ως 

πατέρας της ελεγκτικής επιστήµης, ως ελεγκτική ορίζεται ο ιδιαίτερος εκείνος 

επαγγελµατικός κλάδος, των διοικητικών - οικονοµικών επιστηµών, που 

πραγµατεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και προϋπόθεσης για την διενέργεια 

ελέγχου σε κάθε οικονοµική µονάδα, µε σκοπό την διαφύλαξη και την σωστή 

διαχείριση των οικονοµικών πόρων καθώς και την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού. 

       Γενικότερα µπορεί να λεχθεί ότι η ελεγκτική είναι η ελεγκτική είναι ο 

επιστηµονικός κλάδος και τεχνική που έχει σαν αντικείµενο τη διατύπωση αρχών και 

κανόνων για τη διεξαγωγή των οικονοµικών ελέγχων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

πρόληψη λαθών και η διαπίστωση της πραγµατικής χρηµατοοικονοµικής κατάστασης 

της οικονοµικής µονάδας. Έλεγχος, δηλαδή, είναι η έρευνα για την αλήθεια, την 

ορθότητα, την ικανότητα, τη γνησιότητα, την αξία των περιουσιακών στοιχείων, των 

αποτελεσµάτων και της θέσης της οικονοµικής µονάδας, Μπαµπινιώτη (2002). 
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       Με λίγα λόγια, η ελεγκτική ως φιλοσοφία, ως επιστήµη και τεχνική δεν 

ενδιαφέρεται: 

- για τη νοµική µορφή των µονάδων που ελέγχει, δηλαδή, το αν έχει ιδιωτικό ή 

δηµόσιο χαρακτήρα, 

- για το αντικείµενο εκµετάλλευσης, 

- για τον κερδοσκοπικό ή µη χαρακτήρα τους. 

 

       Παράλληλα, η ελεγκτική είναι ένας κλάδος που µέσα από τη διερεύνηση και την 

αξιολόγηση των λειτουργιών αποκτά έδαφος αποδοχής και εφαρµογής σε κάθε 

επιχειρηµατική µονάδα, φορέα και κοινωνία. Εξελίσσεται συνεχώς και προσπαθεί να 

αποκτήσει τη δική της οντότητα - ταυτότητα, προσεγγίζοντας κάθε φορά τις 

αδυναµίες των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου µε επιστηµονικές µεθόδους, 

επιδεικνύοντας ρεαλιστικές λύσεις προκειµένου να εξασφαλιστεί χρηστή διοίκηση 

και να επιτύχουν οι φορείς και οι διοικήσεις τις επιδιώξεις και τους σκοπούς τους, 

διασφαλίζοντας παράλληλα τους µετόχους και γενικότερα την κοινωνική συνοχή της 

επιχείρησης. 

 

1.2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ     

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

       Η ανάγκη του ελέγχου πρωτοεµφανίστηκε από τους προϊστορικούς κιόλας 

χρόνους όταν οι άνθρωποι ξεκίνησαν τις ανταλλαγές των αγαθών τους, τότε έγιναν οι 

πρώτες εµπορικές πράξεις. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που 

δηµιούργησε η ανταλλαγή των αγαθών καθώς και η αξιοπιστία των στοιχείων στις 

συναλλαγές αυτές, κατέστησε αναγκαία την εµφάνιση της πρώτης λογιστικής 

εγγραφής
1
 και επεσήµανε την ανάγκη του ελέγχου µεταξύ των συναλλασσόµενων 

πρωτόγονων κοινωνιών (Φλιτούρης, 2007). Εντούτοις, η ανάπτυξη της ελεγκτικής 

και η εξέλιξη της σε ξεχωριστό επαγγελµατικό κλάδο, στα πλαίσια της εµπορικής 

δραστηριότητας του ανθρώπου, προέκυψε πολύ αργότερα (1825 στην Αγγλία – 

                                                 
1
 από διάφορα ιστορικά ευρήµατα προκύπτει ότι χρησιµοποιούσαν σύµβολα και γραµµές πάνω σε 

δέντρα, ξύλα, πλάκες, πίνακες, κ.α. για να υποδηλώσουν λογιστικές πράξεις. 
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Αγγλικό Θησαυροφυλάκιο), όταν η λογιστική ανέλαβε (µε την οργάνωση και 

ανάπτυξη της) σηµαντικό ρόλο και ευθύνη στην µεγάλη οικονοµική και ευρύτερη 

εξέλιξη του ανθρώπου. 

 

       Σήµερα, η απελευθέρωση των αγορών και των υπηρεσιών τόσο  σε τοπικό όσο 

και παγκόσµιο επίπεδο, οι ιδιωτικοποιήσεις σε όλες τις εκφάνσεις της οικονοµίας, η 

παγκοσµιοποίηση του κεφαλαίου, η δηµιουργία νέων αγορών, η εισαγωγή νέων  

 

τεχνολογιών, νέων προϊόντων και υπηρεσιών κ.α. καθιστούν τη σηµασία του ελέγχου 

σηµαντικότερη από ποτέ. Για το λόγο αυτό, η ελεγκτική έχει επεκταθεί σε όλο το 

φάσµα της διοικητικής δραστηριότητας και λειτουργίας µιας κοινωνίας, ιδιωτικό και 

δηµόσιο τοµέα. Βασικό ενδιαφέρον του Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου των 

Επιχειρήσεων όπως και η ευθύνη της Ελεγκτικής αποτελεί η διαπίστωση της 

ορθότητας µε την οποία οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν την 

οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα δράσεως των ελεγχόµενων µονάδων, καθώς 

και την γενική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης.  

 

       Στην Ελλάδα η πρώτη εµφάνιση οργανωµένου ελεγκτικού επαγγέλµατος γίνεται 

το 1956 µε την ίδρυση του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (Ν.∆. 3329/55), µε τη 

βοήθεια Άγγλων Ορκωτών Λογιστών και υπό τον έµµεσο έλεγχο του κράτους 

(Παπαδάτου, 2001). 

 

1.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

 

       Ο κλάδος της ελεγκτικής, έχει θεσπίσει ορισµένες ελεγκτικές  τεχνικές οι οποίες 

και χρησιµοποιεί  όπως  αυτές  έχουν  προκύψει από τις  επιχειρήσεις της Ευρώπης 

και της Αµερικής. Οι διαδικασίες αυτές όρισαν και διαµόρφωσαν τα ευρωπαϊκά και 

αµερικάνικα πρότυπα και έτσι καθιερώθηκαν στις διεθνείς βιβλιογραφίες ως 

«∆ιεθνείς Θέσεις». Έτσι πλέον οι ελεγκτικές επαληθεύσεις των οικονοµικών 

καταστάσεων γίνονται µε τις διαδικασίες που καθορίστηκαν διεθνώς από τις αρχές 

του 20
ου

 αιώνα.  
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       Η ελεγκτική εξετάζει τρία βασικά θέµατα τα οποία αφορούν τόσο τον εσωτερικό 

όσο και τον εξωτερικό έλεγχο: 

- το αντικείµενο του ελέγχου 

- το υποκείµενο του ελέγχου 

- τις ελεγκτικές διαδικασίες 

 

      Αναλυτικότερα, το αντικείµενο του ελέγχου αφορά το τι ελέγχεται, γιατί είναι 

αναγκαίος ο έλεγχος και ποιοι  σκοποί επιδιώκονται µέσα από τον έλεγχο. 

Ενδιαφερόµενοι για τη διενέργεια του ελέγχου είναι οι διοικούντες στην επιχείρηση, 

οι µέτοχοι, οι πιστωτές και οι συναλλασσόµενοι µε αυτή.   

 

       Το υποκείµενο του ελέγχου αφορά τον ελεγκτή, δηλαδή το ποια άτοµα µε 

εξειδικευµένη γνώση και επιστηµονική κατάρτιση  έχουν αναλάβει να διενεργούν τον 

έλεγχο, ποιες οι προδιαγραφές καθώς και τα προσόντα των ατόµων αυτών ώστε να 

µπορούν να ανταποκριθούν στα ελεγκτικά τους καθήκοντα. 

       Τέλος αναφορικά µε τις ελεγκτικές διαδικασίες µπορεί να λεχθεί ότι σε αυτές 

περιλαµβάνεται ο τρόπος, οι επιστηµονικές τεχνικές και µέθοδοι που θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται κάθε φορά για τη διενέργεια του ελέγχου προκειµένου να παραχθεί 

ελεγκτικό  αποτέλεσµα επιστηµονικού επιπέδου. 

 

1.4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

 

       Η αναγκαιότητα του ελέγχου, οποιασδήποτε οικονοµικής µονάδας, πηγάζει από 

τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης. Τα λάθη και οι αδυναµίες, είναι χαρακτηριστικά 

κάθε ανθρώπου. Η εξέλιξη της επιστήµης και γενικά οι κοινωνικές και οικονοµικές 

συνθήκες, επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τις ατέλειες και τις αδυναµίες αυτών, όµως 

ποτέ δε µπορούν να εκλείψουν ολοκληρωτικά (Γρηγοράκος, 1989). 

        

Οι βασικότεροι παράγοντες θεµελίωσης της ελεγκτικής είναι: 

- Η πρόληψη ή ανακάλυψη λαθών (π.χ. έγκαιρος εντοπισµός και διόρθωση 

λογιστικών σφαλµάτων). 
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- Η ανάγκη αξιόπιστων πληροφοριών  

 

1.5. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

 

       Σύµφωνα µε τη βάση της ελεγκτικής, βασικός σκοπός και πεµπτουσία της 

ελεγκτικής διαδικασίας είναι ο έγκαιρος  εντοπισµός και η διόρθωση σφαλµάτων, τα 

οποία ανεξάρτητα µε τον χαρακτήρα τους (εσκεµµένα ή µη), παραποιούν τις 

οικονοµικές καταστάσεις µε συνέπεια να παρουσιάζουν µια ανακριβή εικόνα της 

επιχείρησης.  Τέτοια λάθη, που οι συνέπειες τους ενδέχεται να αποδειχθούν 

κεφαλαιώδους σηµασίας για την επιχείρηση. Οι έξι κατηγορίες σφαλµάτων 

επιγραµµατικά είναι: τα σφάλµατα λογιστικής ερµηνείας, τα σφάλµατα παραλείψεων, 

τα σφάλµατα αποδόσεων, τα σφάλµατα αρχών, τα αριθµητικά σφάλµατα και 

σφάλµατα από την εκτέλεση λογιστικής εργασίας (Bande, 1996). 

 

       Τέλος, µέσα στο ευµετάβλητο και συνεχώς διαφοροποιούµενο και εξελισσόµενο 

έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο λειτουργούν σήµερα οι επιχειρήσεις, τα 

διοικητικά στελέχη συχνά επιφορτίζονται µε την λήψη ορθολογικών αποφάσεων, οι 

οποίες καθορίζουν την µελλοντική πορεία της επιχείρησης. Για την λήψη αυτών των 

αποφάσεων, είναι απαραίτητες αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες, ελεύθερες 

προκαταλήψεων και σκοπιµοτήτων.  

 

       Ελεγκτές, λογιστές και πανεπιστηµιακοί υποστηρίζουν ότι ο έγκαιρος εντοπισµός 

αναξιόπιστων πληροφοριών είναι κοµβικής σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργία 

µιας επιχείρησης. Ανακριβείς πληροφορίες µπορεί να προκαλέσουν µη 

αποτελεσµατική και µη αποδοτική κατανοµή των παραγωγικών πόρων, η οποία 

µπορεί να επηρεάσει αρνητικά σε µεγάλο βαθµό την επιχείρηση και όλους εκείνους 

που αναλαµβάνουν τις σχετικές αποφάσεις. 

       Συµπερασµατικά, η σηµασία της ελεγκτικής µεταξύ άλλων έγκειται στο γεγονός 

ότι βοηθά στην ανίχνευση ελλείψεων και εντοπίζει τα σηµεία που χρήζουν 

βελτιώσεων ώστε να περιορίζονται οι δαπάνες, να εξαλείφονται οι σπατάλες και να 

εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα της επιχείρησης.  

 



9 

 

       Πιο συγκεκριµένα, οι βασικοί σκοποί της ελεγκτικής είναι: 

- η πρόληψη ηθεληµένων ή αθέλητων λογιστικών λαθών, απατών (προληπτικός 

- έλεγχος), 

- η αποκάλυψη και η καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλµάτων, απατών 

- (κατασταλτικός έλεγχος), 

- η πιστοποίηση της ακρίβειας και της αλήθειας των οικονοµικών καταστάσεων     

(επιβεβαιωτικός έλεγχος), 

- η αξιολόγηση της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, των οποίων τα 

στοιχεία είναι ενδιαφέροντα διότι δείχνουν την πορεία και τις τάσεις που 

επικρατούν στην επιχείρηση (κύκλος εργασιών, κοστολόγια). 

 

1.6. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  

 

       Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το αντικείµενο του ελέγχου στα πλαίσια της 

χρηµατοοικονοµικής ελεγκτικής είναι κατά κύριο λόγο η πρόληψη ή ο εντοπισµός 

σφαλµάτων και η άντληση αξιόπιστης πληροφόρησης. Στα πλαίσια αυτού του 

ελέγχου, κρίνεται σκόπιµο να ελέγχονται οι επιµέρους λειτουργίες και συστήµατα, 

καθώς και η γενικότερη οργάνωση και διοικητική διάρθρωση της µονάδας. Έτσι, η 

Ελεγκτική ως λειτουργία στην ευρύτερη διοίκηση (ιδιωτική και κρατική) µιας 

κοινωνίας διακρίνεται βασικά σε:  

1. Εσωτερική Ελεγκτική  

2. Εξωτερική, ανεξάρτητη Ελεγκτική 

3. Κρατική Ελεγκτική  

 

       Η Εσωτερική Ελεγκτική διενεργείται από τους  από τον ίδιο τον φορέα και από ειδικά 

εκπαιδευµένα άτοµα, τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι συνδέονται µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας µε την οικονοµική µονάδα. 

 

        Η Εξωτερική Ελεγκτική, διενεργείται από τους εξωτερικούς ελεγκτές (Ορκωτοί 

Ελεγκτές και Ελεγκτές µε βάση τον Νόµο 2190), οι οποίοι δεν έχουν καµία σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας µε την οικονοµική µονάδα. 
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       Ολοκληρώνοντας η Κρατική Ελεγκτική, η οποία διενεργείται κυρίως από διάφορους 

κρατικούς ή ηµικρατικούς φορείς (π.χ. φορολογικός έλεγχος, έλεγχος από την τράπεζα 

της Ελλάδος κ.α.) 

 

1.7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

       Οι γενικότερες έννοιες του «έλεγχοι» και της «ελεγκτικής» µπορεί να 

διασαφηνιστούν  και να γίνει πιο συγκεκριµένη η ανάλυση τους  στα πλαίσια της 

λειτουργίας των διαφόρων οικονοµικών µονάδων µε την κατάταξη των ελέγχων σε 

κατηγορίες. Η κατάταξη αυτή γίνεται µε βάση ορισµένα κριτήρια. Έτσι δίνεται η 

δυνατότητα στους επικεφαλείς των επιχειρήσεων να προσεγγίσουν και να 

αξιολογήσουν τα είδη των ελέγχων και να διατάξουν τη διενέργεια εκείνων των 

ελέγχων που αρµόζουν στη φύση, στις ιδιαιτερότητες και στις επιλεγµένες 

προτεραιότητες της διαχείρισης ενός οικονοµικού οργανισµού. Η κατηγοριοποίηση 

των ελέγχων της ελεγκτικής διαδικασίας έχει ως εξής: 

•   Γενικοί και Ειδικοί Έλεγχοι 

•   Προληπτικοί και Κατασταλτικοί Έλεγχοι 

• Μόνιµοι ή ∆ιαρκείς, Τακτικοί ή Περιοδικοί και Έκτακτοι ή Περιστασιακοί    

Έλεγχοι 

•   Κάθετοι και Οριζόντιοι Έλεγχοι 

•   Εσωτερικοί, Εξωτερικοί και Κρατικοί Έλεγχοι 

 

 

1.7.1. Γενικοί και Ειδικοί Έλεγχοι 

       Ανάλογα µε την έκταση τους οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

Γενικούς: Οι οποίοι διενεργούνται καθ’ όλη την διαχειριστική περίοδο (π. χ. ετήσιος 

έλεγχος Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων χρήσης)  

Ειδικούς: Έχουν ως αντικείµενο ένα συγκεκριµένο τοµέα ή θέµα (π. χ. έλεγχος 

αποθεµάτων)  
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1.7.2. Προληπτικοί και Κατασταλτικοί Έλεγχοι 

 

       Ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό του οι έλεγχοι διακρίνονται σε:  

Προληπτικούς: ∆ιενεργούνται στη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης από την υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου και έχει σκοπό την πρόληψη εκούσιων και ακούσιων 

σφαλµάτων.  

Κατασταλτικούς: ∆ιενεργείται µετά από την εκτέλεση των πράξεων από εσωτερικούς 

ελεγκτές και αποβλέπουν στην αποκάλυψη λαθών ή παραλείψεων και ανωµαλιών.  

 

1.7.3. Μόνιµοι ή ∆ιαρκείς, Τακτικοί ή Περιοδικοί και Έκτακτοι ή              

Περιστασιακοί Έλεγχοι 

 

       Ανάλογα µε την διάρκεια τους οι έλεγχοι διακρίνονται σε:  

Μόνιµους ή διαρκείς: ∆ιενεργούνται συνέχεια καθ’ όλη την διάρκεια της 

οικονοµικής χρήσης.  

Τακτικούς ή περιοδικούς: ∆εν είναι µεν συνεχής αλλά διενεργούνται κατά τακτές 

χρονικές περιόδους (ετήσιοι, τριµηνιαίοι κλπ)  

Έκτακτους ή περιστασιακούς: ∆ιενεργούνται είτε σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 

είτε σε έκτακτες περιπτώσεις για ειδικούς λόγους (π. χ. υπόνοιες για κατάχρηση)  

 

1.7.4. Κάθετοι και Οριζόντιοι Έλεγχοι 

 

       Ανάλογα µε την µέθοδο που ακολουθείται κατά την διαδικασία των ελέγχων 

διακρίνονται σε:  

 

Κάθετους: Είναι η µέθοδος που ακολουθείται κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου 

ερευνώντας µε σειρά τα παρακάτω: Αποτέλεσµα Χρήσης, Ισολογισµός, Γενική 

Εκµετάλλευση, Οριστικό Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού, Ισοζύγια µηνών, Ισοζύγια 
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Αναλυτικών Καθολικών, Γενικό Καθολικό, Γενικό Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο, 

Αναλυτικά Καθολικά, Αναλυτικά Ηµερολόγια και τέλος τα Παραστατικά. Με άλλα 

λόγια κατά την διάρκεια του κάθετου ελέγχου, ο ελεγκτής επιβεβαιώνει τα σχετικά 

µεγέθη που παρουσιάζονται στον Ισολογισµό, ακολουθώντας µια αντίστροφη πορεία 

από αυτήν που ακολουθήθηκε για την εµφάνιση των εν λόγω µεγεθών στις λογιστικές 

καταστάσεις, ώστε καταλήγει στα αρχικά παραστατικά. Τέλος επικοινωνεί µε τρίτους 

εκτός της ελεγχόµενης µονάδας για την αντικειµενικότερη τεκµηρίωση πράξεων και 

σχέσεων, ειδικά όταν τα παραστατικά αυτών έχουν εκδοθεί από την ελεγχόµενη 

επιχείρηση και δεν αποτελούν ισχυρά τεκµήρια (Κάντζος και Χονδράκη, 2006). 

 

Οριζόντιους: Κατά τη διαδικασία του ελέγχου διερευνώνται κατά σειρά τα εξής: 

Τα παραστατικά της επιχείρησης, τα Αναλυτικά Ηµερολόγια, τα Αναλυτικά 

Καθολικά, το Γενικό Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο, το γενικό Καθολικό, τα Ισοζύγια 

Αναλυτικών Καθολικών, τα Ισοζύγια µηνών, το Οριστικό Ισοζύγιο Γενικού 

Καθολικού, η Γενική Εκµετάλλευση, ο Ισολογισµός και τέλος τα Αποτελέσµατα 

Χρήσης. Με άλλα λόγια, ο ελεγκτής επιλέγοντας ένα δείγµα που αντιπροσωπεύει το 

σύνολο των εγγράφων ή πράξεων ξεκινάει από τον φάκελο των πρωτότυπων 

παραστατικών, τα οποία µέχρι στιγµής αποτελούν αντικειµενικά τεκµήρια. Όµως για 

να υπάρχει µια πιο ολοκληρωµένη άποψη θα πρέπει να αναζητήσει τα πλέον 

αξιόπιστα τεκµήρια επιβεβαίωσης των µεγεθών που εµφανίζονται στις λογιστικές 

καταστάσεις., ελέγχοντας εάν οι εγγραφές περάστηκαν στα αναλυτικά ηµερολόγια 

και αν καταχωρήθηκαν στους αντιστοίχους λογαριασµούς των αναλυτικών 

καθολικών, στη συνέχεια στα ισοζύγια και τέλος στις λογιστικές καταστάσεις 

(Κάντζος Κ. και Χονδράκη Α., 2006). 

 

1.7.5. Εσωτερικοί, Εξωτερικοί και Κρατικοί Έλεγχοι 

       Ανάλογα µε το πρόσωπο του ελεγκτή σε:  

Εσωτερικούς: ∆ιενεργείται από την ίδια την οικονοµική µονάδα (εσωτερικοί 

ελεγκτές - ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα, τα οποία συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας µε την οικονοµική µονάδα.)  
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Εξωτερικούς: ∆ιενεργούνται από ειδικούς επαγγελµατίες ελεγκτές (εξωτερικοί 

ελεγκτές, ορκωτοί ελεγκτές) οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν καµία σχέση µε την 

ελεγχόµενη µονάδα και ενεργούν µε εντολή µετόχων και για λογαριασµό τους.   

Κρατικούς: Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από κρατικούς  ή ηµικρατικούς φορείς 

(εφοριακούς ή τραπεζικούς υπαλλήλους), (Κάντζος Κ. και Χονδράκη Α., 2006). 

  

       Στην καθηµερινότητα διαφόρων οικονοµικών µονάδων, οι παραπάνω έλεγχοι δεν 

είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους. Συνήθως αλληλοσυµπληρώνονται µε απώτερο σκοπό 

ο συνολικός έλεγχος να είναι περισσότερο αποτελεσµατικός και τα συµπεράσµατα 

που θα εξαχθούν να είναι αιτιολογηµένα και τεκµηριωµένα. Οι έλεγχοι αυτοί 

αποτελούν και τις δύο κυριότερες κατηγορίες ελέγχων.  

 

1.8. Ελεγκτικά Πρότυπα και ∆ιαδικασίες (Auditing Standards)  

 

       Τα ελεγκτικά πρότυπα (auditing standards) περιγράφουν το θεσµικό πλαίσιο του 

ελέγχου και προσδιορίζουν τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ικανοποιηθούν για την 

τελειοποίηση του ελέγχου και τη δηµοσιοποίησή του.  Σύµφωνα λοιπόν µε τη διεθνή 

βιβλιογραφία τα ελεγκτικά πρότυπα µπορούν να καταταχθούν στις παρακάτω 

κατηγορίες:  

- Γενικές Αρχές (General Standards): Κατά τις γενικές αρχές, οι ελεγκτικές 

διαδικασίες πρέπει να εφαρµόζονται µε επαγγελµατική επάρκεια και από 

κατάλληλα εκπαιδευµένα άτοµα, δηλαδή από άτοµα µε επιστηµονικά και ηθικά 

προσόντα και µε επαγγελµατική επάρκεια.   

 

- Αρχές Εκτελέσεως της Εργασίας (Standards of Fieldwork): Σύµφωνα µε τις 

αρχές αυτές, απαιτείται κατάλληλος σχεδιασµός της εργασίας και επίβλεψη 

αυτής, σωστή µελέτη και εκτίµηση του εσωτερικού ελέγχου καθώς και επαρκές - 

κατάλληλο αποδεικτικό υλικό της εργασίας που πρέπει να συγκεντρωθεί από τον 

έλεγχο, την έρευνα, την επιθεώρηση και την παρατήρηση.  Επιπλέον, ως Αρχές 

Εκτελέσεως της Εργασίας νοούνται οι αρχές µε τις οποίες θα πραγµατωθεί ο 

έλεγχος. Σύµφωνα µε τις αρχές αυτές απαιτείται από τον αρµόδιο  να επιλέξει 
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προσεκτικά τον κατάλληλο τρόπο ελέγχου που θα ακολουθήσει και τις 

δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις στις οποίες θα προχωρήσει.  

 

- Αρχές που αφορούν τις Εκθέσεις Ελέγχου (Standards of Reporting): Κατά τις 

αρχές αυτές, στις εκθέσεις ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνεται δήλωση ότι οι 

οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές 

λογιστικές αρχές. Επίσης, είναι απαραίτητο να εκφραστεί γνώµη για τις 

οικονοµικές καταστάσεις ως προς το σύνολο τους. Αναφέρονται στον τρόπο 

σύνταξης από µέρους του ελεγκτή της έκθεσης ελέγχου. Σύµφωνα µε αυτά, στις 

εκθέσεις ελέγχου θα πρέπει να περιλαµβάνεται δήλωση ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις γενικές  λογιστικές αρχές. Ο 

υπεύθυνος που πραγµατώνει τον έλεγχο   θα πρέπει να εκφέρει την γνώµη του για 

αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε σαφήνεια, καθαρότητα και ειλικρίνεια έτσι 

ώστε τα αντίστοιχα στοιχεία   να γίνονται αντιληπτά και να µην δηµιουργούν 

σύγχυση και ασάφεια.  

 

- Πρότυπα επαγγελµατικής δεοντολογίας: Αυτά σχετίζονται µε  τις βασικές αρχές 

της επαγγελµατικής συµπεριφοράς του ελεγκτή όπως είναι: i) Οι κανόνες 

εσωτερικού ελέγχου και  δέσµευσης,  ii) η  επαγγελµατική δεοντολογία,  iii) η 

αποφυγή ενασχόλησης µε αντικείµενα ασυµβίβαστα προς τα συµφέροντα της 

εταιρείας που ελέγχει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

       Στο παρόν κεφάλαιο οριοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος. Ειδικότερα, 

παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, η ιστορική 

αναδροµή και η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου παρατίθενται στην συνέχεια 

του εν λόγω κεφαλαίου. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση του κύριου 

σκοπού, των βασικότερων διακρίσεων – κατηγοριών του εσωτερικού ελέγχου και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσµατικού Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Με τον όρο Εσωτερικός Έλεγχος εννοούµε την ανεξάρτητη και αντικειµενική 

αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και τη 

συµβουλευτική παροχή προς τη ∆ιοίκηση προκειµένου να επιτευχθούν οι 

αντικειµενικοί στόχοι της επιχείρησης, να προστεθεί αξία και να βελτιωθεί η 

λειτουργία του οργανισµού νε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση των 

επιχειρηµατικών κινδύνων (Κάντζος Κ., Χονδράκη Α., 2006). 

 

       Εναλλακτικά, σύµφωνα µε το Σύµφωνα µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών (2008) ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, 

διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα, καλά σχεδιασµένη και 

οργανωµένη, που µέσω των τεχνικών και επιστηµονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί 

την επάρκεια, λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Να προσθέτει αξία 

και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού µε σκοπό την αποτελεσµατική 

αποτίµηση και διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου, τον περιορισµό ή εξάλειψη 

αυτού, που αναλαµβάνει η διοίκηση να διαχειρισθεί για την επίτευξη των 

στρατηγικών της στόχων. 
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2.2. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

       Στην χώρα µας ο Εσωτερικός Έλεγχος, που οι ρίζες του βρίσκονται στις ΗΠΑ 

του 1930
2
, άρχισε αρχικά  να εµφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας  του 1970 και στις 

αρχές του 1980. Μάλιστα, το 1985 µε απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύεται 

το «Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών» (Ε.Ι.Ε.Ε.) που είναι το καθ’ ύλην 

αρµόδιο συλλογικό όργανο που εκφράζει τον Εσωτερικό Έλεγχο στην Ελλάδα.  

 

2.3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

       Αντικειµενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) είναι η παροχή 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, µέσω επιστηµονικών αναλύσεων, 

προκειµένου η διοίκηση να διαχειρισθεί τους επιχειρηµατικούς κινδύνους µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο 

 

2.4. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

       Η πολύπλοκη πραγµατικότητα του περιβάλλοντος (οικονοµικού - κοινωνικού  - 

πολιτικού, οι οικονοµικές µεγεθύνσεις των επιχειρήσεων κ.α.) όπου 

δραστηριοποιούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις καθώς και η συχνή διαφοροποίηση 

του,  επιβάλλει την συνεχή αναπροσαρµογή του ρόλου του management. Η επιτυχία ή 

η αποτυχία αυτής της αναπροσαρµογής εξαρτάται από το πως και το  πόσο η 

διοίκηση της επιχείρησης θα καταφέρει να περιορίσει τους κινδύνους που 

προκύπτουν  αλλά και από τον τρόπο που  θα αξιοποιήσει ή θα δηµιουργήσει το 

όποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Προς  αυτή την κατεύθυνση συµβάλλει  

                                                 
2
 Αιτία αποτέλεσαν η ίδρυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission) 

των ΗΠΑ το 1934 και η αλλαγή των στόχων και των τεχνικών των εξωτερικών ελεγκτών. Η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς απαιτούσε από τις επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις να 

πιστοποιούνται από ανεξάρτητους ελεγκτές (external auditors) 
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σηµαντικά η ύπαρξη ενός  ανεξαρτήτου  διοικητικού  κλάδου  του Εσωτερικού 

Ελέγχου, ο οποίος βοηθά στη διασταύρωση των σωστών στόχων και στρατηγικών της 

επιχείρησης, στην επίτευξη των επιτυχών αποδόσεων, στον υπολογισµό των 

αποκλίσεων, τη γνωστοποίηση στους υπεύθυνους των απαραίτητων διορθωτικών 

ενεργειών και την πιστοποίηση της αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

       Ο Εσωτερικός Έλεγχος συνιστά βασικό εργαλείο αποτελεσµατικής διοίκησης και 

σηµατοδοτεί το πέρασµα από τον παραδοσιακό τρόπο διοίκησης σε πιο σύγχρονα 

µοντέλα. Λειτουργεί συµβουλευτικά – συµπληρωµατικά και ενίοτε αποτρεπτικά ή και 

κατασταλτικά, σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του managment καθώς δεν να 

υποκαθιστά τους διοικητές (managers) αλλά τους βοηθά να υιοθετούν γρηγορότερα 

και αποτελεσµατικότερα τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν την επιχείρηση. Με 

αυτό τον τρόπο  εξασφαλίζεται η αποτροπή των αρνητικών προκλήσεων που 

αντιµετωπίζει η επιχείρηση και διασφαλίζεται  η επιβίωση και η ανάπτυξη της 

µακροχρόνια. 

 

       Μια πιο σύνθετη και αποτελεσµατικότερη εκδοχή Εσωτερικού Ελέγχου είναι τα 

Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου. Με τον όρο Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου 

εννοούµε το οργανωµένο και σωστά δοµηµένο πλέγµα λειτουργιών, το οποίο 

συνδέεται άρρηκτα µε οργανωτική δοµή και τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν 

την επιχείρηση 

 

       Ένα Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαµβάνει µια σειρά υποσυστηµάτων 

όπως ο Εσωτερικός Έλεγχος και αποσκοπεί και αυτό στην αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών της επιχείρησης (π.χ. οργανόγραµµα 

επιχείρησης σε πλήρη ανάπτυξη, εγχειρίδια γραπτών διαδικασιών, προγραµµατισµός 

δράσης, πολιτική προµηθειών, παραγωγική διαδικασία κ.α.) 

 

 

 



18 

 

2.5.  ΕΙ∆Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

       Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν περιορίζεται µόνο στον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων (Financial Audit), αντιθέτως βρίσκει εφαρµογή σε ένα ευρύτερο πεδίο 

όπως για παράδειγµα η αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

       Τα είδη ελέγχων ποικίλουν όχι µόνο για το αντικείµενο της επιχείρησης που 

αφορούν αλά και για τη νοµική µορφή που έχει η εκάστοτε επιχείρηση. Τα 

βασικότερα είδη εσωτερικού ελέγχου συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 

2.5.1.  Έλεγχοι Παραγωγής 

 

       Οι έλεγχοι παραγωγής έχουν ως στόχο να διαπιστώσουν κατά πόσο τηρούνται οι 

διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (ορθή χρήση 

µηχανολογικού εξοπλισµού, τρόπος ανεφοδιασµού πρώτων υλών, ποιοτικός έλεγχος 

προϊόντος, τήρηση προδιαγραφών συσκευασίας, λειτουργία καναλιών διανοµής κ.α.) 

και κατά πόσο το αποτέλεσµα συµφωνεί µε τους τεθέντες στόχους. Στην περίπτωση 

που διαπιστωθούν σηµαντικές αποκλίσεις, η διερεύνηση των  αιτιών των αποκλίσεων 

αυτών αποτελεί επίσης αντικείµενο των ελέγχων παραγωγής.  

 

2.5.2.  Οικονοµικοί – Λογιστικοί Έλεγχοι 

 

       Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στην επαλήθευση της ακρίβειας και της σωστής 

απεικόνισης των οικονοµικών καταστάσεων (π.χ. λογιστικά βιβλία, οικονοµικές 

εκθέσεις) της επιχείρησης. Εν ολίγοις ασχολούνται µε τις ενέργειες της επιχείρησης 

που έχουν επίπτωση στην διασφάλιση της περιουσίας της επιχείρησης στη λογιστική 

απεικόνιση των οικονοµικών γεγονότων της. Ειδικότερα ο λογιστικός έλεγχος 

περιλαµβάνει τις δραστηριότητες εκείνες που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση της 

επιχείρησης, δηλαδή µε τα ίδια και ξένα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την 
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οµαλή λειτουργία της αλλά και µε την ελαχιστοποίηση του κινδύνου οικονοµικών 

απωλειών που σχετίζονται µε αυτά.  

 

       Στα πλαίσια της ελαχιστοποίησης αυτού του κινδύνου και της ορθότερης 

κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης διενεργούνται επιµέρους 

λογιστικοί έλεγχοι όπως: 

- Έλεγχοι εξουσιοδοτήσεων και διαδικασιών, όπου διαπιστώνεται αν οι επενδύσεις 

είναι πάντα σύµφωνα µε την εγκεκριµένη επενδυτική πολιτική. 

- Έλεγχοι αξιολογήσεων και επιβεβαιώσεων, όπου κυρίως συγκρίνεται το 

       κόστος των επενδύσεων µε τις τρέχουσες αξίες και γίνεται συµφωνία των 

υπολοίπων βασικών λογαριασµών (ταµείο, καταθέσεις, δάνεια) 

- Έλεγχοι διαθεσίµων, συµµετοχών, καταθέσεων σε τράπεζες και δανείων, όπου 

διαπιστώνεται η τακτική ενηµέρωση αυτών και η επιβεβαίωση των υπολοίπων 

τους. 

 

2.5.3.  ∆ιοικητικοί Έλεγχοι 

 

       Έχουν ως στόχο να διαπιστώσουν το κατά πόσο ένα τµήµα διοικείται 

σωστά, κινούνται σε διαφορετικό πεδίο από αυτών των οικονοµικών και 

λειτουργικών ελέγχων. Αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού 

και τη στρατηγική του φορέα ως προς την επίτευξη των στόχων, εξετάζουν τη 

συµµόρφωση των εργαζοµένων προς τα σχέδια και τις αποφάσεις της 

πολιτικής διοίκησης της εταιρίας, αξιολογούν το ανθρώπινο δυναµικό 

προσπαθώντας να καλυτερέψουν το εργασιακό τους περιβάλλον και  

φροντίζουν να είναι κατάλληλα ενηµερωµένο. Βασική επιδίωξη των 

∆ιοικητικών Ελέγχων αποτελεί και η επίτευξη των αντικειµενικών στόχων της 

εταιρίας µε όσο το δυνατόν µικρότερο κόστος.  
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2.5.4.  Λειτουργικοί Έλεγχοι 

 

       Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στο εάν ένα τµήµα λειτουργεί σωστά 

και αποτελεσµατικά και εάν εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες διαδικασίες.  

 

2.5.5.  Έλεγχοι Συµµόρφωσης  

       Οι έλεγχοι συµµόρφωσης είναι σχετικοί µε τη διερεύνηση του κατά πόσο 

ακολουθούνται και τηρούνται οι οδηγίες της διοίκησης σχετικά µε τις 

προδιαγεγραµµένες διαδικασίες των εµπλεκόµενων µερών. Στην κατηγορία 

των ελέγχων συµµόρφωσης εντάσσονται και οι έλεγχοι σχετικά µε τις 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί και η διοίκηση για να λαµβάνει 

αποφάσεις. 

 

2.5.6.  Έλεγχοι Αποδοτικότητας 

 

       Βασικότερο καθήκον της διοίκησης είναι να κάνει την επιχείρηση να 

πραγµατοποιεί κέρδη. Όσο επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος η εταιρία θεωρείται 

αποδοτική πιο αποτελεσµατική. Το έργο αυτό αποτελεί καθήκον του 

εσωτερικού ελεγκτή, ο οποίος ελέγχει όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες 

της επιχείρησης προς την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του έργου 

που παράγεται από αυτές και υποβάλει προτάσεις στη διοίκηση σχετικά µε τη 

βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης  

 

2.6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

       Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες, µορφή και µέγεθος. Σε αυτό το 

πλαίσιο και Ανάλογα λοιπόν, µε τα χαρακτηριστικά της κάθε οικονοµικής µονάδας 

δηµιουργείται το κατάλληλο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. Η αποτελεσµατικότητα 
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του εσωτερικού Ελέγχου έγκειται στο κατά πόσο η διοίκηση της επιχείρησης 

λαµβάνει υπόψιν µια σειρά από παραµέτρους όπως:  

• Ο βαθµός Ανεξαρτησίας του Εσωτερικού Ελέγχου: Η ανεξαρτησία του 

Εσωτερικού Ελέγχου σχετίζεται µε το που υπάγεται ιεραρχικά
3
 και µε το κατά 

πόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις 

δραστηριότητες, αρχεία και διαδικασίες της οικονοµικής µονάδας και µπορούν να 

διεξάγουν τη διαδικασία  απαλλαγµένοι από οποιεσδήποτε παρεµβάσεις. 

 

• Οργανωτικό Σχέδιο: Ένα οργανωτικό σχέδιο πρέπει να προστατεύει τα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να ελέγχει τη σωστή καταγραφή των 

λογιστικών στοιχείων. Έτσι κάθε τµήµα αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες που του 

αναλογούν χωρίς να επεµβαίνει στις αρµοδιότητες και στη λειτουργία των άλλων 

τµηµάτων. Ο σαφής καταµερισµός εργασιών ανάµεσα στα διάφορα τµήµατα της 

επιχείρησης έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς µε αυτό τον τρόπο µπορούν να 

αποφευχθούν ηθεληµένα ή ακούσια λάθη. 

 

• Ικανοποιητικό Σύστηµα Εξουσιοδότησης, Αρµοδιοτήτων και Ευθυνών: Σε όλες τις 

επιχειρήσεις µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους υπάρχει µια ιεραρχία κατανοµής 

εργασιών και ευθυνών ανάµεσα στα µέλη του προσωπικού που αφορά την 

πραγµατοποίηση των συναλλαγών, την καταχώρηση των συναλλαγών, την 

πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και τη σύγκριση των 

στοιχείων των λογιστικών βιβλίων µε τα αποτελέσµατα της απογραφής. 

 

• Λογιστική ∆ιάρθρωση: Για να είναι ικανοποιητικό ένα Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου είναι σηµαντική η ύπαρξη σχετικού λογιστικού συστήµατος, το οποίο θα 

διαθέτει διάγραµµα λογαριασµών σύµφωνα µε το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο,  εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών, περιγραφή θέσεων των 

εργαζοµένων και µηχανισµούς ξεχωριστής ενηµέρωσης Γενικού και Αναλυτικού 

καθολικού. 

 

• Σύγχρονη Πολιτική Προσωπικού: Η πρόσληψη προσωπικού, η εκπαίδευση, η 

παρακολούθηση της πορείας του και η µέτρηση της αποδοτικότητας του θα 

                                                 
3
 Αν δηλαδή υπάγεται στη ∆ιοίκηση ή σε Επιτροπή Ελέγχου 
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πρέπει να διενεργείται µέσω εξειδικευµένου συστήµατος εξειδικευµένο σύστηµα 

πρόσληψης προσωπικού, εκπαίδευσης και επίβλεψής του.  

 

• Κατάλληλο και Λειτουργικό Προσωπικό Εσωτερικού Ελέγχου 

 

2.7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

 

       H µέτρηση της δραστηριότητας σε επίπεδο παραγωγικής µονάδας ή τµήµατος 

παραγωγής αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για την δυνατότητα άµεσου και 

ουσιαστικού ελέγχου στην εκάστοτε  επιχείρηση.  

       Τα παραδοσιακά συστήµατα ελέγχου σχεδιάστηκαν δεκαετίες πριν, όταν οι 

περισσότερες εταιρείες παρήγαγαν µια µικρή ποικιλία προϊόντων και οι κύριοι 

παράγοντες κόστους ήταν η Άµεση Εργασία και τα Άµεσα Υλικά.  

 

      Οι σύγχρονες παραγωγικές µονάδες παράγουν µεγάλη ποικιλία προϊόντων και οι 

εξελίξεις που πραγµατοποιούνται στις παραγωγικές διαδικασίες έχουν οδηγήσει σε 

µεταβολή της δοµής και του τρόπου ελέγχου. Η αυτοµατοποίηση των παραγωγικών 

διαδικασιών, σταδιακά µειώνει τον χρόνο άµεσης εργασίας ή και τον χρόνο 

επεξεργασίας µε τη βοήθεια µηχανηµάτων. Ταυτόχρονα, αυξάνεται το κόστος κτήσης 

του χρησιµοποιούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού εποµένως και οι αποσβέσεις, οι 

οποίες συµπαρασύρουν µε τη σειρά τους και τα σταθερά Γ.Β.Ε. Κατά συνέπεια τα 

Γ.Β.Ε. που καταλογίζονται µπορούν να είναι σε σηµαντικό βαθµό διαφορετικά από 

τα πραγµατικά και οι αποκλίσεις αυτές αυξάνονται καθώς η αυτοµατοποίηση 

επεκτείνεται συνεχώς στις κάθε είδους παραγωγικές διαδικασίες. Απλές τεχνικές 

ελέγχου, χρησιµοποιούν ως βάση καταλογισµού τις ώρες  εργασίας κάτι που 

θεωρείται πλέον αναποτελεσµατικό. Την ίδια στιγµή, το κόστος επεξεργασίας 

πληροφοριών δεν αποτελεί πλέον εµπόδιο στην εισαγωγή  συστηµάτων ελέγχου  ενώ 

ο έντονος παγκόσµιος ανταγωνισµός δεν συγχωρεί σφάλµατα στις αποφάσεις 

εξαιτίας της κακής πληροφόρησης, η οποία ήταν και αβέβαιη και ακριβότερη. Σε 
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αυτό το ιστορικό πλαίσιο εµφανίστηκε η κοστολόγηση βάσει των δραστηριοτήτων 

(Activity Based Costing - ABC). 

 

2.7.1. Βασικές Έννοιες του Έλεγχου στις Παραγωγικές Μονάδες 

Βάσει των ∆ραστηριοτήτων 

 

       Ο έλεγχος που πραγµατώνεται  βάσει των δραστηριοτήτων
4
 συνίσταται σε µία 

διαδικασία  επιπέδων που συνδέουν τις µονάδες  παραγωγής µε τα παραγόµενα 

προϊόντα ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Σε αυτήν τη διαδικασία επιπέδων ο  

συγκεκριµένος  έλεγχος  συγκεντρώνει τα στοιχεία κόστους σε «δεξαµενές κόστους», 

οι οποίες όµως δεν αναφέρονται σε παραγωγικά τµήµατα αλλά σε δραστηριότητες 

όπως: ρυθµίσεις µηχανών, παραγγελίες υλικών κ.λ.π. Σε δεύτερο επίπεδο, ο 

συνιστάµενος έλεγχος των δραστηριοτήτων συνδέεται µε τα παραγόµενα προϊόντα ή 

τις παραγόµενες υπηρεσίες. Η σύνδεση στηρίζεται στον αριθµό των δραστηριοτήτων 

που απαιτούνται για την παραγωγή κάθε προϊόντος. 

 

      Ο βαθµός πολυπλοκότητας µιας επιχείρησης είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τον 

αριθµό των δραστηριοτήτων της. Όσο πιο περίπλοκη είναι η λειτουργία µιας 

επιχείρησης τόσο µεγαλύτερος είναι και ο αριθµός των δραστηριοτήτων - οδηγών 

κόστους που πιθανώς να διαθέτει. Καθώς οι επιχειρήσεις γίνονται σταδιακά 

περισσότερο πολύπλοκες και περισσότερο αυτοµατοποιηµένες, ο αριθµός των 

δραστηριοτήτων - οδηγών κόστους έχει αυξηθεί δραµατικά. Παρά όλα αυτά, τα 

στελέχη των επιχειρήσεων διαπιστώνουν συχνά ότι δεν υπάρχει ισότιµη χρήση τους 

από όλα τα προϊόντα που παράγονται από µία παραγωγική διαδικασία. 

      Η παραπάνω θέση γίνεται ακόµη πιο κατανοητή µε το παράδειγµα που 

ακολουθεί, έστω λοιπόν ότι µία παραγωγική µονάδα η οποία παράγει το προϊόν Π1σε 

µικρό αριθµό και για το οποίο απαιτούνται συχνές ρυθµίσεις και επανεκκινήσεις των 

µηχανών, παραγγελία εξειδικευµένων ανταλλακτικών καθώς επίσης και συχνές 

επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας της παραγόµενης ποσότητας. Η ίδια 

µονάδα παράγει σε µεγάλες ποσότητες και το προϊόν Π2 το οποίο απαιτεί λιγότερες 

                                                 
4
 Με τον όρο δραστηριότητα (activity), στο πλαίσιο του ελέγχου  βάσει των δραστηριοτήτων, εννοείται 

κάθε γεγονός ή συναλλαγή που προκαλεί την εµφάνιση κόστους, δηλαδή αποτελεί τον οδηγό κόστους 

σε µια οργάνωση. 
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ρυθµίσεις µηχανών, µικρό αριθµό παραγγελιών εξειδικευµένων ανταλλακτικών και 

περιορισµένο αριθµό ελέγχων ποιότητας. Αν η διοίκηση αγνοήσει την επίδραση των 

δύο διαφορετικών προϊόντων στις δραστηριότητες που µεταφέρουν (οδηγούν) το 

κόστος και απλώς συνδέσει τα έξοδα µε τις παραγόµενες µονάδες σύµφωνα µε 

κάποια µέτρηση, όπως οι ώρες εργασίας, το προϊόν που παράγεται σε µεγάλη 

ποσότητα θα επιβαρυνθεί µε σχετικά µεγαλύτερο µέρος τα έξοδα. Το αποτέλεσµα θα 

είναι µία σηµαντικά εσφαλµένη εκτίµηση του κόστους ανά παραγόµενη µονάδα και 

για τα δύο προϊόντα. 

 

       Ο έλεγχος  βάσει των δραστηριοτήτων περιορίζει σηµαντικά το πρόβληµα της 

ορθής κατανοµής του κόστους στα προϊόντα. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία 

µιας «δεξαµενής» ευθύνης  και ελέγχου  για κάθε δραστηριότητα που µπορεί να 

προσδιορισθεί ως οδηγός κόστους. Το κόστος συνδέεται µε κάθε προϊόν ή έργο 

σύµφωνα µε τον αριθµό των διακριτών δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της παραγωγής του.  

 

2.7.2.  Ανάλυση της Αξίας των ∆ραστηριοτήτων 

 

       Η διαδικασία σχεδιασµού ενός αποτελεσµατικού συστήµατος ελέγχου  βάσει των 

δραστηριοτήτων, έχει ως σηµείο εκκίνησης την ανάλυση της αξίας των 

δραστηριοτήτων της παραγωγικής διαδικασίας. Η ανάλυση αυτή συνίσταται στη 

συστηµατική µελέτη των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή ενός 

προϊόντος ή την παροχή µιας υπηρεσίας. Η µελέτη αυτή µπορεί να περιλαµβάνει την 

παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής ή την καταγραφή χαρακτηριστικών των 

δραστηριοτήτων όπως ο χρόνος αναµονής, ο χρόνος επεξεργασίας, τα απαιτούµενα 

βοηθητικά υλικά κ.λ.π. καθώς και λήψη συνεντεύξεων από τους εργαζόµενους που 

εµπλέκονται σε κάθε δραστηριότητα.  Μπορεί να περιλαµβάνει ακόµα και µετρήσεις 

µε τη χρήση κατάλληλων επιστηµονικών οργάνων και τέλος ανάλυση των ποσοτικών 

δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται όλες οι 

δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούν την κατανάλωση πόρων και οι οποίες λαµβάνουν 

µέρος στην παραγωγή ενός προϊόντος.  
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       Στη συνέχεια, οι δραστηριότητες διαχωρίζονται σε εκείνες που προσθέτουν αξία 

στο τελικό προϊόν και σε εκείνες που δεν του προσθέτουν αξία. Για την ανάλυσή τους 

σχεδιάζεται ένα διάγραµµα ροής το οποίο περιγράφει κάθε βήµα της παραγωγικής 

διαδικασίας από την παραλαβή των πρώτων υλών έως την τελική επιθεώρηση του 

ολοκληρωµένου προϊόντος. Αυτό απαιτεί τη λεπτοµερή παρατήρηση κάθε 

λειτουργίας και την καταγραφή κάθε δραστηριότητας που παρατηρείται. Ο χρόνος 

επίσης που απαιτεί κάθε δραστηριότητα πρέπει να καταγράφεται στο διάγραµµα ροής 

καθώς µπορεί να είναι µία καλή ένδειξη της ποσότητας των πόρων που 

καταναλώνονται για την παραγωγή του προϊόντος. Στη συνέχεια, αναλύεται κάθε 

δραστηριότητα που έχει καταγραφεί στο διάγραµµα ροής και προσδιορίζεται αν από 

τη φύση της προσθέτει ή δεν προσθέτει αξία στο παραγόµενο προϊόν. 

 

       Ως δραστηριότητες που προσθέτουν αξία χαρακτηρίζονται εκείνες που έχουν 

άµεση σχέση µε την επεξεργασία των προϊόντων προκειµένου αυτά να αποκτήσουν 

χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί, και οι 

οποίες αυξάνουν την αξία αγοράς του υπό επεξεργασία προϊόντος (π.χ. κοπή, 

συναρµολόγηση, βαφή). Όλες οι άλλες δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο 

πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, όπως για παράδειγµα η µετακίνηση των ηµι - 

επεξεργασµένων προϊόντων από έναν σταθµό επεξεργασίας σε έναν άλλο, η 

διόρθωση των λαθών στα φύλλα παραγγελίας, η επανεκκίνηση των µηχανών, η 

αναµονή για επεξεργασία και το καθάρισµα των χοίρων παραγωγής, είναι 

δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία, δηλαδή απλώς καταναλώνουν πόρους (και 

εποµένως αυξάνουν το κόστος) χωρίς να οδηγούν σε προϊόν υψηλότερης αξίας στην 

αγορά. 

 

       Η διαδικασία αυτή του διαχωρισµού των δραστηριοτήτων προσφέρει παράλληλα 

στα διοικητικά στελέχη της παραγωγικής µονάδας τη δυνατότητα να µελετήσουν τις 

δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν, δηλαδή εκείνες που δεν 

επηρεάζουν την ποιότητα, την απόδοση και την αξία πώλησης του προϊόντος και να 

προσπαθήσουν να τις περιορίσουν ή και να τις εξαλείψουν, οδηγώντας ταυτόχρονα 

και στη µείωση του κόστους. Βέβαια, δεν είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν όλες οι 

δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία. Πολλές από αυτές είναι σηµαντικές τόσο 

για την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης όσο και για την 
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επιτέλεση του σκοπού της παραγωγικής µονάδας. Η διοικητική αυτή λειτουργία της 

µείωσης ή της εξάλειψης δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία οδηγεί στην 

ευρύτερη έννοια της διοίκησης βάσει των δραστηριοτήτων η οποία µπορεί να 

βοηθήσει στη συνεχή βελτίωση των επιµέρους διαδικασιών και της συνολικής 

λειτουργίας. 

 

2.7.3. Κατηγοριοποίηση των ∆ραστηριοτήτων   

 

       Για να επιτευχθεί µεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο, ταξινοµούνται οι 

δραστηριότητες σε πέντε γενικά επίπεδα, τα οποία µπορούν να περιγραφούν ως εξής: 

 

       ∆ραστηριότητες σε επίπεδο παραγόµενης µονάδας, δηλαδή δραστηριότητες 

που εκτελούνται κάθε φορά που παράγεται µία µονάδα προϊόντος και των οποίων το 

κόστος εξαρτάται από τον συνολικό αριθµό µονάδων των παραγόµενων προϊόντων 

που διέρχονται από την παραγωγική διαδικασία. Για παράδειγµα, η κατανάλωση 

ενέργειας είναι συνάρτηση του αριθµού των ωρών λειτουργίας µηχανών που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση όλων των µονάδων του προϊόντος και, εποµένως, 

θεωρείται ως δραστηριότητα σε επίπεδο παραγόµενης µονάδας προϊόντος. 

 

       ∆ραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας, δηλαδή δραστηριότητες που 

εκτελούνται κάθε φορά που µία παρτίδα προϊόντων γίνεται αντικείµενο διαχείρισης ή 

επεξεργασίας. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν ενέργειες όπως η σύνταξη 

και αποστολή µιας παραγγελίας προµήθειας υλικών, η παραλαβή υλικών, ο 

σχεδιασµός της παραγωγής, η επανεκκίνηση των µηχανών, ο έλεγχος της παραγωγής, 

η µετακίνηση υλικών και η αποστολή µιας παραγγελίας στους πελάτες. Στο επίπεδο 

της παρτίδας, το κόστος προκαλείται από τον αριθµό των  παραγόµενων παρτίδων και 

όχι από τον αριθµό των προϊόντων που οι παρτίδες αυτές περιλαµβάνουν. Γενικά, το 

κόστος σε επίπεδο παρτίδας είναι ανεξάρτητο από το µέγεθος της. 

 

       ∆ραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος, δηλαδή δραστηριότητες που 

εκτελούνται για την υποστήριξη της παραγωγής κάθε διαφορετικού τύπου προϊόντος 

ή γραµµής προϊόντων. Οι δραστηριότητες αυτού του επιπέδου συνδέονται µε τα 
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συγκεκριµένα προϊόντα που παράγει η επιχείρηση και εκτελούνται ανάλογα µε τις 

ανάγκες που αυτά έχουν. Προφανώς, ορισµένες από αυτές δεν εκτελούνται ποτέ για 

κάποια από τα παραγόµενα προϊόντα ενώ εκτελούνται για άλλα. Οι δραστηριότητες 

αυτές περιλαµβάνουν τη διατήρηση αποθεµάτων για εξαρτήµατα που 

χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων, την έκδοση οδηγιών κατασκευής 

ώστε τα παραγόµενα προϊόντα να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών και τη 

διαµόρφωση διαδικασιών ειδικών ελέγχων. Υπό κανονικές συνθήκες, για κάθε 

δραστηριότητα σε επίπεδο προϊόντος που µπορεί να προσδιορισθεί απαιτείται ένα 

ξεχωριστό κέντρο δραστηριότητας.  

 

       ∆ραστηριότητες σε επίπεδο πελάτη, δηλαδή δραστηριότητες που εκτελούνται 

για καθέναν από τους πελάτες της επιχείρησης και οι οποίες δεν σχετίζονται µε 

συγκεκριµένα προϊόντα ή παραγγελίες, αλλά µόνον µε τους πελάτες µε τους οποίους 

συνεργάζεται η επιχείρηση. Τέτοιες δραστηριότητες µπορεί να είναι η ενηµέρωση και 

η επίδειξη προϊόντων, η αποστολή καταλόγων προϊόντων και η γενική τεχνική 

υποστήριξη. 

 

      ∆ραστηριότητες σε επίπεδο παραγωγικής εγκατάστασης, οι οποίες απλώς 

συντηρούν τη γενική ικανότητα της παραγωγικής εγκατάστασης για παραγωγή. Οι 

δραστηριότητες αυτές συνήθως συνενώνονται σε µια δεξαµενή κόστους καθώς 

σχετίζονται µε τη συνολική παραγωγή και όχι µε κάποια συγκεκριµένη παρτίδα ή 

προϊόν. Στοιχεία κόστους που σχετίζονται µε την παραγωγική εγκατάσταση είναι το 

κόστος διοίκησης εργοστασίου, τα ασφάλιστρα, οι φόροι περιουσίας, το κόστος 

εκπαίδευσης προσωπικού κ.ά. Συνήθως, οι παραγωγικές µονάδες επιβαρύνουν τα 

προϊόντα τους µε το κόστος των δραστηριοτήτων σε επίπεδο παραγωγικής 

εγκατάστασης. Αυτό συµβαίνει είτε από την ανάγκη να προσδιορισθεί το πλήρες 

κόστος παραγωγής για να συµπεριληφθεί στις λογιστικές καταστάσεις που 

δηµοσιεύονται, είτε από συνήθεια που προκύπτει από την προηγούµενη χρήση των 

κλασικών συστηµάτων κοστολόγησης που κάνουν ακριβώς αυτό. Θεωρητικά, το 

κόστος σε επίπεδο παραγωγικής εγκατάστασης δεν θα έπρεπε να επιβαρύνει τα 

προϊόντα καθώς τέτοια πρακτική περιλαµβάνει αναγκαστικά τη χρήση τυχαίων 

µετρήσεων στηριγµένων στην ποσότητα, όπως οι ώρες άµεσης εργασίας ή οι ώρες 

λειτουργίας µηχανών. Σε κάθε περίπτωση όπου η επιχείρηση χρησιµοποιεί τον έλεγχο  



28 

 

βάσει των δραστηριοτήτων για εσωτερική χρήση ενώ το κόστος σε επίπεδο 

παραγωγικής εγκατάστασης δεν πρέπει να επιβαρύνει τα παραγόµενα προϊόντα. 

Αντίθετα, το κόστος αυτό πρέπει να θεωρείται ως κοινό και να αφαιρείται εφάπαξ 

από το συνολικό λειτουργικό περιθώριο κέρδους όλων των γραµµών παραγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΣΧΕ∆ΙΟ (Greek General Chart of Accounts) 

 

3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

       Από πολύ νωρίς, στην ιστορία της λογιστικής επιστήµης, άρχισε να διαφαίνεται η 

ανάγκη για θέσπιση κανόνων λογιστικής συµπεριφοράς καθώς η παραδοσιακή 

λειτουργία  των λογιστηρίων
5
 δεν ήταν δυνατόν να πετύχει µε κανένα τρόπο 

οµοιοµορφία λογιστικής απεικονίσεως των οικονοµικών δεδοµένων ακόµα και 

µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων. Βασική αιτία αυτού του προβλήµατος θεωρήθηκε το 

γεγονός ότι κάθε λογιστής ενεργούσε αυθαίρετα και σύµφωνα µε τις γνώσεις του και 

την προσωπική του κρίση.  

 

       Το πρόβληµα της έλλειψης οµοιοµορφίας στο τρόπο απεικόνισης των 

οικονοµικών δεδοµένων εντάθηκε σηµαντικά µε την τεράστια ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων (σε αριθµό και µέγεθος, πολυπλοκότητα κ.α.) που παρατηρήθηκε στις 

αρχές του αιώνα µας, καθιστώντας έτσι την ανάγκη της λογιστικής οργανώσεως και 

τυποποιήσεως επιτακτική. Για το λόγο αυτό ήδη πριν από τον πρώτο παγκόσµιο 

πόλεµο, αρχίζουν και οι πρώτες προσπάθειες συντάξεως και εφαρµογής 

τυποποιηµένου γενικού λογιστικού σχεδίου σε πολλές χώρες. 

 

       Στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1950, µε την αναβάθµιση της γενικής 

λογιστικής, της λογιστικής κόστους και της τυποποίησης, έχουµε τις πρώτες σοβαρές 

προσπάθειες για την κατάρτιση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.  

Το 1980 µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 1123 (Π.∆. 1123/1980), ορίστηκε το περιεχόµενο 

του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ. - Greek General Chart of 

Accounts) καθώς και ο χρόνος της προαιρετικής εφαρµογής του
6
. 

  

                                                 
5
 λογιστική πρακτική που στηριζόταν είτε σε επιστηµονικά συγγράµµατα, είτε στην δραστηριότητα της 

εκάστοτε επιχείρησης, όπως αυτή διαµορφωνόταν µέσα από τις καθηµερινές ανάγκες λογιστικής 

απεικονίσεως των οικονοµικών της πράξεων 
6
 Αρχική ηµεροµηνία έναρξης της προαιρετικής εφαρµογής του ορίστηκε η 1

η
 Ιανουαρίου 1982 
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3.2. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 1123/1980 – ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ       

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

       Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο (Ε,Γ.Λ.Σ. - Greek General Chart of Accounts) ορίστηκε µε το Προεδρικό 

∆ιάταγµα 1123 του 1980 (Π.∆. 1123/1980).  

 

       Σύµφωνα µε αυτό, το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί ένα σύστηµα κανόνων 

ταξινόµησης των λογιστικών µεθόδων σύµφωνα µε τα οποία σκοπείται η τυποποίηση 

των τηρούµενων λογαριασµών των οικονοµικών µονάδων, η καθ’ ενιαίο τρόπο 

λειτουργία και συλλειτουργία αυτών, η βάση αρχών και µεθόδων αποτίµησης των 

περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξη και δηµοσίευση τυποποιηµένων ισολογισµών , 

αποτελεσµάτων και λοιπών οικονοµικών καταστάσεων.  

 

       Στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του γαλλικού µοντέλου, ενώ από το 2006 και έπειτα 

τηρείται το σχέδιο των λογαριασµών, αλλά ακολουθούνται για τη σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων οι λογιστικές πρακτικές των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.).  

 

       Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π. - 

International Financial Reporting Standards - IFRS) έρχονται από το 2006 να 

εµπλουτίσουν τα γνωστά ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. - International 

Accounting Standards – IAS)
 7

. Η εφαρµογή τους καθίσταται για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις υποχρεωτική και αφορά πλέον και λοιπές επιχειρήσεις πέραν των 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών. 

 

                                                 
7
 Τα ∆.Λ.Π. είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη µορφή νόµων µε τους οποίους καλούνται να 

εναρµονιστούν υποχρεωτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις, µετά από κοινοτική οδηγία. Μετά από µια 

µικρή καθυστέρηση στην επιτακτικότητα της εφαρµογής τους, έγιναν υποχρεωτικά από το 2006, 

αρχικά για τις εισηγµένες αλλά και για λοιπές εταιρίες. Τα ∆.Λ.Π. εµπλουτίστηκαν µε οδηγίες που 

αλλάξανε τον προσανατολισµό τους, που αρχικά ήταν αυστηρά λογιστικός, και είναι πλέον γνωστά ως 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS). 



31 

 

       Ο θεσµός του  Ελληνικού  Γενικού Λογιστικού Σχεδίου καθιερώθηκε αρχικά  µε 

το Ν 1041/80 ( αρθρ. 47,48,49 ). Με το Π.∆. 1123/80 ορίστηκε το περιεχόµενο του  

 

Λογιστικού Σχεδίου καθώς και ο χρόνος της προαιρετικής του εφαρµογής. Αρχική 

ηµεροµηνία έναρξης της προαιρετικής εφαρµογής του ορίστηκε η 1
η
 Ιανουαρίου 1982 

. Αυτό το Π.∆. συµπληρώθηκε και εµπλουτίσθηκε από τα Π.∆. 502/84 και 186/86. Το 

Ε.Γ.Λ.Σ. είναι εναρµονισµένο µε την τέταρτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, η 

οποία ορίζει την δοµή και το περιεχόµενο των λογιστικών καταστάσεων. Με αυτήν 

τροποποιήθηκαν οι νόµοι 2190/1920 περί Α.Ε. και 3190/55 περί Ε.Π.Ε. Με τις 

τροποποιήσεις αυτές οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε. υποχρεώθηκαν να συντάσσουν τις 

οικονοµικές τους καταστάσεις τους σύµφωνα µε τις αρχές και τις υποδείξεις του 

Λογιστικού Σχεδίου. Με το νόµο 1882/90 (άρθρο 7) του Λογιστικού Σχεδίου τέθηκε 

σε υποχρεωτική εφαρµογή από τις εταιρίες που ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές 

και µε το Π.∆. 186/92 η υποχρεωτική εφαρµογή επεκτάθηκε σε όλους τους 

επιτηδευµατίες που τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορίας υποχρεωτικά ή προαιρετικά. 

 

       Η ανάπτυξη των Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ξεκίνησε στα τέλη του 

2013 και µάλιστα εµφανίσθηκε ως πρόταση για σχέδιο νόµου. Οι αλλαγές που 

προτάθηκαν ήταν µεγάλες. Το εν λόγω σχέδιο εισήγαγε την έννοια της οντότητας, η 

οποία περιλαµβάνει όλους τους εταιρικούς τύπους που υπάρχουν στην νοµοθεσία µας 

και κατατάσσει τις οντότητες ανάλογα µε το µέγεθος τους σε πολύ µικρές, µικρές, 

µεσαίες και µεγάλες, µε κριτήρια το πλήθος των εργαζόµενων, το ενεργητικό και τον 

κύκλο εργασιών τους.  Στο ίδιο σχέδιο νόµου ορίζεται ότι το λογιστικό σύστηµα και 

τα λογιστικά αρχεία που θα τηρηθούν από τις οντότητες, το χρόνο ενηµέρωσης των 

αρχείων και τη διαφύλαξη τους.  

 

Επίσης, το σχέδιο ορίζει τα παραστατικά που θα χρησιµοποιούν οι οντότητες στις 

συναλλαγές τους τόσο σε χαρτί, όσο και ηλεκτρονικά. Μέριµνα υπάρχει και για τις 

αρχές σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, θέτει κανόνες για τα πάγια 

στοιχεία, τα αποθέµατα, τις κρατικές επιχορηγήσεις, τις διάφορες υποχρεώσεις και 

γενικά όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης και επίσης 

ορίζει το περιεχόµενο και τις υποχρεώσεις για την κατάρτιση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, απλοποιεί αναλογικά, τις 
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υποχρεώσεις αυτές σύµφωνα µε το µέγεθος της οντότητας, το οποίο είναι πολύ 

σηµαντικό στην ελάφρυνση του διαχειριστικού κόστους των µικρών 

επιχειρήσεων. Θέτει επίσης, κανόνες για την κατάρτιση ενοποιηµένων καταστάσεων 

από οµίλους εταιριών και παραθέτει υποδείγµατα χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Στα πλαίσια όµως της κατάργησης ουσιαστικά του παλαιού Ε.Γ.Λ.Σ., 

η πρόταση νόµου φαίνεται να προτείνει ένα νέο ενδεικτικό σχέδιο λογαριασµών το 

οποίο θα αντικαταστήσει το λογιστικό σχέδιο που υπάρχει από το 1980.    

 

       Η βασική και µεγάλη διαφορά µε τις προϋπάρχουσες διατάξεις είναι ότι το 

λογιστικό σχέδιο θα είναι προαιρετικό. Από την ηµεροµηνία ισχύος του νόµου και 

έπειτα κάθε οντότητα (εταιρία) θα µπορεί να χρησιµοποιεί µε την κατάλληλη 

προσαρµογή, είτε το παλιό Ε.Γ.Λ.Σ., είτε άλλα σχέδια λογαριασµών σύµφωνα µε τις 

ανάγκες της, οµοιάζοντας το Αµερικάνικο Σύστηµα Λογιστικής παρακολούθησης.       

Όπως όµως και να έχει, το τελικό σχέδιο νόµου θα έχει µεγαλύτερη ανάλυση στο 

ζήτηµα του σχεδίου λογαριασµών. Η γενική όµως ιδέα είναι ότι κάθε επιχείρηση θα 

µπορεί να χρησιµοποιεί όποιο σχέδιο επιθυµεί ή να δηµιουργήσει ένα δικό της, αρκεί 

αυτό που θα εφαρµόσει να ακολουθεί πιστά τις αρχές που τίθενται µε το σχέδιο 

νόµου σχετικά µε την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που θα 

δίνει το σχέδιο αυτό.   

 

       Η πρόταση που αναφέρθηκε  παραπάνω, αρχικά «πάγωσε» εξαιτίας των αρχικών 

αντιδράσεων αλλά και του πλήθους αλλαγών που ήδη είχαν εισαχθεί στο ελληνικό 

δίκαιο. Η πρόβλεψη για εφαρµογή ήταν η 1
η
 Ιανουαρίου του 2015 επειδή όµως η 

κατάρτιση αυτών των κανόνων αποτελεί και µια µνηµονιακή υποχρέωση, η συζήτηση 

ξανάρχισε πρόσφατα όταν η Γ.Γ.∆.Ε. εξέδωσε την ∆6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 

µε την οποία όριζε µια οµάδα εργασία στο ΥΠ.ΟΙΚ. για την προπαρασκευή των 

αναγκαίων προσαρµογών για την υλοποίηση των διατάξεων σχετικά µε τα νέα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 

 

       Θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι λογιστικοί υπολογισµοί δεν 

ταυτίζονται πάντα µε τις φορολογικές απαιτήσεις του κράτους, συνεπώς θα πρέπει να 

τηρείται το σχέδιο λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ., οι λογιστικές πρακτικές των ∆.Π.Χ.Π. 

για τις οικονοµικές καταστάσεις και οι φορολογικοί υπολογισµοί που επιτάσσει ο 
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εµπορικός κώδικας και η ελληνική νοµολογία των εταιριών για την καταβολή των 

φόρων. Επίσης η ανάλυση πολλών περαιτέρω βαθµίδων λογαριασµών είναι 

ενδεικτική και υπάρχουν κενοί λογαριασµοί για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 

 

3.3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 

       Οι παρεχόµενες από τη Λογιστική πληροφορίες, είτε απευθύνονται στη διοίκηση 

είτε σε τρίτους, για να διαθέτουν βαρύτητα θα πρέπει να είναι συγκρίσιµες 

διαχρονικά µεταξύ τους µέσα στα πλαίσια της επιχείρησης αλλά και εκτός, µε 

στοιχεία οµοειδών επιχειρήσεων του κλάδου.   

 

       Η τυποποίηση που απαιτείται επιτεύχθηκε µε την επιβολή κανόνων και 

πρακτικών που στηρίχθηκαν σε οµοιόµορφη λογιστική ορολογία, όµοιους κανόνες 

λογιστικής και αποτίµησης, οµοιόµορφη ονοµατολογία των λογαριασµών και 

οµοιόµορφες οικονοµικές καταστάσεις (Ε.Γ.Λ.Σ.).. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η 

απλούστευση και η ορθολογοποίηση της λογιστικής εργασίας και εξασφαλίζονται 

οµοιογενή και σωστά στοιχεία πληροφόρησης σχετικά µε την οικονοµική διάθρωση, 

τη χρηµατοοικονοµική θέση και την παραγωγική και συναλλακτική δραστηριότητα 

όλων των οικονοµικών µονάδων της χώρας, κατά κλάδους και συνολικά 

διευκολύνοντας έτσι τους αρµόδιους στον έλεγχο και τη λήψη επιχειρηµατικών 

αποφάσεων.  

 

       Η λογιστική τυποποίηση αποβλέπει στην εξασφάλιση της συγκέντρωσης 

οµοιογενών και σωστών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε την περιουσιακή 

διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση και την παραγωγική και συναλλακτική 

δραστηριότητα όλων των οικονοµικών µονάδων της χώρας, κατά κλάδους και 

συνολικά. Αυτή η τυποποίηση και συγκρισιµότητα όµως δεν απορρέει µόνο από τις 

παραδεκτές λογιστικές αρχές. Η αυθαιρεσία πολλών λογιστών, ο αυτοσχεδιασµός σε 

πολλές περιπτώσεις, χωρίς να αντιβαίνει τις λογιστικές αρχές, καταστρέφει τη 

συγκρισιµότητα των στοιχείων. Με την καθιέρωση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

(Γ.Λ.Σ.) επιτυγχάνεται η τυποποίηση και η οµοιοµορφία των λογιστικών µεγεθών, 

τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο. 
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3.4.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  (Ε.Γ.Λ.Σ.) 

 

       Οι βασικές αρχές της διάρθρωσης του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι: 

• Η αρχή της αυτονοµίας. 

• Η αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης και παρακολούθησης των αποθεµάτων, 

εξόδων - εσόδων στους οικείους λογαριασµούς της Γενικής Λογιστικής. 

• Η αρχή της κατάρτισης του λογαριασµού της Γενικής Εκµετάλλευσης για τον 

προσδιορισµό των οργανικών αποτελεσµάτων (Μπάλλας Α., Χέβας, Λ., 2011). 

 

3.4.1. Αρχή της Αυτονοµίας 

 

       Σύµφωνα µε την αρχή αυτή το σχέδιο λογαριασµών (µε το οποίο καθορίζεται 

ποιοι λογαριασµοί θα χρησιµοποιηθούν, µε ποιους τίτλους, σε ποιες οµάδες ανήκουν 

οι λογαριασµοί και το πώς λειτουργούν και συνδέονται µεταξύ τους), χωρίζεται σε 

τρία, σαφώς διακεκριµένα, και ανεξάρτητα µεταξύ τους, τµήµατα: 

 

i) Το τµήµα που περιλαµβάνει τους λογαριασµούς της Γενικής Λογιστικής. 

ii) Το τµήµα που περιλαµβάνει τους λογαριασµούς της Αναλυτικής Λογιστικής 

εκµετάλλευσης. 

iii) Το τµήµα που περιλαµβάνει τους λογαριασµούς Τάξεως. 

 

3.4.2. Αρχή της Κατά Είδος Συγκέντρωσης και Παρακολούθησης 

των Αποθεµάτων, Εξόδων – Εσόδων στους Οικείους 

Λογαριασµούς της Γενικής Λογιστικής 

 

       Σύµφωνα µ’ αυτή την αρχή, οι λογαριασµοί των αποθεµάτων και εξόδων –

εσόδων, κατά τη διάρκεια της χρήσης, δέχονται µόνο χρεοπιστώσεις και 

αντιλογισµούς. Στο τέλος της χρήσης τα χρεωστικά ή πιστωτικά υπόλοιπα των 

αποθεµάτων και των οργανικών εξόδων και εσόδων µεταφέρονται στον λογαριασµό 
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της Γενικής Εκµετάλλευσης (Γκίκας ∆., Παπαδάκη Α., 2012). Οι παραπάνω 

λογαριασµοί λειτουργούν επίσης µόνο κατά είδος και όχι κατά προορισµό. 

 

3.4.3. Αρχή της Κατάρτισης του Λογαριασµού της Γενικής 

Εκµετάλλευσης για τον Προσδιορισµό των Οργανικών 

Αποτελεσµάτων 

 

       Η κατάρτιση αυτού του Λογαριασµού γίνεται µε τη µεταφορά σ’ αυτόν, µέσω 

λογιστικών εγγραφών, των αρχικών και τελικών αποθεµάτων, των αγορών και των 

οργανικών εξόδων και εσόδων 

 

3.5. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

 

       ∆ηµιουργείται ένα ενιαίο περιβάλλον, κοινό για όλους τους ενδιαφερόµενους, 

στο λογιστικό τρόπο χειρισµού των συναλλαγών και στην απεικόνιση της 

οικονοµικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσης. Καταργείται η 

"πολυγλωσσία" και οι επακόλουθες παρερµηνείες. Ακολουθούνται οµοιόµορφοι 

κανόνες αποτίµησης στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού και µέθοδοι 

απόσβεσης πάγιων στοιχείων µε βάση τις παραδεκτές αρχές. Καθορίζονται ενιαίοι 

κανόνες κοστολόγησης, ενιαία ονοµατολογία λογαριασµών και η συνδεσµολογία 

τους.  

 

       Τέλος, καθιερώνεται ενιαίος τύπος για τις Οικονοµικές καταστάσεις που 

δηµοσιεύονται (Ισολογισµός, λογαριασµοί γεν. εκµετάλλευσης, Αποτελέσµατα 

χρήσης, Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων). Οι άµεσα συναλλασσόµενοι µε την 

οικονοµική µονάδα, αποδέκτες των δηµοσιευµένων καταστάσεων, διευκολύνονται 

στην κατανόησή τους και την ακριβή εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας της 

µονάδας. Παρακάτω παρουσιάζεται η επιγραµµατική απεικόνιση των αλλαγών που 

επιφέρει η καθιέρωση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 
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3.6. ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

        Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(∆.Λ.Π.) το 2005, αποτέλεσε για την Ελλάδα τη Λογιστική Επανάσταση του 21
ου

 

αιώνα µε δεδοµένη τη διαφορά φιλοσοφίας µεταξύ των ∆.Λ.Π. και των Ελληνικών 

Λογιστικών Κανόνων (Ε.Γ.Λ.Σ.).  

 

        Τα ∆.Λ.Π. υπερέχουν σαφώς των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε µια 

σειρά κριτήρια, ωστόσο η εφαρµογή τους συνοδεύτηκε από αρκετά προβλήµατα 

όπως έλλειψη επαρκούς καθοδήγησης, ανεπάρκεια καταρτισµένων λογιστών και 

ελεγκτών, έλλειψη οµοιοµορφίας στην εφαρµογή και σηµαντικά περιθώρια 

δηµιουργικής λογιστικής. Επιπλέον, το θεσµικό και το νοµοθετικό περιβάλλον δεν 

έχουν εναρµονιστεί πλήρως για την εφαρµογή των ∆.Λ.Π.. Ιδιαίτερα οι φορολογικές 

ρυθµίσεις για την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. στερούνται πληρότητας και απλότητας ενώ 

αφήνουν περιθώρια αµφισβητήσεων εκ µέρους των φορολογικών οργάνων.  

Τονίζεται λοιπόν, η γενικευµένη απαίτηση για εκσυγχρονισµό των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων για µη εισηγµένες επιχειρήσεις, στην κατεύθυνση απάλειψης 

των αδικαιολόγητων διαφορών µε τα ∆.Λ.Π. καθώς η παράλληλη λειτουργία δύο 

σηµαντικά διαφορετικών λογιστικών µοντέλων κρίνεται ότι δηµιουργεί συνθήκες 

αθέµιτου ανταγωνισµού. 

 

       Στην αισιόδοξη πλευρά, εντοπίζονται θετικές επιπτώσεις στο εσωτερικό των 

επιχειρήσεων καθώς τα ∆.Λ.Π. θεωρείται ότι παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση για τη 

λήψη αποφάσεων και αναδεικνύουν κινδύνους και άλλα σηµαντικά θέµατα, 

διευκολύνουν τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και βελτιώνουν την 

πιστοληπτική τους ικανότητα.  

       Τέλος εκφράζεται η γνώµη ότι η διενέργεια ποιοτικού ελέγχου από τους 

ελεγκτικού µηχανισµούς µπορεί να συντελέσει στην βελτίωση της αξιοπιστίας της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

 

 

 



37 

 

3.6.1. Σκοπός των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) 

 

       Η νοµοθεσία κάθε χώρας ρυθµίζει την έκδοση των οικονοµικών  καταστάσεων. 

Παρόλο που αυτές µπορεί να φαίνονται όµοιες από χώρα σε χώρα, υπάρχουν 

διαφορές οι οποίες οφείλονται σε µία ποικιλία κοινωνικών, νοµικών και νοµικών 

συνθηκών, που επηρεάζουν την θέσπιση των εθνικών λογιστικών διατάξεων. Η 

Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International accounting Standrads 

Committee – IASC) επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις διαφορές αυτές αναζητώντας 

να εναρµονίσει τους κανόνες, τα λογιστικά πρότυπα και τις λογιστικές µεθόδους των 

διαφόρων χωρών που σχετίζονται µε την κατάρτιση και την παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων για να ενισχυθεί η παγκόσµια συγκρισιµότητά τους.  

 

       Τα µέχρι σήµερα δηµοσιευµένα ∆.Λ.Π. είναι 34 και ορίζουν τον τρόπο µε τον 

οποίο πρέπει να παρακολουθούνται και κατά συνέπεια να παρουσιάζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, οι 

υποχρεώσεις της, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα. Μάλιστα από το Μάρτιο 

του 2001 έχει αποφασιστεί ότι όλα τα πρότυπα που θα εκδίδονται στο µέλλον θα 

ονοµάζονται ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης (∆.Π.Χ.Π.) 

ωστόσο από τότε δεν έχει εκδοθεί οποιοδήποτε ∆.Π.Χ.Π..  

 

       Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε το σηµαντικό ρόλο των ∆.Λ.Π. στην 

εναρµόνιση των διεθνών λογιστικών κανονισµών/πρακτικών/αρχών και πρότεινε από 

το 2005 τα ∆.Λ.Π. να εφαρµοστούν υποχρεωτικά από όλες τις εταιρείες που είναι 

εισηγµένες σε χρηµατιστήρια αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Σύµφωνα µε το νόµο 

2992/2002 άρθρο 1, από 1/1/2003 τα ∆.Λ.Π. εφαρµόζονται στη χώρα µας 

υποχρεωτικά από τις Ανώνυµες Εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και προαιρετικά από τις λοιπές επιχειρήσεις που 

έχουν την µορφή Α.Ε. και επιλέγουν τους τακτικούς από το νόµο ελεγκτές τους από 

το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). 
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       Στην Ελλάδα, οι λογιστικές αρχές βασίζονται στον ν. 2190/1920 και τις 

προσθήκες του στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και στο Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο.  

       Για την κατανόηση των ∆.Λ.Π. και τη σωστή κατά συνέπεια εφαρµογή τους, 

απαραίτητη είναι η σύγκρισή τους µε τις ισχύουσες ελληνικές διατάξεις και ο 

εντοπισµός των καίριων µεταξύ τους διαφορών. 

 

3.6.2. ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

 

       Υπάρχει έντονα αρνητική εικόνα µεταξύ ελεγκτών και λογιστών για την 

πληρότητα, την απλότητα και την ευκολία εφαρµογής των φορολογικών ρυθµίσεων 

για τα ∆.Λ.Π. αλλά και τα υπάρχοντα περιθώρια αµφισβητήσεων από τα φορολογικά 

όργανα. ∆ιαπιστώνονται θετικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. στο 

εσωτερικό των επιχειρήσεων, κυρίως σε ό,τι αφορά την παροχή χρήσιµης 

πληροφόρησης στις επί µέρους λειτουργικές µονάδες της επιχείρησης, στην ανάδειξη 

σηµαντικών θεµάτων ή κινδύνων και στην υποβοήθηση της λήψης στρατηγικών 

αποφάσεων και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτών. Η εφαρµογή των 

∆.Λ.Π. έχει θετικές συνέπειες στη θέση των επιχειρήσεων στην ελληνική και στη 

διεθνή αγορά σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης και στη 

διευκόλυνση της διεθνοποίησής τους. 

 

3.6.3. ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 33 - Κέρδη ανά µετοχή 

 

3.6.3. 1. ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 33 

       Σκοπός του προτύπου είναι να θεσπίσει τις αρχές για τον προσδιορισµό και την 

παρουσίαση των κερδών ανά µετοχή. Έτσι θα βελτιωθεί ο τρόπος µε τον οποίο 

γίνεται η σύγκριση των επιδόσεων διαφόρων οικονοµικών οντοτήτων στην ίδια 

λογιστική περίοδο και µεταξύ διαφορετικών λογιστικών περιόδων της ίδιας 

οικονοµικής οντότητας. Μολονότι στα δεδοµένα των κερδών ανά µετοχή υπάρχουν 

περιορισµοί, λόγω του διαφορετικού τρόπου υπολογισµού των «κερδών», ωστόσο 
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ένας σταθερά προσδιορισµένος παρονοµαστής βελτιώνει την παρουσίαση των 

οικονοµικών στοιχείων.      

 

       Το πρότυπο 33 εστιάζεται περισσότερο στον παρονοµαστή του υπολογισµού του 

δείκτη “κέρδη ανά µετοχή”. Εφαρµόζεται σε όλες τις ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις µιας οικονοµικής οντότητας µε την προϋπόθεση ότι αυτή διαθέτει κοινές 

µετοχές που είναι διαπραγµατεύσιµες σε δηµόσια αγορά. Επιπλέον, το πρότυπο 

βρίσκει εφαρµογή  

 

στους οργανισµούς, των οποίων οι οικονοµικές καταστάσεις κατατίθενται ή τελούν 

υπό διαδικασία κατάθεσης σε επιτροπή κινητών αξιών ή σε επαγγελµατικό οργανισµό 

ελέγχου της αγοράς για τους σκοπούς της έκδοσης κοινών µετοχών σε δηµόσια 

αγορά. Τέλος σε περιπτώσεις οµίλων, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  

αναφέρουν τις κοινές µετοχές ή τους δυνητικούς τίτλους µετατρέψιµους σε µετοχές 

που είναι διαπραγµατεύσιµοι σε δηµόσια αγορά (εθνικό ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή 

εξωχρηµατιστηριακή αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών και περιφερειακών 

αγορών). Σε περίπτωση που µια οικονοµική οντότητα παρουσιάζει ενοποιηµένες 

καθώς και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 27, οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο 33 πρέπει να 

παρέχονται µόνο σε ενοποιηµένη βάση. Μια οικονοµική οντότητα που επιλέγει να 

γνωστοποιεί κέρδη ανά µετοχή βάσει των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων της, 

παρέχει τέτοιες πληροφορίες περί κερδών ανά µετοχή µόνο στην όψη της ατοµικής 

κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων της.  

 

       Ας δούµε στη συνέχεια κάποιους βασικούς ορισµούς που θα τους αναφέρουµε 

κατά τη διάρκεια της εργασίας µας αρκετές φορές. 

-  Αντιµείωση: αύξηση κερδών ανά µετοχή / µείωση ζηµίας ανά µετοχή: Το µέγεθος 

αυτό απορρέει από την παραδοχή ότι τα µετατρέψιµα µέσα έχουν µετατραπεί, ότι 

τα δικαιώµατα προαίρεσης ή αγοράς έχουν εξασκηθεί ή ότι οι κοινές µετοχές 

εκδίδονται εφόσον έχουν εκπληρωθεί κάποιοι συγκεκριµένοι όροι. Για 

παράδειγµα µια ενδεχόµενη µετοχική συµφωνία είναι µια συµφωνία έκδοσης 

µετοχών η οποία εξαρτάται από την εκπλήρωση συγκεκριµένων όρων. 
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- Οι υπό αίρεση εκδοτέες κοινές µετοχές: Κοινές µετοχές εκδοτέες έναντι 

µηδαµινού ποσού µετρητών ή άνευ µετρητών µετά την εκπλήρωση ορισµένων 

όρων µιας ενδεχόµενης µετοχικής συµφωνίας. 

- Τα δικαιώµατα προαίρεσης, δικαιώµατα αγοράς µετοχών και τα ισοδύναµα τους: 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα που δίδουν στον κάτοχο το δικαίωµα να αγοράσει 

κοινές µετοχές. 

- Η Κοινή µετοχή: συµµετοχικός τίτλος που έπεται σε δικαιώµατα όλων των 

λοιπών κατηγοριών των συµµετοχικών τίτλων. 

- Ο ∆υνητικός τίτλος µετατρέψιµος σε κοινή µετοχή: Χρηµατοοικονοµικό µέσο ή 

άλλη σύµβαση που µπορεί να παρέχει στον κάτοχο του το δικαίωµα για κοινές 

µετοχές. 

-    Τα δικαιώµατα πώλησης επί των κοινών µετοχών: Συµβόλαια που δίδουν στον 

κάτοχο το δικαίωµα να πωλεί κοινές µετοχές σε ορισµένη τιµή για ένα δεδοµένο 

διάστηµα. 

       Παραδείγµατα δυνητικών τίτλων  µετατρέψιµων  σε  κοινές  µετοχές  είναι: οι 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ή συµµετοχικοί τίτλοι, συµπεριλαµβανοµένων των 

προνοµιούχων µετοχών που µετατρέπονται σε κοινές µετοχές, τα δικαιώµατα 

προαίρεσης και αγοράς µετοχών, γ) οι µετοχές που θα εκδίδονταν µε την εκπλήρωση 

ορισµένων όρων που προέρχονται από συµβατικούς διακανονισµούς, όπως η αγορά 

µιας επιχείρησης ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.6.3. 2. Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (Κ.Α.Μ.) 

 

       Μια επιχείρηση υπολογίζει τα βασικά κέρδη ανά µετοχή σε ότι αφορά το κέρδος 

ή τη ζηµία που αναλογεί στους κατόχους κοινών µετοχών της µητρικής και εφόσον 

παρουσιάζεται, το κέρδος ή τη ζηµία από τις συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις που 

αναλογούν στους κατόχους αυτούς.  

       Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζηµία 

που αναλογεί στους κατόχους κοινών µετοχών της µητρικής οικονοµικής οντότητας 

(ο αριθµητής) µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία (ο 

παρονοµαστής) κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η πληροφόρηση που 

δίδεται από τα βασικά κέρδη ανά µετοχή είναι η παροχή ενός µέτρου της συµµετοχής 
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κάθε κοινής µετοχής µιας µητρικής οικονοµικής οντότητας στην απόδοση της 

οικονοµικής οντότητας κατά την συγκεκριµένη χρονική περίοδο αναφοράς. 

 

3.6.3. 3.  Κέρδη 

 

       Στον όρο κέρδη περιλαµβάνονται: α) τα κέρδη ή οι ζηµίες από συνεχιζόµενες 

εκµεταλλεύσεις που αναλογούν στη µητρική οικονοµική οντότητα και β) κέρδη ή 

ζηµίες που αποδίδονται στη µητρική οικονοµική οντότητα.  

 

       Κάθε στοιχείο των εσόδων και των εξόδων που αναλογεί στους κατόχους κοινών 

µετοχών της µητρικής οικονοµικής οντότητας και που αναγνωρίζεται σε µια περίοδο, 

συµπεριλαµβανοµένων των φόρων και των µερισµάτων επί των προνοµιούχων 

µετοχών που κατατάσσονται στις υποχρεώσεις, συµπεριλαµβάνεται στον 

προσδιορισµό των κερδών ή των ζηµιών της περιόδου που αναλογεί στους κατόχους 

κοινών µετοχών της µητρικής εταιρείας (∆.Λ.Π. 1, Παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων).  

 

       Το µετά από φόρους ποσό των µερισµάτων των προνοµιούχων µετοχών που 

αφαιρείται από τα κέρδη ή τις ζηµίες είναι: α) το µετά από φόρους ποσό τυχόν 

µερισµάτων προνοµιούχων µετοχών επί προνοµιούχων µετοχών µη σωρευτικού 

µερίσµατος, που αναγγέλλεται για την περίοδο και β) το µετά από φόρους ποσό των 

µερισµάτων προνοµιούχων µετοχών της περιόδου για τις σωρευτικού µερίσµατος 

προνοµιούχες µετοχές, άσχετα αν τα µερίσµατα αυτά έχουν αναγγελθεί ή όχι.  

 

       Το ποσό των µερισµάτων προνοµιούχων µετοχών για την περίοδο δεν 

περιλαµβάνει το ποσό τυχόν µερισµάτων προνοµιούχων µετοχών για τις σωρευτικού 

µερίσµατος προνοµιούχες µετοχές που καταβλήθηκε ή αναγγέλθηκε κατά τη διάρκεια 

της τρέχουσας λογιστικής περιόδου και αφορά προηγούµενες λογιστικές περιόδους. 
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3.6.3.4.  Ιδιαιτερότητες 

 

       Οι προνοµιούχες µετοχές που προβλέπουν χαµηλό αρχικό µέρισµα προκειµένου 

να αποζηµιώσουν µια οικονοµική οντότητα για την πώληση της προνοµιούχου 

µετοχής µε έκπτωση ή µέρισµα υψηλότερου της αγοράς σε µεταγενέστερες περιόδους 

ώστε να αποζηµιωθούν οι επενδυτές για την αγορά προνοµιούχων µετοχών σε τιµή 

υπέρ το άρτιο, αναφέρονται µερικές φορές ως προνοµιούχες µετοχές µε αυξανόµενο 

συντελεστή απόδοσης. Κάθε έκπτωση επί της τιµής αρχικής έκδοσης, ή έκδοση µε 

τιµή υπέρ το άρτιο που αφορά προνοµιούχες µετοχές µε αυξανόµενο συντελεστή 

αποσβένεται στα κέρδη εις νέον µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και 

θεωρείται µέρισµα προνοµιούχου µετοχής για τον υπολογισµό των κερδών ανά 

µετοχή. 

 

      Οι προνοµιούχες µετοχές µπορεί να επαναγοραστούν από την οικονοµική 

οντότητα µετά από σχετική προσφορά προς τους κατόχους τους. Το επιπλέον της 

εύλογης αξίας του τιµήµατος που καταβάλλεται στους κατόχους των προνοµιούχων 

µετοχών επιπλέον της λογιστικής αξίας των προνοµιούχων µετοχών αντιπροσωπεύει 

µια απόδοση στους κατόχους των προνοµιούχων µετοχών και µια επιβάρυνση των 

κερδών εις νέον για την οικονοµική οντότητα. Το ποσό αυτό αφαιρείται κατά τον 

υπολογισµό του κέρδους ή της ζηµίας που αναλογεί σε κατόχους κοινών µετοχών της 

µητρικής οικονοµικής οντότητας. Η πρόωρη µετατροπή των µετατρέψιµων 

προνοµιούχων µετοχών µπορεί να παρακινηθεί από µια οικονοµική οντότητα µέσω 

ευνοϊκών µεταβολών των αρχικών όρων µετατροπής ή την καταβολή 

συµπληρωµατικού τιµήµατος. Η υπέρβαση της εύλογης αξίας των κοινών µετοχών ή 

άλλου τιµήµατος που καταβάλλεται πλέον της εύλογης αξίας των εκδοτέων κοινών 

µετοχών, σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους της µετατροπής, συνιστά απόδοση για 

τους κατόχους των προνοµιούχων µετοχών και αφαιρείται κατά τον υπολογισµό του 

κέρδους ή της ζηµίας που αναλογεί σε κατόχους κοινών µετοχών της µητρικής 

οικονοµικής οντότητας. 

 

       Οποιαδήποτε υπέρβαση της λογιστικής αξίας των προνοµιούχων µετοχών επί της 

εύλογης αξίας του τιµήµατος που καταβάλλεται για τον διακανονισµό τους 
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προστίθεται στον υπολογισµό του κέρδους ή της ζηµίας που αναλογεί στους 

κατόχους κοινών µετοχών της µητρικής οικονοµικής οντότητας. 

 

3.6.4. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

        Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(∆.Λ.Π.) το 2005 αποτέλεσε για την Ελλάδα τη Λογιστική Επανάσταση του 21
ου

 

αιώνα µε δεδοµένη τη διαφορά φιλοσοφίας µεταξύ των ∆.Λ.Π. και των Ελληνικών 

Λογιστικών Κανόνων (Ε.Γ.Λ.Σ.).  

 

        Τα ∆.Λ.Π. υπερέχουν σαφώς των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε µια 

σειρά κριτήρια, ωστόσο η εφαρµογή τους συνοδεύτηκε από αρκετά προβλήµατα 

όπως έλλειψη επαρκούς καθοδήγησης, ανεπάρκεια καταρτισµένων λογιστών και 

ελεγκτών, έλλειψη οµοιοµορφίας στην εφαρµογή και σηµαντικά περιθώρια 

δηµιουργικής λογιστικής. Επιπλέον, το θεσµικό και το νοµοθετικό περιβάλλον δεν 

έχουν εναρµονιστεί πλήρως για την εφαρµογή των ∆.Λ.Π.. Ιδιαίτερα οι φορολογικές 

ρυθµίσεις για την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. στερούνται πληρότητας και απλότητας ενώ 

αφήνουν περιθώρια αµφισβητήσεων εκ µέρους των φορολογικών οργάνων.  

 

       Τονίζεται λοιπόν, η γενικευµένη απαίτηση για εκσυγχρονισµό των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων για µη εισηγµένες επιχειρήσεις, στην κατεύθυνση απάλειψης 

των αδικαιολόγητων διαφορών µε τα ∆.Λ.Π. καθώς η παράλληλη λειτουργία δύο 

σηµαντικά διαφορετικών λογιστικών µοντέλων κρίνεται ότι δηµιουργεί συνθήκες 

αθέµιτου ανταγωνισµού. 

 

       Στην αισιόδοξη πλευρά, εντοπίζονται θετικές επιπτώσεις στο εσωτερικό των 

επιχειρήσεων καθώς τα ∆.Λ.Π. θεωρείται ότι παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση για τη 

λήψη αποφάσεων και αναδεικνύουν κινδύνους και άλλα σηµαντικά θέµατα, 

διευκολύνουν τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και βελτιώνουν την 

πιστοληπτική τους ικανότητα.  
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       Τέλος εκφράζεται η γνώµη ότι η διενέργεια ποιοτικού ελέγχου από τους 

ελεγκτικού µηχανισµούς µπορεί να συντελέσει στην βελτίωση της αξιοπιστίας της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

3.6.4.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά και προβλήµατα 

 

       Τα ∆.Λ.Π. αξιολογούνται πολύ θετικά από ελεγκτές και λογιστές και στα 

τέσσερα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικάπου είναι: i) η συνάφεια, ii) η αξιοπιστία, 

iii) η συγκρισιµότητα και iv) το πόσο κατανοητά είναι προς όλους τους 

ενδιαφεροµένους.  

 

       Φαίνεται µάλιστα, ότι τα ∆.Λ.Π. υπερέχουν εµφανώς των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων (Ε.Λ.Π.) στα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και σε άλλα κριτήρια 

(προστασία των συµφερόντων των δανειστών και των µετόχων).  

 

      Η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. συνοδεύεται από µια σειρά προβληµάτων όπως η µη 

ολοκληρωµένη εναρµόνιση θεσµικού - νοµοθετικού περιβάλλοντος και η µη επαρκής 

ενηµέρωση ελεγκτών και λογιστών για τα ∆.Λ.Π. σε ό,τι αφορά τις τεχνικές 

λεπτοµέρειες εφαρµογής τους.  

       Η ταυτόχρονη χρήση ∆.Λ.Π. και Ε.Λ.Π. από εισηγµένες και µη εισηγµένες 

εταιρείες αντίστοιχα λόγω της διαφορετικότητας των δύο πλαισίων και της έλλειψης  

συγκρισιµότητας, γεννά διάφορα προβλήµατα στη λειτουργία της αγοράς αλλά και 

ζητήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού. 

 

       Στόχος των ∆.Λ.Π. που εκδίδει το International Accounting Standards Board 

(IASB) είναι η προαγωγή ενός κοινού, υψηλής ποιότητας και αξιόπιστου πλαισίου 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για χρήση στις διεθνείς αγορές. 
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3.7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ    

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

       Όπως αναφέραµε νωρίτερα σχετικά µε το Ε,Γ.Λ.Σ. από το 2006 και έπειτα 

τηρείται το σχέδιο των λογαριασµών, αλλά ακολουθούνται για τη σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων οι λογιστικές πρακτικές των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.).  

 

        Με τον όρο λογαριασµός εννοούµε ένα διάγραµµα, στο οποίο απεικονίζεται 

συστηµατικά κατά χρονολογική σειρά, αιτιολογία, ποσότητα και αξία η αρχική θέση 

και οι µεταβολές των στοιχείων του Ισολογισµού και της Κατάστασης 

Αποτελεσµάτων χρήσης.       

 

3.7.1. ∆ιάρθρωση του Σχεδίου Λογαριασµών 

       Οι λογαριασµοί του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ταξινοµούνται σε 

δέκα οµάδες, οι οποίες αριθµούνται κατά τη φυσική σειρά των αριθµών 1 έως 9 και 0.  

 

       Το Σχέδιο για την οµαδοποίηση των λογαριασµών χρησιµοποιεί το κριτήριο του  

τις ισολογισµού
8
. Έτσι: 

• Οι οµάδες ένα (1) έως οκτώ (8) περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς που 

ικανοποιούν τις ανάγκες της Γενικής Λογιστικής. Συγκεκριµένα: 

      - οι οµάδες 1, 2 και 3 περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς του Ενεργητικού
9
  

- οι οµάδες 4 και 5 περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς του Παθητικού
10

 

- οι οµάδες 6 και 7 τους λογαριασµούς των οργανικών εξόδων και οργανικών      

  εσόδων αντίστοιχα 

                                                 
8
 Η έννοια του Ισολογισµού θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα σε επόµενο Κεφάλαιο. 

9
 Ενεργητικό (Assets) είναι το σύνολο των οικονοµικών πόρων οι οποίοι ανήκουν σε µία επιχείρηση 

και έχουν χρηµατικη αξία,  ενώ αναµένεται να προσφέρει οικονοµικά και άλλα οφέλη η εκµετάλλευση 

τους.  
10
Παθητικό (Liabilities) : Το σύνολο των υποχρεώσεων (οφειλές, γραµµάτια, κ.α) µιας επιχείρησης 

προς τρίτους και των οποίων τοποσό µπορεί να προσδιορισθεί κατά αντικειµενικό τρόπο.  
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- και η οµάδα 8 τους λογαριασµούς αποτελεσµάτων της Γενικής Λογιστικής. 

• Η οµάδα εννέα (9) περιλαµβάνει τους λογαριασµούς που ικανοποιούν τις ανάγκες 

της Αναλυτικής Λογιστικής Εκµετάλλευσης 

• Η οµάδα δέκα (0) περιλαµβάνει τους λογαριασµούς τάξεως. 

 

       Από τις οµάδες 1-8 που καλύπτουν τις ανάγκες της Γενικής Λογιστικής, οι 

οµάδες των λογαριασµών είναι: 

• Οµάδα 1
η
:  Πάγιο Ενεργητικό 

• Οµάδα 2
η
:  Αποθέµατα 

• Οµάδα 3
η
:  Απαιτήσεις και ∆ιαθέσιµα 

• Οµάδα 4
η
:  Καθαρή Θέση – Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις 

• Οµάδα 5
η
:  Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 

• Οµάδα 6
η
:  Οργανικά Έξοδα 

• Οµάδα 7
η
:  Οργανικά Έσοδα 

• Οµάδα 8
η
:  Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων 

 

3.7.2. Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εµφανίζονται τα στοιχεία 

του ισολογισµού και ορισµένων άλλων λογαριασµών των οικονοµικών µονάδων, 

κεφαλαιώδους σηµασίας.  

       Στην κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων οδήγησε η ανάγκη των επιχειρήσεων 

για κύρια πληροφόρηση των ενδιαφερόµενων εκτός επιχείρησης (µετόχων, τραπεζών, 

πιστωτών κτλ.) προκειµένου να µπορούν να λάβουν οικονοµικές αποφάσεις. Επειδή 

οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται πρώτιστα για τους χρηµατοδότες της 

οικονοµικής µονάδας (µετόχους και πιστωτές), καλούνται και χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις (financial statements). Εκτός των παραπάνω οι χρηµατοοικονοµικές  

 

καταστάσεις ενδιαφέρουν εξίσου και τους εντός της επιχείρησης µετόχους, 

προσωπικό κτλ.  
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       Σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π., οι οικονοµικές καταστάσεις είναι µια δοµηµένη 

οικονοµική απεικόνιση, µε συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, της οικονοµικής 

θέσης µιας επιχείρησης και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί από αυτή. 

Συντάσσονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα
11

, έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και 

συνοψίζονται ως εξής: 

 

• Ο Ισολογισµός 

• Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

• Ο Πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων 

• Η Κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης 

• Το προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης 

                                                 
11

 Ανά 12 µήνες. Χρονικό διάστηµα που λογίζεται ως λογιστική χρήση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

4.1. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

 

       Με τον όρο οικονοµική µονάδα, χαρακτηρίζεται ο συστηµατικός συνδυασµός 

των συντελεστών παραγωγής (φύσης - εργασίας - κεφαλαίου), δια του οποίου και 

επιδιώκεται η κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών 

       Κύρια στοιχεία που συγκροτούν µια οικονοµική µονάδα είναι τα ακόλουθα τρία: 

Οι συντελεστές παραγωγής, η εφαρµογή της Οικονοµικής Αρχής
12

 και τέλος η 

κάλυψη αναγκών δηλαδή το σκοπούµενο αποτέλεσµα δια του συνδυασµού των δύο 

παραπάνω κύριων στοιχείων. 

       Οι οικονοµικές µονάδες που απαντώνται στη σύγχρονη εποχή είναι 

απειράριθµες. Μπορούν όµως να διακριθούν µε βάση κάποια σηµαντικά κριτήρια 

όπως κατά φορέα (ιδιωτικές, δηµόσιες., µικτές) µέγεθος (µικρές, µεσαίες, µεγάλες), 

δράση (παραγωγή ή κατανάλωση), περιουσιακή διάρθρωση, (στατική, δυναµική 

κ.λπ.) 

       Οι φορείς (διαχειριστές) όλων των παραπάνω οικονοµικών µονάδων 

ονοµάζονται Οικονοµικές Επιχειρήσεις και κάθε µία τους χαρακτηρίζεται ανάλογα  

µε τον επαγγελµατικό χώρο δράσης της (wikipedia). 

 

4.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

       Κάθε επιχείρηση (ή οργανισµός) έχει στόχους οι οποίοι δικαιολογούν και την 

ύπαρξη της. Στόχος της επιχείρησης είναι µια επιθυµητή κατάσταση στην οποία 

επιδιώκει να φτάσει, ή ένα αποτέλεσµα προς επίτευξη. Οι στόχοι µπορούν να 

διακριθούν σε θεσµικούς και λειτουργικούς.  

                                                 
12
δηλαδή να καταβάλλεται προσπάθεια για καλλίτερο αποτέλεσµα µε τη µικρότερη θυσία.  
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       Οι θεσµικοί στόχοι. είναι αυτοί που επίσηµα η επιχείρηση (ή οργανισµός) 

διατυπώνει στο καταστατικό, µε βάση το οποίο νοµιµοποιείται η ύπαρξη και 

λειτουργία της. 

      Οι λειτουργικοί στόχοι, της επιχείρησης εκφράζουν τα συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα τα οποία αυτή επιδιώκει να επιτύχει. Αυτοί οι στόχοι αναφέρονται: 

• Στα συνολικά µεγέθη της επιχείρησης, όπως είναι τα κέρδη, το εισόδηµα ή ο 

κύκλος εργασιών, οι ρυθµοί αύξησης ή ανάπτυξης της, η αποδοτικότητα των 

επενδυµένων κεφαλαίων, η φήµη, δύναµη κτλ.  

• Στην αγορά, όπως είναι η κατάκτηση συγκεκριµένου µεριδίου αγοράς, η 

δηµιουργία δικτύου πωλήσεων ή διανοµής, η δηµιουργία εµποδίων εισόδου 

ανταγωνιστών, κτλ. 

• Στην παραγωγή, όπως είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, η ποιότητα των 

προϊόντων, τα κόστη, κτλ.  

• Στους ανθρώπους, όπως είναι η ικανοποίηση των εργαζοµένων, η απασχόληση, η 

εκπαίδευση, η ανάπτυξη κτλ.  

• Στις καινοτοµίες, που αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων µεθόδων και 

τεχνικών παραγωγής και διανοµής, νέων διοικητικών συστηµάτων, κτλ., µε σκοπό 

την ανάπτυξη και την προσαρµογή της επιχείρησης στις εξελίξεις του 

περιβάλλοντος.  

       Οι στόχοι της επιχείρησης αποτελούν τους λόγους για τη δηµιουργία της, η 

επίτευξη όµως αυτών αποτελεί παράλληλα τον όρο για την επιβίωσή της. 

 

       Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, µικρής ή µεγάλης, εκτός από την 

εξασφάλιση της βιωσιµότητας της είναι και της ανάπτυξης της. Οι επιδιώξεις αυτές 

στην επιχείρηση, µεταφράζονται µε αύξηση της αποδοτικότητας και µεγιστοποίηση 

του κερδοφορίας της.  

 

       Προκειµένου να επιτύχει ευκολότερα, τους στόχους και τις βασικές επιδιώξεις 

της, η επιχείρηση προχωρά στη χάραξη στρατηγικής. Η στρατηγική αποτελεί το 

σηµείο αναφοράς που καθοδηγεί την επιχείρηση στην υλοποίηση των στόχων της 
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καθώς συντονίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις δράσεις και τις θέσεις της 

επιχείρησης στο εσωτερικό της και απέναντι στους ανταγωνιστές της.  

       Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι κάθε επιχείρηση προκειµένου να 

διασφαλίσει το επιθυµητό για την ίδια αποτέλεσµα, θα πρέπει ανάµεσα σε άλλα να 

λαµβάνει µέριµνα προς την κατεύθυνση: 

• της διαµόρφωσης σχεδίων - προγραµµάτων - προϋπολογισµών (Επιχειρησιακών 

Σχεδίων ∆ράσης) µε στόχο την επίτευξη των επιδιώξεων και των σκοπών της 

επιχείρησης / οργανισµού, 

• της διαµόρφωσης των βραχυχρόνιων επιχειρησιακών σχεδίων, 

• της καταγραφής των πεπραγµένων της επιχείρησης και της σύγκρισης µε τα 

προγραµµατισµένα, 

• της διόρθωσης των ενεργειών της επιχείρησης µε στόχο την επαναφορά στο 

πρόγραµµα (αν και όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο), 

• της αντίληψης  και του  ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών ενεργειών, 

• της αναθεώρησης και των αναφορών για το σύστηµα και τη λειτουργία του. 

 

      Μεγάλο µέρος των πληροφοριών που χρειάζεται µια επιχείρηση προκειµένου να 

καθορίσει µε επιτυχία τους στόχους και τη στρατηγική της, αντλούνται από τα 

πληροφοριακά δεδοµένα που προκύπτουν µετά την ανάλυση των 

χρηµατοοικονοµικών και άλλων συµπληρωµατικών καταστάσεων. 

 

4.3. ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

       Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφοριών 

καθώς τροφοδοτούν τους εκάστοτε ενδιαφερόµενους, εντός και εκτός µιας 

επιχείρησης, µε  όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζουν για την 

οικονοµική µονάδα προκειµένου να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Αποτελούν ως εκ 

τούτου, σηµαντική πηγή πληροφοριών ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα, να εκτιµώνται 

σωστά και να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά οι κίνδυνοι που τις απειλούν. 

Παράλληλα, βοηθούν να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες που πηγάζουν από το ευρύτερο 

κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον και να προγραµµατίζεται η µελλοντική τους 

δράση. 
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       Εξαιτίας της µεγάλης σηµασίας που έχουν τα δεδοµένα που προκύπτουν από την 

ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων για την εύρυθµη λειτουργία και την 

µακροχρόνια επιβίωση και κερδοφορία της επιχείρησης  κρίνεται  αναγκαία η  

διαρκής και συστηµατική καταγραφή, παρατήρηση, ταξινόµηση, αξιολόγηση και 

αξιοποίηση τους. 

       Η πραγµατική εικόνα µιας επιχείρησης δίνεται σε συνδυασµό και µε άλλες 

συµπληρωµατικές πληροφορίες που περιλαµβάνονται στους ετήσιους απολογισµούς 

που καταρτίζουν οι επιχειρήσεις  καθώς και από άλλα εξωλογιστικά δεδοµένα.  

       Οι πλέον σηµαντικές οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει µια επιχείρηση 

είναι: i) ο Ισολογισµός, ii) η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, iii) ο Πίνακας 

∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων, iv) το Προσάρτηµα, v) η Ανάλυση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων 

Παρά το γεγονός ότι η παρουσίαση των καταστάσεων αυτών ποικίλει από επιχείρηση 

σε επιχείρηση, τα βασικά τους στοιχεία και περιεχόµενα δεν αλλάζουν. 

 

4.3.1. Ισολογισµός 

 

       Ο ισολογισµός αποτελεί την πρώτη και σηµαντικότερη από τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις κάθε επιχείρησης και είναι µία συνοπτική λογιστική 

κατάσταση που εµφανίζει τα περιουσιακά στοιχεία (Ενεργητικό), τις Υποχρεώσεις 

(Παθητικό) και τις Απαιτήσεις µιας επιχείρησης σε ένα συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. Αποσκοπεί κυρίως στην πληροφόρηση ενδιαφερόµενων εκτός επιχείρησης 

(µετόχων, τραπεζών, πιστωτών κ.α.) αλλά και εντός επιχείρησης (µετόχους, 

προσωπικό κ.α.) και προκύπτει µετά την απογραφή, της οποίας και εµφανίζεται ως 

περίληψη. Στηρίζεται κι αυτός στη βασική λογιστική ισότητα:  

 

Ενεργητικό = Πραγµατικό  Παθητικό + Καθαρή Θέση 

 

       Το Ενεργητικό (Assets) όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο είναι 

το σύνολο των οικονοµικών αγαθών (κτίρια, εµπορεύµατα, µεταφορικά µέσα, µετρητά, 

καταθέσεις, απαιτήσεις έναντι πελατών, κ.α.) που ανήκουν κατά κυριότητα σε µία 
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επιχείρηση και των οποίων η τιµή µπορεί να προσδιορισθεί κατά αντικειµενικό 

τρόπο. 

       Τα στοιχεία του ενεργητικού ταξινοµούνται σε οµάδες µε βάση το κριτήριο της 

ρευστότητας (δηλ. κατά πόσο γρήγορα µπορούν να ρευστοποιηθούν κάποια 

στοιχεία). 

• Πάγιο ενεργητικό: Τα στοιχεία εκείνα τα οποία δεν πρόκειται να 

ρευστοποιηθούν εντός µιας λογιστικής χρήσης (π.χ. Ακίνητα, µηχανήµατα, 

γραφεία, µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, συµµετοχές σε επιχειρήσεις). 

• Κυκλοφορούν ενεργητικό: Τα στοιχεία εκείνα τα οποία προβλέπεται ότι θα 

ρευστοποιηθούν εντός µιας λογιστικής χρήσης (π.χ. εµπορεύµατα, απαιτήσεις 

έναντι πελατών, γραµµάτια εισπρακτέα, επιταγές εισπρακτέες). 

• ∆ιαθέσιµο ενεργητικό: Τα µετρητά που βρίσκονται στο ταµείο, καθώς και κάθε 

στοιχείο που µπορεί να ρευστοποιηθεί αµέσως (π.χ. καταθέσεις όψεως). 

 

       To Παθητικό (Liabilities) αποτελείται από το σύνολο των υποχρεώσεων 

(οφειλές, γραµµάτια, κ.α.) µιας επιχείρησης προς τρίτους που έχουν τα δικαιώµατα 

τους πάνω στα περιουσιακά της στοιχεία. (Λεοντάρης Μ., 2009). Τα στοιχεία του 

παθητικού ταξινοµούνται σε οµάδες µε βάση το κριτήριο της ληκτότητας των 

υποχρεώσεων (δηλ. κατά πόσο γρήγορα πρέπει να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις). 

• Βραχυπρόθεσµο παθητικό: Οι υποχρεώσεις οι οποίες λήγουν εντός µίας 

λογιστικής χρήσης (π.χ. υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές, γραµµάτια 

πληρωτέα, υποχρεώσεις για βραχυπρόθεσµα δάνεια, οφειλόµενοι φόροι) 

• Μακροπρόθεσµο παθητικό: Οι υποχρεώσεις οι οποίες λήγουν µετά την πάροδο 

µίας λογιστικής χρήσης (π.χ. οµολογιακά δάνεια, υποχρεώσεις για 

µακροπρόθεσµα δάνεια) 

• Κεφάλαιο: Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης απέναντι στους µετόχους της (το 

κεφάλαιο που έχει κατατεθεί από τους µετόχους στην επιχείρηση). 
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4.3.2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

 

       Τα αποτελέσµατα χρήσης αποτελούν τη σπουδαιότερη διάσταση για τον 

καθορισµό της αποδοτικότητας µιας επιχείρησης. Με βάση τα αποτελέσµατα χρήσης 

καθορίζεται η χρηµατιστηριακή αξία της επιχείρησης, κρίνεται η ποιότητα του έργου 

το οποίο επιτελεί η διοίκηση και µπορούν να χορηγηθούν αµοιβές ανάλογες µε την 

επίδοση και απόδοση  των εργαζοµένων. 

 

       Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης είναι µία λογιστική κατάσταση που 

εµφανίζει το αποτέλεσµα που πραγµατοποίησε µια επιχείρηση κατά την διάρκεια µιας 

συγκεκριµένης χρονικής περιόδου (από 1/1/ΧΧ έως 31/12/ΧΧ) και τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες του αποτελέσµατος. Το λογιστικό αποτέλεσµα 

προκύπτει µετά την αφαίρεση κάθε µορφής εξόδων, ζηµιών, νοµίµων αποσβέσεων 

και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, από τα πραγµατοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα. 

 

4.3.3. Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων 

 

        Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ., ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων καταρτίζεται 

υποχρεωτικά στην περίπτωση που γίνεται διανοµή των κερδών και καταχωρείται στο 

βιβλίο απογραφών και ισολογισµών της επιχείρησης. Τα στοιχεία του πίνακα 

απεικονίζονται σε δύο στήλες οι οποίες αντιστοιχούν στην παρούσα και στη 

προηγούµενη χρήση. 

 

4.3.4. Προσάρτηµα 

 

       Το Προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης είναι 

απαραίτητο συµπλήρωµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Συντάσσεται και 

δηµοσιοποιείται υποχρεωτικά µε την καταχώρηση του στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης του Υπουργείου Εµπορίου αλλά 

δεν δηµοσιεύεται στις εφηµερίδες όπως συµβαίνει και µε τις άλλες καταστάσεις µε το 
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οποίο παρέχονται διάφορες πληροφορίες και επεξηγήσεις σε ότι αφορά τη σύνταξη 

και το περιεχόµενο του ισολογισµού και της κατάστασης των αποτελεσµάτων. Οι 

πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους αναγνώστες ώστε να 

κατανοήσουν τις οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες ορισµένες φορές είναι αρκετά 

συµπυκνωµένες και περιληπτικές για να διαφωτίσουν το µέσο αναγνώστη τους. 

4.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

       Η Ανάλυση βασικών Οικονοµικών Καταστάσεων είναι η εξέταση και εξαγωγή 

συµπερασµάτων από τα στοιχεία του Ισολογισµού και την Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσης µε τη βοήθεια και πολλών συµπληρωµατικών πινάκων 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

       Βασικός στόχος της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων είναι η διευκόλυνση της 

λήψης αποφάσεων, οι οποίες αφορούν την αποτελεσµατική κατανοµή οικονοµικών 

πόρων. Οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν άµεσα τα οικονοµικά συµφέροντα των 

οµάδων που χρησιµοποιούν τις λογιστικές καταστάσεις µίας επιχείρησης.  

 

       Τέτοιες οµάδες είναι οι µέτοχοι, οι πιστωτές, η διοίκηση, οι εργαζόµενοι, η 

πολιτεία, οι πελάτες κ.α.. Η λήψη αυτών των αποφάσεων απαιτεί εκτίµηση της 

µακροχρόνιας και βραχυχρόνιας δυνατότητας επιβίωσης καθώς και της 

αποδοτικότητας της.  

       Η γνώση του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί µια 

επιχείρηση (µέσω της µελέτης της ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων) 

επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση των επιτεύξεων του παρελθόντος, τον 

καταλογισµό ευθυνών και την ακριβέστερη πρόβλεψη των αποδόσεων του. Η γνώση 

και η δυναµικότητα ερµηνείας διαφόρων µακροοικονοµικών µεγεθών όπως το 

ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα, ο πληθωρισµός, το έλλειµµα του κρατικού 

προϋπολογισµού, το ύψος των επιτοκίων, το ποσοστό των ανέργων και η προσφορά 

χρήµατος, επιτρέπουν στον αναλυτή να αναγνωρίσει τις συνέπειες που έχουν για τα 

κέρδη και τις ταµειακές ροές µεταβολές αυτών των µεγεθών.  Η ανάλυση των 

οικονοµικών καταστάσεων επιτρέπει επίσης, την εκτίµηση τόσο του κινδύνου όσο 
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και της αποδοτικότητας µιας επιχείρησης προκειµένου να ληφθεί µια απόφαση 

σχετική µε την κατανοµή οικονοµικών πόρων και σχεδιαζόµενων µελλοντικών 

επενδύσεων. 

 

       Οι µακροοικονοµικοί παράγοντες που µπορούν να ενδιαφέρουν έναν αναλυτή 

είναι δυνατό να ενταχθούν σε δύο ευρύτερες κατηγορίες:  

i) σε αυτούς οι οποίοι προκαλούν µεταβολή στη συνολική ζήτηση αγαθών και     

ii) υπηρεσιών στην οικονοµία και 

iii) σε αυτούς οι οποίοι προκαλούν µεταβολή στη συνολική προσφορά.  

 

       Παραδείγµατα µακροοικονοµικών παραγόντων και ενεργειών µε θετικές 

συνέπειες για τη συνολική ζήτηση αποτελούν:  

i) αύξηση των κρατικών δαπανών,  

ii) η αύξηση της προσφοράς χρήµατος,  

iii) η αύξηση της ζήτησης από ξένες χώρες,  

iv) η µείωση των φορολογικών συντελεστών. 

 

       Παραδείγµατα γεγονότων µε αρνητικές συνέπειες για τη συνολική προσφορά 

αγαθών και υπηρεσιών αποτελούν:  

i) η αύξηση της τιµής του πετρελαίου,  

ii) η ολοκληρωτική καταστροφή γεωργικής παραγωγής από φυσικές δυνάµεις,  

iii) η αύξηση των µισθών και ηµεροµισθίων,  

iv) το αβέβαιο οικονοµικό περιβάλλον και η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση.  
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4.5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

       Την έννοια του των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων διέπουν οι παρακάτω 

βασικές αρχές: 

 

4.5.1. Η αρχή της λογιστικής µονάδας 

        Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, η λογιστική µονάδα θεωρείται µια ανεξάρτητη 

οντότητα µε δικά της µέσα δράσης και δικές της υποχρεώσεις που δεν συνδέονται µε 

τον ή τους φορείς της. 

 

4.5.2. Η αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της λογιστικής 

µονάδας ή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας  

       Η λογιστική θεωρεί ότι η λογιστική οντότητα θα συνεχίσει τη δραστηριότητα της 

για αόριστο χρονικό διάστηµα. Αυτό ωστόσο δε σηµαίνει ότι η λογιστική µονάδα θα 

έχει διαρκή ύπαρξη αλλά ότι θα συνεχίσει τη δραστηριότητα της για ένα τέτοιο 

χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε να εκπληρώσει τις όποιες υποχρεώσεις έχει αναλάβει (η 

ζωή της επιχείρησης θεωρείται ότι  ξεκινά µε τη σύσταση της και τελειώνει µε την 

λύση και εκκαθάρισης της). Με άλλα λόγια θεωρεί ότι δεν υπάρχει άµεση ανάγκη για 

ρευστοποίηση της επιχείρησης.  

 

       Η υπόθεση ότι η επιχείρηση δεν αναµένεται να ρευστοποιηθεί στο προβλέψιµο 

µέλλον, θεσπίζει τη βάση για πολλές από τις αποτιµήσεις και επιµερισµούς της 

λογιστικής (π.χ. ο λογιστής χρεώνει τις αποσβέσεις των παγίων). Είναι αυτή η 

υπόθεση που υποδηλώνει την απόφαση των επενδυτών να εισφέρουν κεφάλαιο στην 

επιχείρηση. Μόνον στη βάση αυτής της υπόθεσης η λογιστική διαδικασία µπορεί να 

παραµείνει σταθερή και να επιτευχθεί ο στόχος της σωστής πληροφόρησης και 

καταγραφής του επενδυθέντος κεφαλαίου και η αποτελεσµατικότητα της διοίκησης. 
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 4.5.3. Η αρχή της περιοδικότητας  

      Σύµφωνα µε την αρχή της περιοδικότητας, η ζωή της επιχειρηµατικής µονάδας 

διαιρείται σε ίσα χρονικά διαστήµατα. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται ευκολότερος 

τόσο ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων όσο και της χρηµατοοικονοµικής της 

κατάστασης.  

 

       Αν και τα αποτελέσµατα των εργασιών µιας συγκεκριµένης επιχείρησης µπορούν 

να γίνουν ακριβώς γνωστά µόνον αν η επιχείρηση σταµατήσει να λειτουργεί και τα 

στοιχεία του ενεργητικού της πωληθούν και πληρωθούν οι υποχρεώσεις, η περιοδική 

γνώση των αποτελεσµάτων είναι επίσης απαραίτητη καθώς οι οµάδες των 

ενδιαφεροµένων, για τα λειτουργικά αποτελέσµατα της επιχείρησης, δεν µπορούν 

προφανώς, να περιµένουν µέχρι την παύση της λειτουργίας της. Έτσι, ο λογιστής 

πρέπει να υποβάλει έκθεση για τις αλλαγές στον πλούτο µιας επιχείρησης για 

σύντοµες χρονικές περιόδους.   

 

       Ένα έτος είναι το πιο κοινό διάστηµα από πλευράς κοινής πρακτικής, της 

παράδοσης και των κυβερνητικών απαιτήσεων. Μερικές επιχειρήσεις υιοθετούν το 

οικονοµικό έτος της κυβέρνησης, µερικές άλλες το ηµερολογιακό έτος. Αν και µια 

περίοδος δώδεκα µηνών υιοθετείται για την εξωτερική πληροφόρηση, ένα 

συντοµότερο χρονικό διάστηµα ενός ή τριών µηνών εφαρµόζεται για εσωτερικούς 

σκοπούς πληροφόρησης.  

 

       Αυτή η παραδοχή θέτει δυσκολίες στην διαδικασία του επιµερισµού του 

µακροπρόθεσµου κόστους. Όλα τα έσοδα και το κόστος που σχετίζεται µε το υπό 

εξέταση  έτος πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν ενώ υπάρχει συσχέτιση των κερδών και 

του κόστους για κάθε λογιστική περίοδο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την είσπραξη 

ή πληρωµή µετρητών. 
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4.5.4. Η αρχή της νοµισµατικής µέτρησης 

        Η χρηµατοοικονοµική λογιστική προβλέπει την καταχώρηση µόνο εκείνων των 

λογιστικών γεγονότων που µπορούν να αποδοθούν σε χρηµατικές µονάδες. 

Συγχρόνως, θεωρεί ως µέσα δράσης µιας επιχείρησης και ως υποχρεώσεις της µόνο 

τα αρχεία εκείνα τα όποια µπορούν να αποδοθούν σε χρήµα. Τα χρήµατά έχουν γίνει 

αποδεκτά όχι µόνο σαν ένα µέσο συναλλαγής αλλά επίσης, σαν αξία παρακαταθήκης. 

Είναι πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα να µετρηθούν και να εκφρασθούν µε ένα κοινό 

παρονοµαστή τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων.  

 

       Πρέπει να κατανοήσουµε ότι αυτή η έννοια υπαγορεύει δύο σοβαρούς 

περιορισµούς. Πρώτον, υπάρχουν αρκετά γεγονότα που είναι πολύ σηµαντικά σε µια 

επιχείρηση και που δεν µπορούν να εκφρασθούν σε νοµισµατικούς όρους (π.χ. 

συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων. Κατά δεύτερο λόγο, η χρήση του χρήµατος 

προϋποθέτει ότι υπάρχει σταθερή αξία του νοµίσµατος. Έχοντας υπ’ όψιν αυτή την 

υπόθεση σηµαίνει ότι οι αλλαγές στην αξία του χρήµατος, στο µέλλον, αγνοούνται. 

 

4.5.5. Η αρχή του ιστορικού κόστους  

       Η απόδοση σε χρηµατικές µονάδες των στοιχείων του ισολογισµού καθώς 

επίσης και των στοιχείων της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως γίνεται έχοντας 

σαν βάση το ιστορικό κόστος για την αποτίµηση τους.  

 

       Ο όρος «Ενεργητικό» σηµαίνει τους πόρους, τις εδαφικές εκτάσεις, τα κτίρια, τα 

µηχανήµατα κ.λ.π. που ανήκουν στην επιχείρηση. Η χρηµατική αξία µε την οποία 

εκφράζονται πηγάζει από την αρχή του κόστους.  

 

       Σύµφωνα µε αυτή τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (στοιχεία 

ενεργητικού) καταγράφονται στα λογιστικά αρχεία στην τιµή κτήσης του παρότι η 

εµπορική του αξία µπορεί να διαφέρει. Η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης στην αρχική τιµή αγοράς τους και το κόστος αυτό είναι η βάση για 

όλες την µετέπειτα λογιστικές συναλλαγές που τα αφορούν.  



59 

 

       Τα στοιχεία ωστόσο, του ενεργητικού δεν εµφανίζονται στα λογιστικά αρχεία 

απαραίτητα την παρούσα εµπορική τους αξία αλλά µε λογιστική αξία (book value)
13

 

καθώς η αρχή του κόστους υπαγορεύει ότι τα στοιχεία του ενεργητικού ότι η αξία 

ενός στοιχείου του ενεργητικού µπορεί να µειώνεται συστηµατικά µε την χρέωση της 

απόσβεσης (depreciation)
14

. Η απόσβεση έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση του 

κέρδους για κάθε περίοδο. Ο κύριος σκοπός της απόσβεσης είναι ο επιµερισµός του 

κόστους του στοιχείου του ενεργητικού για την ωφέλιµη ζωή του και όχι η 

προσαρµογή του κόστους του.  

 

       Παρά όλα αυτά, ένας ισολογισµός βασισµένος σε αυτή την αρχή µπορεί να 

παραπλανά καθώς εµφανίζει τα στοιχεία του ενεργητικού στο κόστος όταν υπάρχει 

µεγάλη διαφορά µεταξύ του κόστους και της εµπορικής τους αξίας. Παρά τον 

περιορισµό η αρχή του κόστους καλύπτει τις βασικές αρχές της συνάφειας, της 

αντικειµενικότητας και της σκοπιµότητας. 

 

4.5.6. Η αρχή της αντικειµενικότητας  

       Θα πρέπει οι διάφορες λογιστικές µετρήσεις καθώς και τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν να είναι αµερόληπτα και συγχρόνως αντικειµενικά. Θα πρέπει δηλαδή 

τόσο τα µέσα δράσης µιας επιχείρησης όσο και οι υποχρεώσεις της να 

αποδεικνύονται αντικειµενικά όσον αφορά το ύψος της άξιας τους. Επίσης, βάσει 

αυτής (αρχής της αντικειµενικότητας) η αντικειµενική απόδειξη του ύψους της αξίας 

των µέσων δράσης και των υποχρεώσεων µίας λογιστικής µονάδα καθίσταται 

υποχρεωτική. Αντικειµενικά αποδεικνυόµενο ύψος αξίας θεωρείται αυτό που 

υποδεικνύεται µε παραστατικά έγγραφα (τιµολόγια, αποδείξεις, συµβόλαια). 

 

 

 

                                                 
13

 Η αξία ενός οικονοµικού µέσου όπως αυτή εµφανίζεται στα λογιστικά βιβλία, η οποία ωστόσο 

µπορεί να διαφέρει από την αγοραία αξία του. 
14

 Είναι η διαδικασία σύµφωνα µε την οποία επιµερίζονται και κατανέµονται κόστη τα οποία 

προκύπτουν κατά την διάρκεια της χρήσης ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου µέσα στον χρόνο. 

Τέτοια κόστη µπορεί να είναι η φυσική φθορά ενός µηχανήµατος ή κτιρίου, απαξίωση ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ή η κάποιου λογισµικού κτλ. 
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4.5.7. Η αρχή της πραγµατοποιήσεως εσόδων  

       Θα πρέπει να θεωρούµε ότι ένα έσοδο έχει πραγµατοποιηθεί και είναι 

αναγνωρίσιµο όταν ικανοποιούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις: i) Ο κύκλος των 

διαδικασιών που είναι σχετικές µε τη δηµιουργία εσόδων έχει  περατωθεί ή σχεδόν 

περατωθεί., ii) Έχει πραγµατοποιηθεί συναλλαγή – ανταλλαγή. 

 

       Η πραγµατοποίηση εσόδων (Realisation) κατανοείται τεχνικά σαν την διαδικασία 

της µετατροπής των πόρων και των δικαιωµάτων σε χρήµα. Σαν λογιστική αρχή 

χρησιµοποιείται για τον ακριβή προσδιορισµό του ποσού των εσόδων που είναι να 

αναγνωρισθεί και του ποσού των εξόδων που θα συσχετισθεί µε αυτά για σκοπούς 

µέτρησης του αποτελέσµατος.  

 

       Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε αυτή την αρχή, το έσοδο αναγνωρίζεται όταν γίνει 

η πώληση. Η πώληση θεωρείται ότι γίνεται στο σηµείο που η ιδιοκτησία των αγαθών 

µεταβιβάζεται στον αγοραστή και αυτός καθίσταται νοµικά υπεύθυνος για την 

πληρωµή. Αυτό υποδηλώνει ότι το έσοδο αναγνωρίζεται γενικά όταν τα αγαθά 

παραδίδονται ή όταν οι υπηρεσίες παρέχονται. Η λογική της παράδοσης επικυρώνει 

µια απαίτηση έναντι των πελατών. Σε περιπτώσεις όµως όπως οι µακροπρόθεσµες 

κατασκευαστικές συµβάσεις το έσοδο αναγνωρίζεται στην βάση της αναλογικής ή 

µερικής µεθόδου ολοκλήρωσης. 

 

4.5.8. Η αρχή της σταθερότητας της νοµισµατικής µονάδας 

        Θεωρεί ότι η νοµισµατική µονάδα, στη βάση της οποίας γίνονται οι αποτιµήσεις 

µας, δεν παρουσιάζει πληθωριστικές ή αντιπληθωριστικές τάσεις αλλά στη διάρκεια 

της λογιστικής χρήσης η αξία της διατηρείται σταθερή.  

 

4.5.9. Η αρχή της πλήρους γνωστοποίησης 

Οι λογιστικές καταστάσεις µιας οικονοµικής µονάδας οφείλουν να περιλαµβάνουν το 

σύνολο εκείνων των πληροφοριών που είναι αναγκαίες ώστε οι καταστάσεις αυτές να 

µην είναι παραπλανητικές ή ελλιπείς. 
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4.5.10. Η αρχή της συσχέτισης των εσόδων και των εξόδων 

 Η αρχή αυτή ορίζει ότι τα έσοδα και τα έξοδα θα πρέπει να συσχετίζονται για να 

µπορεί να προσδιοριστεί το αποτέλεσµα το όποιο πέτυχε η λογιστική µονάδα στη 

διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Η συσχέτιση – σύνδεση των εξόδων µε τα έσοδα 

µπορεί να είναι είτε άµεση είτε έµµεση. . Η συσχέτιση είναι η συνολική διαδικασία 

της µέτρησης των περιοδικών κερδών, συχνά καλούµενη σαν διαδικασία συσχέτισης, 

των εξόδων µε τα έσοδα. Με άλλα λόγια, τα κέρδη που έχει µια επιχείρηση κατά την 

διάρκεια µιας περιόδου µπορούν να µετρηθούν µόνο όταν τα έσοδα της περιόδου 

συγκρίνονται µε τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν για αυτά.  

       Σαν γενική περιγραφή τα έσοδα είναι το συνολικό ποσό που πραγµατοποιήθηκε 

από την πώληση των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών µαζί µε τα έσοδα από τόκους, 

µερίσµατα και άλλες πηγών εσόδων και τα έξοδα είναι το κόστος που 

πραγµατοποιήθηκε σε σύνδεση µε αυτά τα έσοδα.  

 

       Το κόστος που πραγµατοποιήθηκε δεν γίνεται έξοδο έως ότου δεν ανταλλαχθούν 

τα αγαθά ή οι υπηρεσίες. Το κόστος δεν είναι συνώνυµο µε το έξοδο αφού το έξοδα 

είναι η θυσία που έχει γίνει (οι πόροι που αναλώθηκαν) σε σχέση µε τα έσοδα της 

λογιστικής περιόδου. Μόνο το κόστος που έληξε σε µια λογιστική περίοδο θεωρείται 

σαν έξοδα. Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την έννοια, γίνονται εγγραφές προσαρµογής 

για όλα τα προπληρωθέντα έξοδα, τα εκκρεµή έξοδα, τα συσσωρευµένα έσοδα κ.λ.π. 

κατά την διάρκεια της κατάρτισης των περιοδικών εκθέσεων. 

 

4.5.11. Η αρχή του δεδουλευµένου (Accrual Concept) 

       Είναι γενικά αποδεκτό στην λογιστική, ότι βάση της πληροφόρησης των κερδών 

είναι το δεδουλευµένο. Η αρχή αυτή κάνει διάκριση µεταξύ της είσπραξης των 

µετρητών και του δικαιώµατος είσπραξης και της πληρωµής µετρητών και της 

νοµικής υποχρέωσης για πληρωµή. Αυτή η έννοια παρέχει ένα οδηγό στους λογιστές 

στο πως θα πρέπει να µεταχειρισθούν τις εισπράξεις και τα δικαιώµατα είσπραξης 

(προσπάθεια να αποτιµηθεί κάθε συναλλαγή σε όρους της επίδρασης της στα ίδια 

κεφάλαια ή αλλιώς owner’s equity). Η ουσία της αρχής του δεδουλευµένου είναι ότι 

τα καθαρά κέρδη ανακύπτουν από τα γεγονότα που αλλάζουν τα ίδια κεφάλαια µιας 
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συγκεκριµένης περιόδου και αυτά δεν είναι απαραίτητα τα ίδια µε τις αλλαγές στην 

ταµειακή θέση της επιχείρησης, πράγµα που βοηθά στη σωστή µέτρηση του 

εισοδήµατος. 

 

4.5.12. Η αρχή της συγκρισιµότητας 

       Συµφώνα µε αυτήν την αρχή, επιβάλλεται στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης η 

δηµοσίευση λογιστικών δεδοµένων τουλάχιστον δυο ετών ούτως ώστε τα τρία 

πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την οικονοµική πορεία της επιχείρησης να µπορούν 

να βγάλουν αληθή συµπεράσµατα. 

 

4.5.13. Η αρχή της συντηρητικότητας 

        Η αρχή αυτή υπαγορεύει στην οικονοµική µονάδα την υιοθέτηση εκείνης της 

µεθόδου που έχει τη µικρότερη θετική επίδραση στην καθαρή θέση της τελευταίας. 

∆ηλαδή, εκείνης της µεθόδου που θα µας δώσει την µικρότερη αξία για τα στοιχεία 

του ενεργητικού και για τα έσοδα και την υψηλότερη για τα στοιχεία του παθητικού 

και τα έξοδα. Η έννοια απαιτεί από τους λογιστές να ακολουθούν συνετή λογική όταν 

καταγράφουν τις επιχειρηµατικές συναλλαγές και τα γεγονότα. Αυτός είναι ο λόγος 

που ο λογιστής ακολουθεί τον κανόνα ότι δεν θα υπάρξουν κέρδη αλλά κάνει 

προβλέψεις για όλες τις πιθανές ζηµίες καθώς καταγράφει τις επιχειρηµατικές 

συναλλαγές. Σύµφωνα µε αυτή την αρχή, τα έσοδα και τα κέρδη θα πρέπει να 

αναγνωρίζονται µόνον όταν πραγµατοποιούνται (realized) µε την µορφή µετρητών ή 

στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. χρέη), των οποίων η τελική πραγµατοποίηση σε 

µετρητά µπορεί να εκτιµηθεί µε λογική. Περαιτέρω, πρέπει να γίνονται προβλέψεις 

για όλες τις γνωστές υποχρεώσεις, έξοδα και ζηµίες, πιθανές ζηµίες σχετικές µε 

ενδεχόµενα γεγονότα θα πρέπει επίσης να προβλέπονται. Η αποτίµηση των 

αποθεµάτων στην αξία της αγοράς ή στο κόστος τους (όποιο είναι χαµηλότερο), η 

πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες (µη κάνοντας προβλέψεις για εκπτώσεις από τους 

πελάτες αλλά προβλέποντας τις εκπτώσεις των προµηθευτών) είναι µερικά από τα 

παραδείγµατα εφαρµογής της αρχής της σύνεσης ή του συντηρητισµού. 

       Αυτή η αρχή υπόκειται σε κριτική, αν δεν εφαρµοσθεί σωστά. Παράδειγµα 

αποτελεί η περίπτωση που ο λογιστής δηµιουργήσει µυστικά αποθεµατικά µε την 
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πρόβλεψη υπερβολικών ανεπιδέκτων ή επισφαλών απαιτήσεων, αποσβέσεων κ.λ.π. 

Τότε οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν αντιπροσωπεύουν αληθή και δίκαια 

εικόνα των γεγονότων “true and fair view”. 

 

4.5.14. Η αρχή αναγνώρισης των εξόδων 

        Ένα έξοδο αναγνωρίζεται όταν και µόνο όταν συνδέεται άµεσα η έµµεσα µε τη  

δηµιουργία εσόδου. 

 

4.5.15. Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών µεθόδων 

        Η αρχή της συνέπειας, απαιτεί η οικονοµική µονάδα να εφαρµόζει τις ίδιες 

µεθόδους που χρησιµοποίησε και την προηγούµενη περίοδο, για όλα τα επακόλουθα 

παρόµοια γεγονότα και συναλλαγές εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος για το αντίθετο. 

Σκοπός είναι µην αλλοιώνεται η διαχρονική χρηµατοοικονοµική εικόνα της 

τελευταίας. Με άλλα λόγια, οι λογιστικές πρακτικές θα πρέπει να παραµείνουν 

σταθερές από την µια περίοδο στην άλλη. Ανάλογα, αν τα αποθέµατα αποτιµώνται 

στο “κόστος” ή στην “τιµή αγοράς οποιοδήποτε είναι χαµηλότερο”, αυτή η αρχή θα 

πρέπει να εφαρµόζεται για κάθε επόµενο έτος. 

 

       Παρά όλα αυτά, η αρχή αυτή δεν απαγορεύει την εισαγωγή βελτιωµένων 

λογιστικών τεχνικών. Εάν για βάσιµους λόγους, η εταιρία αποκλίνει από την µέθοδο 

που ως τώρα χρησιµοποιεί, τότε το αποτέλεσµα της αλλαγής πρέπει να 

γνωστοποιηθεί καθαρά στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του έτους της αλλαγής.     

 

       Η εφαρµογή της αρχής της συνέπειας είναι απαραίτητη για λόγους σύγκρισης. 

Συνήθως αντλούνται βάσιµα συµπεράσµατα από την σύγκριση των δεδοµένων του 

ενός έτους µε ένα άλλο. Η µη συνεπής εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων µπορεί να 

επιδράσει σηµαντικά τα δεδοµένα των εκθέσεων. 
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4.5.16. Η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών πληροφοριών 

        Θα πρέπει οι πληροφορίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις να είναι οι σηµαντικότερες έτσι ώστε να δίνουν µια όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής πορείας της λογιστικής µονάδας. Στα στοιχεία 

µικρής σηµασίας µπορεί να µη δοθεί ακριβής θεωρητική µεταχείριση. Στην 

πραγµατικότητα, υπάρχουν αρκετά γεγονότα σε µια επιχείρηση που είναι µη 

σηµαντικά στην φύση. Το κόστος της καταγραφής και της εµφάνισης στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τέτοιων γεγονότων µπορεί να µη δικαιολογείται 

από την χρησιµότητα που αποκοµίζει αυτή η πληροφορία. Για παράδειγµα, µια 

συνηθισµένη αριθµοµηχανή κόστους €15 µπορεί να διαρκέσει για 10 έτη. Όµως, η 

προσπάθεια που συνεπάγεται στην κατανοµή του κόστους στα 10 έτη δεν αξίζει την 

ωφέλεια που πηγάζει από αυτή την εργασία. Το κόστος µπορεί να αντιµετωπιστεί σαν 

έξοδο περιόδου. Οµοίως, όταν µια κατάσταση εκκρεµών πελατών αποστέλλεται στην 

ανώτατη διοίκηση, οι αριθµοί µπορεί να στρογγυλοποιηθούν. 

 

       Αυτή η αρχή θα επιβαρύνει τους λογιστές µε περισσότερες λεπτοµέρειες για να 

βρουν µια αντικειµενική διάκριση µεταξύ σηµαντικών και µη γεγονότων. Επίσης ένα 

γεγονός σηµαντικό για µια επιχείρηση µπορεί να είναι µη σηµαντικό για µια άλλη. 

Στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχουν καθαροί κανόνες για την διαχωριστική γραµµή 

µεταξύ σηµαντικών και µη γεγονότων. Έτι είναι θέµα κρίσης και κοινής λογικής. 

Παρά τον περιορισµό είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται όλες οι σηµαντικές 

πληροφορίες για να καταστήσουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ξεκάθαρες 

και κατανοητές. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1, σηµαντικότητα πρέπει να διέπει την 

επιλογή και την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών. 
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4.6. ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

       Ο χώρος της χρηµατοοικονοµικής παρουσιάζει σηµαντικές αλλαγές τα τελευταία 

χρόνια ως απόρροια των µεταβολών στο παγκόσµιο οικονοµικό και επιχειρηµατικό 

περιβάλλον. Μέσα στο νέο πλαίσιο που σταδιακά διαµορφώνεται, η επίτευξη µιας 

εύρωστης χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση και 

οργανισµό, προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά του και να βελτιωθούν οι 

επιδόσεις του. Η αυξανόµενη όµως πολυπλοκότητα των σύγχρονων δεδοµένων και 

προβληµατισµών της χρηµατοοικονοµικής - λογιστικής επιστήµης και ανάλυσης 

καθιστά αναγκαία, όχι µόνο τη θεωρητική εµβάθυνση στη φύση και την έννοια των 

προβληµάτων αυτών αλλά πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη συγκεκριµένων 

µεθοδολογιών για την αντιµετώπισή τους µέσα σε ορθολογικά, ρεαλιστικά και 

επιστηµονικά πλαίσια.  

        

       Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση ως εργαλείο διεξαγωγής βασικής 

µικροοικονοµικής έρευνας µας δίνει τη δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις να 

εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για τις ιδιότητες των επιχειρήσεων και µέσα από 

αυτά να οδηγηθούµε στη λήψη επιχειρηµατικών/ επενδυτικών αποφάσεων. Οι 

λογιστικές πληροφορίες γνωστοποιούνται ή αποκαλύπτονται στους ενδιαφερόµενους 

για τις οικονοµικές µονάδες µε γραπτές κατά κανόνα, εκθέσεις. Η 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση απαιτεί συγκροτηµένη και αναλυτική δουλειά 

προκειµένου τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν να απορρέουν από τον ορθό 

συνδυασµό χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων και συνεπώς να αντανακλούν όσο το 

δυνατόν περισσότερο την πραγµατική κατάσταση. 

 

       Ξεκινώντας ωστόσο, την ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων µιας εταιρείας 

θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι τα όποια αποτελέσµατα προκύψουν θα είναι 

µικρής σηµασίας εάν προηγουµένως δεν έχουµε φροντίσει να αποκτήσουµε µια όσο 

το δυνατόν πιο πλήρη εικόνα για τα γενικότερα δεδοµένα που αφορούν την 

επιχείρηση.      
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       Ο λόγος είναι ότι πολλές φορές η µελλοντική πορεία µιας επιχείρησης, την οποία  

ενδιαφερόµαστε να προβλέψουµε µέσω της ανάλυσης µας, δεν εξαρτάται µόνο από 

οικονοµικούς παράγοντες αλλά και από άλλους όπως:  

 

• Η χώρα στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση µε έµφαση στην σταθερότητα 

του οικονοµικού, φορολογικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.  

• Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται σε συνδυασµό µε τη  δυνατότητα 

διαφοροποίησης των προϊόντων της.  

• Το ιδιοκτησιακό της καθεστώς µε έµφαση στο εάν πρόκειται για πολυµετοχική ή 

οικογενειακή επιχείρηση. 

• Η διοίκηση της επιχείρησης µε έµφαση στην ικανότητα, την εντιµότητα και την 

εµπειρία της, στην άσκηση της διοίκησης  

• Το αναπτυξιακό πρόγραµµα της επιχείρησης.  Για παράδειγµα µια εταιρεία µπορεί 

να παρουσιάζει στις οικονοµικές καταστάσεις της προβλήµατα  ρευστότητας, 

αλλά αυτά να οφείλονται στην προώθηση επενδυτικών προγραµµάτων που θα 

εκτοξεύσουν την παραγωγική δυνατότητα ή την εξοικονόµηση  πόρων κ.α. της 

επιχείρησης κατά τα προσεχή χρόνια  µε συνεπακόλουθη την αύξηση των εσόδων 

και της κερδοφορίας της 

• Η  οργάνωση της επιχείρησης µε έµφαση στην ύπαρξη και σωστή λειτουργία όλων 

εκείνων των µηχανισµών (όπως ορθή εταιρική διακυβέρνηση, αποτελεσµατική 

λειτουργία τµήµατος εσωτερικού ελέγχου κ.α.) που διασφαλίζουν την χρηστή 

διαχείριση αλλά και την ορθή απεικόνιση στις καταστάσεις της επιχείρησης, της 

πραγµατικής εικόνας . Επίσης, οι τεχνολογικές της υποδοµές, η τεχνογνωσία και 

εν γένει η ποιότητα του απασχολούµενου προσωπικού.   

         

       Η ανάλυση αυτή περιλαµβάνει συνήθως τρεις διαδικασίες: η πρώτη αναφέρεται 

στην επιλογή και τον υπολογισµό ορισµένων σχέσεων µεταξύ των αναφερόµενων 

στις λογιστικές καταστάσεις στοιχείων, ανάλογα µε την επιδιωκόµενη απόφαση, η 

δεύτερη συνίσταται στην κατάταξη των δεδοµένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

δυνατός ο υπολογισµός των µεταξύ των σηµαντικών σχέσεων και η τρίτη 

περιλαµβάνει την αξιολόγηση, µελέτη και ερµηνεία των παραπάνω σχέσεων.  
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4.7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

       Η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των σχέσεων 

των οικονοµικών στοιχείων που αναφέρονται σε αυτές σε δεδοµένη χρονική στιγµή 

καθώς και των τάσεων αυτών διαχρονικά (Νιάρχος Ν., 2004). Η ανάλυση αυτή 

περιλαµβάνει τρεις διαδικασίες:  

- Η πρώτη αναφέρεται στην επιλογή και στον υπολογισµό ορισµένων σχέσεων 

µεταξύ των αναφερόµενων στις λογιστικές καταστάσεις στοιχείων ανάλογα µε 

την επιδιωκόµενη απόφαση.  

- Η δεύτερη συνιστάται στην κατάταξη των δεδοµένων ώστε να είναι δυνατός ο 

υπολογισµός των µεταξύ των σηµαντικών σχέσεων.  

- Τέλος, η τρίτη περιλαµβάνει την αξιολόγηση, τη µελέτη και την ερµηνεία των 

παραπάνω σχέσεων. 

 

       Στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης σηµαντική θέση κατέχει ή 

διαδικασία της αποτίµησης και του ελέγχου, έννοιες που είναι αναγκαίες για την 

διάκριση των καταστάσεων των µετοχών (εάν είναι υπερτιµηµένη, υποτιµηµένη). 

Εντούτοις, η έννοια της αποτίµησης έχει νόηµα µόνο για τις επιχειρήσεις που είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών. 

     Πιο Συγκεκριµένα η διαδικασία της αποτίµησης, είναι σε πολλές περιπτώσεις 

αναγκαία για τη διάκριση της κατάστασης των µετοχών ανάλογα µε την τιµή 

διαπραγµατεύσεως τους σε υπερτιµηµένες και υποτιµηµένες, για τον εντοπισµό 

επενδυτικών ευκαιριών. Επίσης, η διαδικασία της αποτίµησης οδηγεί τους 

ενδιαφερόµενους σε εξαγωγή συµπερασµάτων για τις προσδοκίες της αγοράς, όσον 

αφορά την µελλοντική προοπτική βιωσιµότητας και κερδοφορίας µιας επιχείρησης, 

µέσω σύγκρισης των θεµελιωδών στοιχείων αυτής, αλλά και µέσω της δηµιουργίας 

σηµείων αναφοράς (benchmarks). 

 

       Η διαδικασία της αποτίµησης αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τη διενέργεια 

αξιολόγησης επιχειρηµατικών γεγονότων και ειδικότερα όσον αφορά τις επιδράσεις  
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στην αξία των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε ενέργειες συγχωνεύσεων και 

εξαγορών. Ακόµη, η εφαρµογή των τεχνικών της αποτίµησης αποτελεί έναν σπουδαίο 

µηχανισµό διαλόγου ανάµεσα στο management µιας εταιρείας και στους µετόχους 

αυτής ή στους αναλυτές για θέµατα που επιδρούν στην αξία της εταιρείας, όπως 

επίσης αποτελεί και ένα σπουδαίο εργαλείο αξιολόγησης των εναλλακτικών 

στρατηγικών της εταιρείας. 

 

4.8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

       Η ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων αποβλέπει όχι στην απλή παράθεση 

απόλυτων αριθµών, που γίνεται µε τις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά στα 

συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις συγκρίσεις διαφορετικών αριθµών των 

καταστάσεων αυτών. Οι αναλύσεις συνεπώς αυτές σηµαίνουν διαφορετικά πράγµατα 

για διαφορετικούς ανθρώπους.  

 

       Αυτοί που κυρίως ενδιαφέρονται για την ανάλυση µπορεί να διακρίνονται στις 

εξής κατηγορίες: οι επενδυτές - µέτοχοι της εταιρείας, οι δανειστές της επιχείρησης, 

οι διοικούντες την επιχείρηση, οι οικονοµικοί αναλυτές χρηµατιστές και διάφορα 

στελέχη, οι αναλυτές σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι ελεγκτές 

λογιστικών καταστάσεων κτλ.  

- Οι πιστωτές της επιχείρησης, ενδιαφέρονται για την ικανότητα της να εξοφλεί τα 

χρέη της.  

- Οι προµηθευτές της επιχείρησης ενδιαφέρονται για την ρευστότητα της. 

 

- Οι τράπεζες για τη ρευστότητα της αλλά και την ικανότητα της, σε 

µακροπρόθεσµη περίοδο δανεισµού, να εξοφλεί τους τόκους και το κεφάλαιο.  
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- Οι ιδιοκτήτες- µέτοχοι - επενδυτές, ενδιαφέρονται για τους συντελεστές 

απόδοσης και κινδύνου. Αναλυτικότερα, Οι επενδυτές ενδιαφέρονται για την 

ανάλυση γιατί δίνουν τα επιχειρηµατικά κεφάλαια (τα κεφάλαια αυτά αποτελούν 

την ασπίδα προστασίας των δανειακών κεφαλαίων της επιχείρησης) καθώς 

ενδιαφέρονται να  επενδύουν στις συγκεκριµένες µετοχές. Επίσης,  προσβλέπουν 

στο µέρισµα που δικαιούνται εφόσον η επιχείρηση είναι κερδοφόρα αφού 

προηγουµένως εξυπηρετηθούν οι δανειστές της, ενδιαφέρονται για την 

σπουδαιότητα της επιχείρησης µέσα στον κλάδο καθώς και την µεταγενέστερη 

εξέλιξη την κερδοφορίας της, την ανταγωνιστική της θέση κτλ. και αυτό γιατί εάν 

οι µετοχές της συγκεκριµένης εταιρείας έχουν αυξηµένη τιµή στην αγορά τότε θα 

την προτιµήσουν οι επενδυτές έναντι άλλων επιχειρήσεων.  

 

- Οι δανειστές της, ενδιαφέρονται και εξετάζουν την ανάλυση της γιατί δανείζουν 

σε αυτή κεφάλαια. Μορφή δανεισµού αποτελεί και η πίστωση που δίνεται σε 

προµηθευτές διότι αυτοί αναµένουν την πληρωµή τους σε βραχύ χρονικό 

διάστηµα. Τα δανειακά αυτά κεφάλαια είτε προέρχονται από βραχυχρόνιες είτε 

από µακροχρόνιες πιστώσεις και η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να τα 

αποπληρώσει ανεξάρτητα από την οικονοµική της θέση. Εάν η δραστηριότητα 

της επιχείρησης έχει ζηµίες τότε αυξάνονται και οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν 

οι δανειστές της τόσο για την λήψη των τόκων όσο και για την επιστροφή των 

δανειακών τους κεφαλαίων. 

 

- Οι διοικούντες της επιχείρηση, ενδιαφέρονται για την ανάλυση διότι συνδέονται 

άµεσα µε αυτή και µπορούν να συγκρίνουν από πρώτο χέρι εάν η εταιρεία τους 

είναι ευνοϊκή ή όχι. Η διοίκηση στοχεύει και κυρίως ασκεί έλεγχο και παρατηρεί 

την επιχείρηση από τη σκοπιά των εκτός αυτής τρίτων, δηλαδή των δανειστών και 

των επενδυτών της επιχείρησης. και µπορεί να προτείνει µέτρα για την βελτίωση 

της οικονοµικής κατάστασης της. 

 

- Η ανάλυση επίσης είναι σηµαντική στην περίπτωση των εξαγορών ή 

συγχωνεύσεων µεταξύ εταιρειών διότι βοηθά στην µεγαλύτερη εκτίµηση των 
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άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως η φήµη και πελατεία, υπεραξία κ.α. έτσι 

εξετάζεται η ανάλυση µε µεγαλύτερο βάθος για την εταιρεία. 

 

- Οι ελεγκτές από την άλλη, ασχολούνται µε τις λογιστικές καταστάσεις και 

διατυπώνουν πορίσµατα σχετικά µε την ακρίβεια αυτών ή παρατηρήσεις οι οποίες 

θα πρέπει να τονίζονται και να εξετάζονται από την ιδία την επιχείρηση. 

Συγκεκριµένα ανακαλύπτουν λάθη ή ατασθαλίες που είχαν γίνει, οπότε και αυτοί 

ενδιαφέρονται για την σωστή χρήση των λογιστικών καταστάσεων διότι 

σηµαντικά λάθη µπορεί να οδηγήσουν την επιχείρηση σε λανθασµένο 

υπολογισµό των κερδών της και σε αυξηµένη φορολογία.(Νιάρχος 2004). 

 

4.9. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

       Τόσο το γεγονός ότι οι αναλύσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

σηµαίνουν διαφορετικά πράγµατα για διαφορετικούς ανθρώπους όσο και το γεγονός 

ότι τα συµπεράσµατα προκύπτουν από τις συγκρίσεις διαφορετικών αριθµών των 

καταστάσεων αυτών, οδηγούν στη χρήση αριθµοδεικτών. 

 

       Αριθµοδείκτης είναι το πηλίκο µεταξύ επιλεγµένων αριθµητικών τιµών που 

λαµβάνονται από τις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης. Καταρτίζονται µε 

σκοπό τον προσδιορισµό της πραγµατικής θέσεως ή της αποδοτικότητας των 

διάφορων τµηµάτων ή ολόκληρων τοµέων οι οποίοι αφορούν µία οικονοµική µονάδα 

και σε τελική ανάλυση της πραγµατικής καταστάσεως ολόκληρης της οικονοµικής 

µονάδας ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει η µονάδα αυτή. Ένας 

Αριθµοδείκτης παριστάνεται συνήθως είτε µε τη µορφή πηλίκου κάποιων µεγεθών 

είτε µε τη µορφή ποσοστού (wikipedia). 

 

       Οι ενδιαφερόµενοι των οικονοµικών δεδοµένων της επιχείρησης, (εσωτερικοί ή 

εξωτερικοί) προκειµένου να αναλύσουν τις οικονοµικές καταστάσεις χρησιµοποιούν 

ως µέσα τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες ή αριθµοδείκτες.  
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       Η δυνατότητα της πληροφόρησης που παρέχει η ανάλυση των  στοιχείων όπως 

αυτή των αριθµοδεικτών, δίνει την δυνατότητα στους χρήστες τους να εκτιµούν τον 

κίνδυνο καθώς και την απόδοση της κάθε επένδυσης, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή 

της πιο αποτελεσµατικής και ενδεδειγµένης λύσης. Επίσης, µε την χρήση αυτών 

µπορούν να καθοριστούν οι ανάγκες χρηµατοδότησης της επιχείρησης καθώς επίσης 

και οι δυνατότητες διαπραγµάτευσης που έχει µε τους εξωτερικούς της 

χρηµατοδότες. Έτσι, µπορούµε να πληροφορηθούµε σε γενικές γραµµές για τη 

ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την βιωσιµότητα µιας 

επιχείρησης σε σχέση µε την διάρθρωση των κεφαλαίων της και σε τελική ανάλυση 

την πραγµατική κατάσταση ολόκληρης της οικονοµικής µονάδας.  Οι αριθµοδείκτες 

είναι εξίσου σηµαντικοί και για την συγκριτική µελέτη της οικονοµικής µονάδας είτε 

διαχρονικά είτε σε σχέση µε τα δεδοµένα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. 

 

              Αν και υπάρχουν πολλές κατηγορίες δεικτών, επτά είναι οι κύριες κατηγορίες: 

1. ∆είκτες ρευστότητας: Με τους οποίους δείχνεται τι περιουσιακά (χρήµατα, 

επιταγές κ.λ.π.) στοιχεία της εταιρείας µπορούν να ρευστοποιηθούν άµεσα για να 

καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 

2. ∆είκτες κεφαλαιακής επάρκειας: Που δείχνουν πως χρηµατοδοτείται η 

επιχείρηση από τους µετόχους της ή τις τράπεζες. 

3. ∆είκτες ∆ραστηριότητας: Που δείχνουν πόσο καλά γίνεται η εκµετάλλευση των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και 

4. ∆είκτες κερδοφορίας: Που δείχνουν πόσο κερδίζει η επιχείρηση σε σχέση µε το 

τζίρο της και τα περιουσιακά της στοιχεία. 

5. Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας: Χρησιµοποιούνται προκειµένου να µετρηθεί ο 

βαθµός αποτελεσµατικότητας µιας επιχειρήσεως στη χρησιµοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων, κατά πόσο δηλαδή γίνεται ή όχι χρησιµοποίηση αυτών. 

6. Αριθµοδείκτες ∆ιαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας: Μέσω των 

συγκεκριµένων αριθµοδεικτών εκτιµάται η µακροχρόνια ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και ο βαθµός προστασίας 

που απολαµβάνουν οι πιστωτές της. 

7. Αριθµοδείκτες Επενδύσεων ή Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες: Οι αριθµοδείκτες 

αυτοί συσχετίζουν τον αριθµό των µετοχών µιας επιχειρήσεως και τη 
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χρηµατιστηριακή τους τιµή µε τα κέρδη, τα µερίσµατα και τα άλλα περιουσιακά 

στοιχεία της 

  

       Σηµαντικό δε είναι να γνωρίζουµε ότι:  

- Οι δείκτες πολλές φορές µπορεί να επηρεάζονται από ειδικές καταστάσεις όπως 

π.χ. νοµισµατικές διακυµάνσεις ή από ακραίες τιµές  που εµφανίζονται κάποια 

δεδοµένη χρονική στιγµή. Για αυτό πολλές φορές στη θέση των απολύτων τιµών, 

προτιµώνται εφόσον είναι δυνατόν, να λαµβάνονται οι τιµές µέσου όρου. 

 

- Η εξαγωγή των δεικτών για µια επιχείρηση και για µια συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο ελάχιστη ή µηδενική αξία έχει εάν δεν µπορεί να συσχετισθεί  µε τους 

αντίστοιχους δείκτες προηγούµενων χρονικών περιόδων και µε τους αντίστοιχους 

δείκτες του κλάδου ή της εθνικής οικονοµίας στην οποία δραστηριοποιείται η  

επιχείρηση. 

 

- Στις περιπτώσεις ανάλυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός ενός 

επιχειρηµατικού οµίλου, η ανάλυση πρέπει να εκτείνεται και στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου. Όπως είναι προφανές µε άλλα κριτήρια θα 

αντιµετωπισθεί µια ασθενής επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός ενός 

εύρωστου οµίλου και µε άλλα αντίστοιχα µια εύρωστη επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται εντός ενός αδυνάτου επιχειρηµατικού οµίλου. Επίσης µπορεί 

κατά τη διαδικασία αυτή να προκύψουν και συµπεράσµατα σχετικά µε την 

πιθανότητα µεταφοράς πόρων (µέσω υπερ/υποτιµολογήσεων) από µια επιχείρηση 

ενός οµίλου σε µια άλλη όπως και γενικότερα ενδείξεις για κάποιου είδους  

«µαγειρέµατος» των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

- Τέλος, ο τρόπος µε τον οποίο συσχετίζονται τα µεγέθη είναι τέτοιος ώστε στους 

περισσότερους δείκτες οι υψηλότερες τιµές να αντιστοιχούν σε ευνοϊκότερες 

καταστάσεις και οι χαµηλότεροι σε δυσµενέστερες.    
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4.10. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

       Οι κυριότεροι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση λογιστικών 

καταστάσεων είναι οι εξής : 

 

4.10.1. ∆ιαστρωµατική ή Κάθετη µέθοδος ανάλυσης  

 

       Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή δηµιουργούνται καταστάσεις κοινού µεγέθους, που 

είτε θα αφορούν µια επιχείρηση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους είτε δύο ή 

περισσότερες επιχειρήσεις στην ίδια χρονική περίοδο. Η µελέτη µιας τέτοιας 

κατάστασης σε σύγκριση µε άλλης ανταγωνιστικής ή του κλάδου, θα δείξει αν η 

επιχείρηση  έχει τοποθετήσει υψηλό ποσοστό των κεφαλαίων της σε αποθέµατα ή 

απαιτήσεις ή αν τα κυκλοφοριακά της στοιχεία είναι ανεπαρκή και τα πάγια της 

υψηλότερα από το µέσο όρο ολόκληρου του κλάδου όπου ανήκει (Νιάρχος 2004). 

       Η κάθετη ανάλυση εµφανίζει τις λογιστικές καταστάσεις σε ποσοστά επί τοις 

εκατό και αποσκοπεί στην διαρθρωτική ανάλυση αυτών. Έτσι µπορεί να δείξει ότι 

ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των κεφαλαίων της προέρχεται από τρίτους οπότε αµέσως 

εµφανίζεται πίεση στην επιχείρηση και υπάρχει σχετικά µικρή ασφάλεια για τους 

πιστωτές της. Η σύγκριση µεταξύ καταστάσεων πολλών επιχειρήσεων είναι 

δυσκολότερη από τη σύγκριση καταστάσεων µιας επιχείρησης σε διαφορετικές 

περιόδους.  

 

4.10.2. Συγκριτική ή διαχρονική µέθοδος ανάλυσης.  

 

       Αυτή συντελείται µε την κατάταξη των στοιχείων ανά κατηγορίες για µια σειρά 

ετών. Τα λογιστικά στοιχεία αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία όταν συγκρίνονται µε 

άλλα ή παρόµοια προηγούµενων ετών ή χρήσεων. Οι καταστάσεις µε λογιστικά 

στοιχεία δύο ή περισσότερων χρήσεων καλούνται συγκριτικές ή χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Έτσι ετήσια, εξαµηνιαία κ.τ.λ. µπορούν να συγκριθούν τα στοιχεία κάθε 

µιας επιχείρησης µε τα αντίστοιχα προηγουµένων χρήσεων και να οδηγήσουν σε 
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συµπεράσµατα σχετικά µε την τάση και το ρυθµό τους. ∆ιαχρονικά, όσο 

περισσότερες είναι οι χρήσεις οι οποίες αναφέρονται οι συγκριτικές καταστάσεις 

τόσο πιο αξιόπιστα είναι τα συµπεράσµατα που θα εξαρθούν (Νιάρχος 2004). 

 

4.10.3. Μέθοδος ανάλυσης των χρονολογικών σειρών µε δείκτες 

τάσεως  

 

       Στις περιπτώσεις που οι συγκρίσεις αφορούν µεγέθη των λογιστικών 

καταστάσεων για µακρά χρονική περίοδο η µέθοδος των συγκριτικών καταστάσεων 

είναι δύσκολη και κοπιαστική. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούνται οι 

αριθµοδείκτες ανάλογα µε το είδος της πληροφορίας που χρειάζεται να παρέχουν.  

Έτσι γενικά έχουµε δείκτες που µας βοηθούν την διερεύνηση της οικονοµικής 

διάρθρωσης και της ρευστότητας της επιχείρησης, της αποδοτικότητας της, της 

διαχειριστικής της πολιτικής, της ανάπτυξης της επιχείρησης, της χρηµατιστηριακής 

αγοράς για τις εισηγµένες, την βιωσιµότητα της.   

 

       Παράλληλα, εκτός από την χρησιµοποίηση των δεικτών, η οικονοµική ανάλυση 

και ο έλεγχος  χρησιµοποιεί και άλλα εργαλεία µε κυριότερα από αυτά δύο 

συµπληρωµατικές καταστάσεις, οι οποίες για τις εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) καταρτίζονται και 

δηµοσιεύονται µαζί µε τις υπόλοιπες οικονοµικές καταστάσεις ενώ για τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις µπορούν να καταρτισθούν µε βάση τα δεδοµένα των καταστάσεων 

αυτών. Αυτές είναι i) η κατάσταση πηγών και χρήσεων κεφαλαίου ii) η κατάσταση 

ταµειακών ροών. 

 

        Στις περιπτώσεις αυτές καλό θα ήταν οι αναλυτές να χρησιµοποιούν τον 

αριθµοδείκτη  τάσεως. Αυτός προβλέπει την επιλογή ενός έτους, µιας χρονικής 

στιγµής που θα αποτελέσει τη βάση και ο αριθµοδείκτης θα πρέπει να είναι ίσος µε το 

100. Έτσι εάν η απόλυτη τιµή ενός οικονοµικού στοιχείου είναι µικρότερη από αυτή 

στο έτος βάσης, τότε ο αριθµοδείκτης θα είναι µικρότερος του 100. Άν η απόλυτη 

τιµή είναι µεγαλύτερη από αυτή που εµφανίζεται στο έτος βάσης, τότε ο 

αριθµοδείκτης είναι µεγαλύτερος του 100. (Νιάρχος N., 2004) 
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4.10.4. Εξειδικευµένες µέθοδοι 

 

       Αυτές περιλαµβάνουν την ανάλυση των µεταβολών της οικονοµικής θέσης µιας 

επιχείρησης, την ανάλυση του νεκρού σηµείου, αριθµοδείκτες και άλλες µέθοδοι όπως 

διαχρονικές συγκρίσεις, διαστρωµατικές συγκρίσεις. 

       Παραδείγµατος χάριν, για τις καταστάσεις τάσης µπορούν να εξεταστούν δυο 

επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου π.χ. εκφράζοντας τα ποσά των λογαριασµών του 

ισολογισµού µιας εταιρείας ως ποσοστά του συνόλου του ενεργητικού ή του συνόλου 

των κεφαλαίων και τα ποσά της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως ως ποσοστό των 

πωλήσεων. Έτσι εξετάζεται διαχρονικά το σύνολο του ενεργητικού αν αυξήθηκε ή 

µειώθηκε και αν αυξήθηκαν οι µειώθηκαν κάποια στοιχεία από την κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσεως. 



76 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 

       Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε την ανάπτυξη ενός Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου για τις επιχειρήσεις ανάλογα µε τις βασικές οµάδες του Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου. Ειδικότερα, για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται τα  πιθανά 

προβλήµατα – κίνδυνοι που µπορούν να προκύψουν, οι τρόποι µε τους οποίους 

µπορούν να αντιµετωπιστούν (προσδιορίζεται δηλαδή το περιεχόµενο ενός 

αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου ανάλογα µε την κάθε οµάδα 

λογαριασµών)  και γίνεται αναφορά στο κατά πόσο τα µέτρα αυτά, ήδη εφαρµόζονται 

από τα υπάρχοντα συστήµατα έλεγχου των επιχειρήσεων. Εξετάζεται µε άλλα λόγια, 

συνοπτικά η αποτελεσµατικότητα των υπαρχόντων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

 η αξιολόγηση ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

 

5.1 ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΓΙΩΝ 

 

       Ο έλεγχος των λογαριασµών των παγίων είναι µια σχετικά εύκολη διαδικασία 

καθώς οι λογαριασµοί αυτοί περιλαµβάνουν λίγα στοιχεία χωρίς σηµαντικές 

ιδιαιτερότητες. 

 

      Πάγια περιουσιακά στοιχεία, είναι εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης που αποφέρουν οικονοµικά οφέλη για την επιχείρηση σε χρονικό 

διάστηµα που υπερβαίνει την λογιστική ετήσια περίοδο. Τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία διακρίνονται σε υλικά ή ενσώµατα πάγια, άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

και έξοδα πολυετούς απόσβεσης.(Σιώτης Θ., 2006). 
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- Υλικά ή ενσώµατα πάγια: Πρόκειται για υλικά αγαθά, όπως κτίρια, 

µηχανήµατα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός κτλ. 

- Άυλα πάγια: πάγια ή ασώµατες ακινητοποιήσεις. Είναι οικονοµικά αγαθά τα 

οποία δεν έχουν υλική υπόσταση, όπως διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, σήµατα, φήµη 

και πελατεία, πνευµατική ιδιοκτησία, επωνυµία κτλ. τα οποία έχει αποκτήσει η 

επιχείρηση έναντι συγκεκριµένου τιµήµατος. 

- Έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την 

ίδρυση και οργάνωση της επιχείρησης καθώς και για την επέκταση και 

αναδιοργάνωσή της, όπως έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης. Επειδή την 

εξυπηρετούν για µεγάλο διάστηµα, δεν κρίνεται σκόπιµο να αποσβεστούν στη 

χρονιά που πραγµατοποιούνται.  

 

      Οι αποφάσεις σχετικά µε τη διαχείριση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης λαµβάνονται από τα στελέχη του ανώτερου managment λόγω της 

µεγάλης σηµασίας των σχετικών αποφάσεων (αποφάσεις που αφορούν τη δέσµευση 

κεφαλαίων της επιχείρησης µεγάλου ύψους και για µεγάλο διάστηµα). 

 

       Ο έλεγχος στους λογαριασµούς των παγίων είναι σηµαντικός καθώς έχει σαν 

στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου την διαχείριση και διαφύλαξη τους. 

 

5.1.1. Πιθανά Προβλήµατα  

 

      Τα σηµαντικότερα προβλήµατα κίνδυνοι που ενδέχεται να χρειαστεί να 

αντιµετωπίσει µια επιχείρηση  σε σχέση µε τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της είναι: 

- οι µεταβολές των παγίων στοιχείων χωρίς την έγκριση εξουσιοδοτηµένου 

προσώπου, 

- ο λανθασµένος και ανακριβής προσδιορισµός του κόστους κτήσης των παγίων, 

- η λανθασµένη και ελλιπής ή παραποιηµένη καταχώρηση των λογιστικών 

γεγονότων στα λογιστικά βιβλία καθώς οι καταχωρήσεις αυτές ενδέχεται να 

αφορούν πραγµατοποιηµένες αλλά και εικονικές συναλλαγές, 

- η ανεπαρκής διαφύλαξη των ενσώµατων παγίων στοιχείων,  

- η συνέπεια στη διάκριση των αποσβέσεων σε τακτικές και πρόσθετες,  
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- η ασάφεια στην περιγραφή των θέσεων εργασίας 
15
και ο λανθασµένος 

καταµερισµός εργασίας απόρροια των οποίων αποτελεί η απουσία αµοιβαίου 

έλεγχου των ενεργειών τους, 

- η ασυµφωνία µεταξύ αποτελεσµάτων αποτίµησης των παγίων στοιχείων µε τα 

όσα ορίζει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

 

5.1.2. Τρόποι Αντιµετώπισης 

 

       Για την αντιµετώπιση ή τον περιορισµό των ανωτέρω κινδύνων,  η 

επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στα εξής: 

- Επιφόρτιση, κατάλληλων και ειδικά εξουσιοδοτηµένων προσώπων, µε το 

καθήκον της λήψης αποφάσεων σχετικά µε τις µεταβολές των παγίων, 

- Αυστηρή και σαφής οριοθέτηση των καθηκόντων όσων εµπλέκονται στην 

διαχείριση και στην λογιστική παρακολούθηση των παγίων, 

- Η νοµική κατοχύρωση των εµπορικών σηµάτων, των ευρεσιτεχνιών, των 

µεθόδων παραγωγής και των άλλων άυλων παγίων στοιχείων και η διαφύλαξη της 

να πραγµατοποιείται από συγκεκριµένο όργανο της διοίκησης, 

- Συχνός έλεγχος και επαλήθευση της ύπαρξης των ενσώµατων παγίων στοιχείων 

(δηλαδή κτίρια, µηχανήµατα, βελτιώσεις κτιρίων κ.τ.λ.) από εσωτερικό ελεγκτή, 

- Καθιέρωση λεπτοµερούς καταγραφής των µεταβολών στα πάγια στο µητρώο 

παγίων και διενέργεια διασταύρωσης των δεδοµένων του µητρώου παγίων µε τα 

δεδοµένα που εµφανίζουν οι συγκεντρωτικοί περιληπτικοί λογαριασµοί των 

παγίων στην γενική λογιστική, στο τέλος κάθε έτους, 

- Οι αποσβέσεις να διενεργούνται υποχρεωτικά κάθε χρόνο και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας,  

- Η αποτίµηση των παγίων στοιχείων να γίνεται στο τέλος της χρήσης και σύµφωνα 

µε όσα ορίζει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, όπου τα πάγια αποτιµώνται στην αξία 

κτήσεώς τους παρόλο που τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δέχονται και την 

αποτίµησή τους σε τρέχουσες αξίες. Η αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων 

στην χώρα µας γίνεται µε βάση σχετικό νόµο που εκδίδει η πολιτεία στον οποίο 

ορίζονται και οι συντελεστές αναπροσαρµογής. 

                                                 
15

 Λεπτοµερής περιγραφή των καθηκόντων και των υποχρεώσεων µιας θέσης απασχόλησης. 
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- Οι λογαριασµοί των στοιχείων του παγίου ενεργητικού να παρουσιάζονται µε 

σαφήνεια στις λογιστικές καταστάσεις. 

 

       Ο ελεγκτής για να µπορέσει να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα των 

µέτρων του εσωτερικού ελέγχου, που αφορούν τα πάγια, θα πρέπει να τα 

συγκρίνει µε τα αποτελέσµατα των παραπάνω προτεινόµενων µέτρων. 

 

       Ο βαθµός της αποτελεσµατικότητας των µέτρων είναι ανάλογος µε το 

µέγεθος των συγκλίσεων ή αποκλίσεων που παρατηρούνται κατά την σύγκριση 

του µε αυτά του συστήµατος ελέγχου. 

  

5.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

       Κάθε επιχείρηση υιοθετεί κάποια µέτρα του εσωτερικού ελέγχου των 

αποθεµάτων της. Τα συστήµατα του εσωτερικού ελέγχου των αποθεµάτων µπορεί  να 

διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση, ανάλογα µε το αντικείµενο δραστηριότητας 

και τη φιλοσοφία της κάθε µιας. Εντούτοις,  έχουν κοινούς σκοπούς και βασίζονται 

σε ορισµένα βασικά µέτρα και µηχανισµούς.  

 

       Αποθέµατα είναι τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην οικονοµική µονάδα, τα 

οποία προορίζονται:  

- να πωληθούν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της,  

- βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής και προορίζονται να πωληθούν όταν 

πάρουν τη µορφή των έτοιµων προϊόντων,  

- προορίζονται να αναλωθούν για την παραγωγή έτοιµων αγαθών ή την παροχή 

υπηρεσιών,  

- προορίζονται να αναλωθούν για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση ή επισκευή, 

καθώς και την ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων,  

- προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για τη συσκευασία π.χ. των παραγόµενων 

έτοιµων προϊόντων ή των εµπορευµάτων που προορίζονται για πώληση. 
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       Ο εσωτερικός έλεγχος αποθεµάτων, γενικά θα πρέπει να εξετάζει εάν τηρείται 

και ενηµερώνεται τακτικά το βιβλίο αποθήκης και αν το σύστηµα διασφάλισης των 

αποθεµάτων, από κλοπές, ατασθαλίες κ.λ.π. διατηρεί ικανοποιητικό επίπεδο 

αποτελεσµατικότητας. 

 

       Κύριος σκοπός της υιοθέτησης ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στα 

αποθέµατα είναι ο όσο το δυνατόν µεγαλύτερος περιορισµός των κινδύνων που 

εµφανίζονται κατά την λογιστική παρακολούθηση και γενικά την διαχείριση των 

αποθεµάτων. 

 

5.2.1. Πιθανά Προβλήµατα  

 

      Τα σηµαντικότερα προβλήµατα κίνδυνοι που ενδέχεται να χρειαστεί να 

αντιµετωπίσει µια επιχείρηση  σε σχέση µε τα αποθέµατα είναι: 

- ο ασαφής και συγκεχυµένος προσδιορισµός υπευθύνου και υποχρεώσεων αυτού 

σχετικά µε διαφύλαξη των αποθεµάτων, 

- η ανεπαρκής λογιστική παρακολούθηση και ελλιπής φύλαξη των αποθεµάτων, 

- η έλλειψη εξουσιοδοτηµένου προσώπου επιφορτισµένου µε το καθήκον της 

παρακολούθησης της κίνησης των αποθεµάτων, 

- η απουσία κατάλληλων παραστατικών, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε 

κίνηση των αποθεµάτων, 

- η απουσία χρήσης εξουσιοδοτηµένων ατόµων για τη διαδικασία προσαρµογής 

των λογαριασµών αποθεµάτων στα αποτελέσµατα της απογραφής,   

- η απουσία µηχανισµού αναζήτησης υπευθύνων και καταλογισµού ευθυνών σε 

αυτούς, στην περίπτωση διαπίστωσης σηµαντικών αποκλίσεων (ελλείµµατα - 

πλεονάσµατα) στα αποθέµατα σε σχέση µε τα αναµενόµενα, 

- η  πιθανή έλλειψη τυποποίησης και σαφήνειας στην καταγραφή των λογαριασµών 

στις λογιστικές καταστάσεις, 

- η διαφύλαξη των αποθεµάτων τρίτων υπό την επιχείρηση χωρίς προηγούµενο 

σχετικό προγραµµατισµό, 

- η διενέργεια της διαδικασίας της απογραφής σε µη τακτικά και αυθαίρετα 

χρονικά διαστήµατα. 
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5.2.2. Τρόποι Αντιµετώπισης 

 

       Η διαφύλαξη των αποθεµάτων µιας επιχείρησης και η αποτελεσµατική  

λογιστική παρακολούθηση τους αποτελούν σηµαντικά θέµατα που επηρεάζουν την 

εύρυθµη λειτουργία της οικονοµικής µονάδας. Για το λόγο αυτό, η επιχείρηση 

οφείλει να µέριµνα για τη διασφάλιση τους εφαρµόζοντας τα εξής σηµαντικά µέτρα 

εσωτερικού ελέγχου: 

- φύλαξη των αποθεµάτων σε χώρους ελεγχόµενης και περιορισµένης πρόσβασης,   

- διενέργεια απογραφής αποθεµάτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον 

µια φορά µέσα σε κάθε χρήση και µάλιστα στο τέλος αυτής υποχρεωτικά), 

- συγκρότηση επιτροπών, κατόπιν εισηγήσεως της διοίκησης, για τη διενέργεια της 

απογραφής, 

- τυποποίηση διαδικασίας απογραφής µε βάση αναγνωρισµένα πρότυπα, 

- προσδιορισµό ανώτατων – κατώτατων ορίων αναµενόµενου αριθµού 

αποθεµάτων, από τη διοίκηση πριν την διενέργεια της απογραφής, 

- κατά την απογραφή πρέπει πραγµατοποιείται αναγνώριση, καταµέτρηση και να 

καταγραφή όλων τα αποθέµατα κατ' είδος, ποιότητα και ποσότητα και κατάταξη 

αυτών σε κατηγορίες που να αντιστοιχούν στους επιµέρους λογαριασµούς των 

αποθεµάτων,  

- διενέργεια της απογραφής τόσο στις κεντρικές αποθήκες όσο και στα επιµέρους 

τµήµατα  της και λεπτοµερής καταγραφή των αποτελεσµάτων σε εξειδικευµένες 

καταστάσεις σχεδιασµένες για το σκοπό αυτό, 

- κίνηση των αποθεµάτων από και προς την αποθήκη της επιχείρησης, απαραίτητα 

µε τη συνοδεία κατάλληλων παραστατικών, υπογεγραµµένων από 

εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα  

- διερεύνηση υποθέσεων αποκλίσεων (ελλειµµάτων – πλεονασµάτων), αναζήτηση 

και εντοπισµών υπαίτιων και απόδοση ευθυνών, 

- τακτοποίηση διαφορών µεταξύ λογιστικών υπολοίπων και φυσικής απογραφής 

(ελλείµµατα - πλεονάσµατα) που προκύπτουν από το πρακτικό απογραφής, που 

συντάσσει η επιτροπή απογραφής,  

- περιορισµός πρόσβασης του υπεύθυνου της αποθήκης στο λογιστήριο και στις 

υπηρεσίες παραλαβής και αποστολής αποθεµάτων  



82 

 

- καταµετρήθηκαν στην απογραφή. 

- καταγραφή σε ιδιαίτερη στήλη είδη τρίτων που βρίσκονται στην επιχείρηση. 

 

       Βασική ευθύνη του ελεγκτή στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των 

µέτρων του εσωτερικού ελέγχου είναι να γνωρίζει τα µέτρα ελέγχου που εφαρµόζει η 

ελεγχόµενη επιχείρηση, να τα συγκρίνει µε αυτά που θα έπρεπε να εφαρµόζονται και 

να αξιολογεί τις επιπτώσεις του αριθµού και της σοβαρότητας των αποκλίσεων στην 

αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Αναλυτικότερα, ο ελεγκτής 

πραγµατοποιεί συγκριτική µελέτη λογαριασµών αποθεµάτων και παραστατικών µε 

σκοπό να εντοπίσει µέσα από αυτά τα µέτρα του ελέγχου που πιθανόν να υπάρχουν 

σε κάθε περίπτωση καθώς και την ορθότητα ή µη των καταχωρήσεων στα λογιστικά 

βιβλία. 

 

5.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

      Η καθαρή θέση έχει πολλαπλή σπουδαιότητα τόσο για την επιχείρηση όσο και για 

τους πιστωτές της.  

       Καθαρή θέση µιας επιχείρησης ονοµάζεται η διαφορά του συνολικού 

ενεργητικού (π.χ. περιουσιακά στοιχεία που το πρόσωπο έχει στην κατοχή του) και 

των συνολικών υποχρεώσεων (π.χ. δάνεια που πρέπει να αποπληρώσει). Καθαρή 

θέση στις επιχειρήσεις ονοµάζεται το ποσό του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων 

το οποίο ανήκει στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, µετά την εξόφληση του παθητικού 

(δηλ. των βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων υποχρεώσεων της επιχείρησης).  

 

Σύµφωνα µε την βασική λογιστική εξίσωση που ακολουθεί ο Ισολογισµός όπου 

Ενεργητικό(Ε)=Παθητικό(Π)+Καθαρή θέση (ΚΘ), η καθαρή θέση αποτελεί τη 

διαφορά µεταξύ ενεργητικού και παθητικού. Η καθαρή θέση δείχνει το ποσό των 

περιουσιακών στοιχείων που οι φορείς της επιχείρησης συνεισέφεραν και το ποσό 

των περιουσιακών στοιχείων που δηµιουργήθηκε εσωτερικά στην επιχείρηση ως 

αποτέλεσµα της κερδοφόρας λειτουργίας της και τα οποία περιουσιακά στοιχεία δεν 

διανεµήθηκαν στους ιδιοκτήτες ή µετόχους της, αλλά κρατήθηκαν για να 

εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της. Οι όροι "καθαρή θέση", "ίδια κεφάλαια" και 
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"µετοχικό κεφάλαιο" είναι γενικά συνώνυµοι, αλλά οι λογιστές συχνά τους 

χρησιµοποιούν κατά περίπτωση µε διαφοροποιηµένη και πιο ειδικευµένη σηµασία. 

 

              Η ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων είναι απαραίτητη για: 

- τη συγκρότηση και τη δραστηριοποίηση οποιαδήποτε οικονοµικής µονάδας και  

- την εξασφάλιση των πιστωτών. 

 

       Ο νοµοθέτης είναι αυτός που θέτει όρους για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων 

και για την δηµοσιότητα των µεταβολών τους, όσων αφορά την καθαρή θέση της 

ελεγχόµενης επιχείρησης.  

Έτσι, µε δεδοµένο το πόσο σηµαντικό είναι τα ίδια κεφάλαια σε κάθε επιχείρηση, θα 

πρέπει η ίδια να εφαρµόζει ένα ικανοποιητικό πλέγµα εσωτερικών ελέγχων στη 

διαχείρισή των ιδίων κεφαλαίων. 

 

5.3.1. Πιθανά Προβλήµατα 

 

       Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, αναφορικά µε τους λογαριασµούς καθαρής 

θέσης εστιάζει στην παρακολούθηση των µεταβολών της καθαρής θέσης από την 

επιχείρηση και τη διαπίστωση του εάν και κατά πόσο τηρείται η ισχύουσα σχετική 

νοµοθεσία, προς αποφυγή των παρακάτω κινδύνων: 

- Όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις του καταστατικού κι των νόµων που αφορούν 

την αύξηση ή τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, το σχηµατισµό των 

αποθεµατικών κ.τ.λ. , 

- Όταν δεν τηρούνται τα κατάλληλα παραστατικά που αποδεικνύουν την 

πραγµατοποίηση των διαφόρων µεταβολών των στοιχείων της καθαρής θέσης π.χ. 

αποδεικτικά έκδοσης νέων µετοχών ή εξαγοράς µετοχών, 

- Όταν δεν καταχωρούνται τα σχετικά λογιστικά γεγονότα στους κατάλληλους 

λογαριασµούς ή καταχωρούνται µε ελλείψεις και λάθη, 

- Όταν δεν έχουν οριοθετηθεί µε σαφήνεια τα καθήκοντα των υπευθύνων της 

διαχείρισης και της λογιστικής παρακολούθησης των στοιχείων της καθαρής 

θέσης, 
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- Όταν δεν υπάρχει πλήρως ενηµερωµένο αρχείο ή βιβλίο µετόχων, 

- Όταν διενεργούνται συναλλαγές από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, 

- Όταν δεν είναι επαρκής η διαφύλαξη των τίτλων. 

 

       Η ύπαρξη κάποιων από τους ανωτέρω κινδύνους έχει σαν συνέπεια την 

αναποτελεσµατική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και των µηχανισµών 

διοίκησης. 

 

5.3.2. Τρόποι Αντιµετώπισης 

 

       Μερικά από τα πιο βασικά µέτρα εσωτερικού ελέγχου, που πρέπει να 

εφαρµόζονται µε αυστηρότητα είναι τα παρακάτω: 

- Η νοµιµότητα των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού 

συµβουλίου να ελέγχονται από κατάλληλο όργανο, 

- Να ελέγχεται τακτικά η τήρηση της υποχρέωσης για ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο 

και τακτικό αποθεµατικό ή για µείωση της καθαρής θέσης πέρα του ορίου που 

θέτει ο νοµοθέτης σύµφωνα µε το άρθρο47 του νόµου 2190, 

- Η αύξηση ή η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου να αποδεικνύονται από τα 

σχετικά παραστατικά, 

- Η ενηµέρώση των τοπικών αρχών ή του Υπουργού Εµπορίου για µεταβολές στην 

καθαρή θέση να είναι πλήρης και έγκαιρη, 

- Τα ειδικά αποθεµατικά να χρησιµοποιούνται ακριβώς για το σκοπό για τον οποίο 

έχουν σχηµατιστεί, 

- Το βιβλίο ονοµαστικών µετοχών να είναι συνεχώς ενηµερωµένο µε τις 

µεταβιβάσεις των µετοχών που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρήσης, Αυτά είναι 

τα µέτρα ελέγχου που πρέπει να περιλαµβάνει ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

στα στοιχεία της καθαρής θέσης για να θεωρηθεί αποτελεσµατικό. 

 

       Στο στάδιο αυτό, ο ελεγκτής: αναγνωρίζει τα υπάρχοντα µέτρα του εσωτερικού 

ελέγχου της επιχείρησης και ελέγχει αν συµφωνούν µε αυτά που έπρεπε να 

εφαρµοστούν. Επίσης, εντοπίζει τις τυχόν αποκλίσεις τους και αναζητά τα αίτια τους 

και τέλος αξιολογεί το σύστηµα ελέγχου και την αποτελεσµατικότητα του όπως 

προκύπτει από τα παραπάνω. 
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5.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

 

       Τα µετρητά, ως µέσο συναλλαγών, παρουσιάζουν αρκετά προβλήµατα στη 

διασφάλιση τους καθώς εύκολα µπορούν να αποτελέσουν προϊόν κλοπών, 

υπεξαιρέσεων  ενώ παρουσιάζουν και υψηλό κίνδυνο απώλειας λόγω της 

φορητότητας τους. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµη η θέσπιση µέτρων εσωτερικού 

ελέγχου ως προς τη διαφύλαξη και τη λογιστική παρακολούθηση τους. 

 

5.4.1. Πιθανά προβλήµατα  

 

       Ο εσωτερικός έλεγχος στα διαθέσιµα αποσκοπεί κυρίως στον περιορισµό των 

κινδύνων που σχετίζονται µε τη διαφύλαξη και τη διαχείριση αυτών. Οι πιο 

σηµαντικοί από τους κινδύνους εστιάζουν στην πιθανότητα: 

 

- να είναι ελλιπής ο διαχωρισµός καθηκόντων των υπαλλήλων που σχετίζονται µε 

τα διαθέσιµα, 

- να αποδειχτεί ανεπαρκής η φύλαξη των διαθεσίµων, 

- να εγγράφονται στα βιβλία της τρέχουσας χρήσης πληρωµές ή εισπράξεις 

προηγούµενων χρήσεων 

- να µη διενεργείται σωστά η απογραφή των διαθεσίµων, 

- να χρησιµοποιούνται λανθασµένα τα ταµειακά διαθέσιµα, 

- να µη γίνεται τακτική καταχώρηση και επαλήθευση της κίνησης των διαθεσίµων, 

για τις ανάγκες των συναλλαγών της επιχείρησης στα λογιστικά βιβλία,  

- να υπεξαιρεθούν χρηµατικά ποσά από τους εργαζόµενους ή από τους λοιπούς 

συναλλασσόµενους µε την επιχείρηση. 
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5.4.2.Τρόποι Αντιµετώπισης 

 

      Στην περίπτωση των διαθεσίµων γίνεται εύκολα αντιληπτή η σηµασία του 

εσωτερικού έλεγχου, ο οποίος για να έχει το επιθυµητό αποτέλεσµα η επιχείρηση θα 

πρέπει να εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα: 

- σαφής και σωστός καταµερισµός  εργασίας (π.χ. διαχωρισµός καθηκόντων ταµία 

και λογιστή) 

- να λαµβάνεται µέριµνα για την επιλογή σωστών συνθηκών φύλαξης των 

διαθεσίµων και να ελέγχεται συστηµατικά ο διαχειριστής του ταµείου, 

- να γίνεται αποτίµηση των διαθεσίµων σύµφωνα µε όσα προβλέπει το Γ.Λ.Σ. και 

να ελέγχεται η συµφωνία του λογαριασµού διαθεσίµων µε το αποτέλεσµα της 

απογραφής που αφορά τα διαθέσιµα στ τέλος χρήσης, 

- Να ελέγχεται η συµφωνία ταµείου από τρίτο πρόσωπο που δεν θα είναι 

υπεύθυνος της τήρησης του ταµείου ή των λογαριασµών,  

- Να γίνονται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από εσωτερικούς ελεγκτές 

- Να διασταυρώνονται τακτικά τα πόσα των συναλλαγών µε τις εντολές του 

λογιστηρίου 

 

       Στο τέλος της χρήσης ο ελεγκτής επιλέγει δείγµατα καταχωρήσεων από τους 

λογαριασµούς των διαθεσίµων και ανατρέχει στα σχετικά παραστατικά προκειµένου 

να διασταυρώσει την ορθότητα των καταχωρήσεων. Στη συνέχεια συγκρίνει τα µέτρα 

που εφαρµόζονται µε αυτά που θα έπρεπε να εφαρµόζονται, εντοπίζει τις διαφορές 

που τυχόν υπάρχουν και αξιολογεί την επίπτωση τους στον βαθµό της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου στα διαθέσιµα. Κατά 

την απογραφή των χρηµατικών µέσων ιδιαίτερη σηµασία στα ελλείµµατα ή στα 

πλεονάσµατα που παρουσιάζονται αποδίδει ο εξωτερικός ελεγκτής, τα οποία 

αποτελούν ενδείξεις ανεπαρκών ελέγχων στην πληρωµή, την είσπραξη και την 

διαφύλαξη των διαθεσίµων. Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η 

αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου θα επηρεάσει δραστικά τη διαµόρφωση 

του ελέγχου τεκµηρίωσης που πρόκειται να διενεργήσει ο ελεγκτής. 
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5.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

       Στη διαδικασία αξιολόγησης των µέτρων που ακολουθεί ο εσωτερικός έλεγχος 

στο τέλος χρήσης, ο ελεγκτής συγκρίνει τα µέτρα του εσωτερικού ελέγχου που 

εφαρµόζει η ελεγχόµενη επιχείρηση στις υποχρεώσεις µε αυτά που έπρεπε να 

εφαρµόζει.  

 

5.5.1. Πιθανά Προβλήµατα 

 

       Για τον περιορισµό ορισµένων σηµαντικών κινδύνων, η καθιέρωση µέτρων και 

µηχανισµών ελέγχου στις υποχρεώσεις αποσκοπεί στην πιθανότητα να : 

- Μην απεικονίζουν εικονικές υποχρεώσεις ή να µην απεικονίζουν τα υπόλοιπα των 

λογαριασµών όλες τις υποχρεώσεις της χρήσης, 

- Μην έχει γίνει σωστός διαχωρισµός των υποχρεώσεων, 

- Γίνονται παραλείψεις και λάθη κατά την αναγνώριση και την αποτίµηση των 

υποχρεώσεων σε ευρώ και σε ξένο νόµισµα, 

- Μην υπάρχει σαφής διαχωρισµός των καθηκόντων του διαχειριστή των 

υποχρεώσεων, του λογιστή και του υπεύθυνου για την διενέργεια της απογραφής 

τους, 

- Μην ανταποκρίνονται τα υπόλοιπα των λογαριασµών στα πραγµατικά µεγέθη 

- των υποχρεώσεων. Με την εφαρµογή ορισµένων βασικών µέτρων του 

εσωτερικού ελέγχου επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό η ελαχιστοποίηση των 

ανωτέρω σηµαντικών κινδύνων. 

 

5.5.2. Τρόποι αντιµετώπισης 

 

              Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στην περίπτωση του λογαριασµού των 

υποχρεώσεων επιφορτίζεται µε: 

- Την συνεχή παρακολούθηση των συναλλαγµατικών ή των επιταγών έκδοσης 

τρίτων που έχουν εκχωρηθεί, 
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- Τον διαχωρισµό των καθηκόντων όσων παρακολουθούν λογιστικώς την κίνηση 

των λογαριασµών των υποχρεώσεων και αυτών που είναι υπεύθυνοι για την 

πληρωµή τους, 

- Την τακτική επαλήθευση από τους προµηθευτές τους, τις τράπεζες και τους 

διάφορους πιστωτές, 

- Την έγκαιρη ενηµέρωση των υπεύθυνων της διαχείρισης των υποχρεώσεων για 

τις διακυµάνσεις της τιµής των ξένων νοµισµάτων, 

- Την κατάρτιση ισοζυγίου προµηθευτών σε τακτά χρονικά διαστήµατα και την 

συµφωνία του βιβλίου γραµµατίων πληρωτέων µε το γενικό καθολικό, 

- Την απεικόνιση των λογαριασµών των υποχρεώσεων στον ισολογισµό σύµφωνα 

µε όσα ορίζει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

 

       Στο στάδιο αυτό, ο ελεγκτής εντοπίζει τα υπάρχοντα µέτρα και συγκρίνει µε αυτά 

που έπρεπε να εφαρµόζονται από το προσωπικό της ελεγχόµενης επιχείρησης. 

Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου καθορίζεται από τις 

αποκλίσεις ανάµεσα στα µέτρα του εσωτερικού ελέγχου που εφαρµόζει η ελεγχόµενη 

επιχείρηση στις υποχρεώσεις µε αυτά που έπρεπε να εφαρµόζει.  

     Το µέγεθος των αποκλίσεων που θα παρατηρήσει υποδηλώνουν την ανεπάρκεια 

των µέτρων. Για τον σκοπό αυτό, επιλέγει δείγµατα καταχωρήσεων από τους 

λογαριασµούς των υποχρεώσεων και ανατρέχει στα αντίστοιχα παραστατικά. Εάν 

εντοπίσει τα ζητούµενα παραστατικά και παρατηρήσει ότι φέρουν τα απαραίτητα 

σηµεία ελέγχου, τότε ο ελεγκτής µπορεί να συνάγει το συµπέρασµα ότι υπάρχουν 

µέτρα ελέγχου. Τέλος, εάν ο βαθµός της αποτελεσµατικότητας των µέτρων ελέγχου 

κρίνεται ικανοποιητικός, τότε ο ελεγκτής προχωρεί στην διενέργεια του ελέγχου 

τεκµηρίωσης των υπολοίπων λογαριασµών των υποχρεώσεων καθορίζοντας το 

µέγεθος και την έκταση του ελέγχου τεκµηρίωσης προγραµµατίζοντας τις 

απαιτούµενες ελεγκτικές διαδικασίες. 

 

5.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

       Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής και της δραστηριοποίησης της, οι 

επιχειρήσεις τυχαίνει να έχει στη διάθεσή τους κάποια πλεονάζοντα κεφάλαια. 
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Προκειµένου λοιπόν, να αυξήσουν ακόµη περισσότερο τα κέρδη τους, οι επιχειρήσεις 

επιλέγουν να τα επενδύσουν. Έτσι, προχωρούν στην αγορά χρεογράφων. 

 

       Χρεόγραφα είναι τα επενδυτικά διαπραγµατεύσιµα προϊόντα που εκδίδονται είτε 

από το κράτος, είτε από ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισµούς και αποτελούν, για 

την εταιρεία που επενδύει, αποδεικτικά χρέους ή δικαίωµα σε διανεµόµενα κέρδη. 

Τέτοια χρεόγραφα είναι για παράδειγµα οι µετοχές, τα οµόλογα, τα έντοκα 

γραµµάτια, τα προθεσµιακά συµβόλαια κ.α. 

 

       Οι επενδύσεις αυτές, είναι συνήθως περιορισµένης χρονικής διάρκειας και αυτό 

συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να ρευστοποιήσουν, τα επενδυθέντα σε 

χρεόγραφα, µόλις τα χρειαστούν. 

 

       Ο παραπάνω τρόπος επένδυσης πλεοναζόντων κεφαλαίων εκτός από 

πλεονεκτήµατα, ενέχει και κινδύνους, για τα οποία λόγος θα γίνει στην αµέσως 

επόµενη παράγραφο. 

 

5.6.1. Πιθανά προβλήµατα 

       Ο εσωτερικός έλεγχος και στην περίπτωση των χρεογράφων κρίνεται και πάλι 

σηµαντικός, Η σηµασία του έγκειται στον περιορισµό κινδύνων απώλειας των 

πλεοναζόντων κεφαλαίων εξαιτίας απάτης ή παραποίησης λογιστικών στοιχείων. 

Τέτοιοι κίνδυνοι είναι πιθανόν να εµφανιστούν όταν:  

 

- Άτοµα που δεν είναι κατάλληλα εξειδικευµένα αναλαµβάνουν να διεκπεραιώσουν 

αγοραπωλησίες χρεογράφων γιατί τότε µπορεί να συµβούν εσκεµµένα ή µη, 

σοβαρά λάθη όπως για παράδειγµα να µη συµφωνούν οι όροι της αγοραπωλησίας 

µε τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης. 

- Η φύλαξη των τίτλων που αποδεικνύουν την κυριότητα των χρεογράφων κρίνεται 

ανεπαρκής. 

- Ο επιµερισµός της ευθύνης όσων σχετίζονται µε τα χρεόγραφα δεν είναι σαφής 

και λεπτοµερής. 
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- Εξαιτίας λανθασµένων χειρισµών τύχει να παραγραφεί το δικαίωµα είσπραξης 

των. 

- Οι συναλλαγές δεν αποτυπώνονται στα παραστατικά ή η αποτύπωση τους δεν 

είναι ακριβής. 

- Για τις καταχωρήσεις χρεογράφων δε διενεργείται συχνά απογραφή. 

  

5.6.2. Τρόποι Αντιµετώπισης 

 

       Τα παραπάνω προβλήµατα – κίνδυνοι µπορούν να αντιµετωπιστούν ή να 

περιοριστούν µε την εφαρµογή του κατάλληλου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, το 

οποίο: 

- Θα ορίζει τρόπους µε τους οποίους θα αποδεικνύεται η εγκυρότητα και η 

αρτιότητα των παραστατικών που συνοδεύουν τις αγοραπωλησίες χρεογράφων. 

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι δυνατόν να βοηθήσουν, µετά από εισήγηση της 

διοίκησης, µέτρα όπως η τυποποίηση του τρόπου µε τον οποίο συµπληρώνονται 

τα παραστατικά. 

- Θα περιγράφει µε ακρίβεια τον καταµερισµό της εργασίας και τα καθήκοντα – 

υποχρεώσεις όσων εµπλέκονται µε τις αγοραπωλησίες χρεογράφων. 

- Τη φύλαξη των χρεογράφων σε ασφαλές µέρος, στο οποίο πρόσβαση θα έχουν 

µόνο πιστοποιηµένα άτοµα. 

- Να γίνεται η διενέργεια της απογραφής των χρεογράφων ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα και να ελέγχεται συστηµατικά εάν η αποτίµηση των χρεογράφων 

γίνεται σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 

 

       Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ένα σύστηµα ελέγχου που µπορεί να αποτρέψει 

κινδύνους όπως αυτοί που αναφέρθηκαν κρίνεται αποτελεσµατικό και το ερώτηµα 

που καλείται να απαντήσει τότε ο ελεγκτής είναι εάν το σύστηµα ελέγχου που 

διαθέτει η εκάστοτε επιχείρηση περιλαµβάνει µέτρα σαν τα ανωτέρω και κατά πόσο 

και πως αυτή τα εφαρµόζει. 

 

       Για να το πετύχει αυτό ο ελεγκτής θα πρέπει να προβεί σε διαδικασίες 

εξακρίβωσης σχετικά µε θέµατα αγορών και πωλήσεων χρεογράφων καθώς και 

εκχωρήσεων χρεογράφων σε τρίτους για πώληση, φύλαξη ή εγγύηση δανείων. Πιο 
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συγκεκριµένα θα πρέπει παρατηρήσει εάν τα παραστατικά είναι ορθά συµπληρωµένα 

σύµφωνα µε προαποφασισµένα πρότυπα συµπλήρωσης που προβλέπουν (π.χ. 

συγκεκριµένη αρίθµηση, απαραίτητα σηµεία ελέγχου κ.α.) και να προσπαθήσει να 

ανιχνεύσει µέσα από τα συγκεκριµένα σηµεία, τα µέτρα που εφαρµόζει το προσωπικό 

της ελεγχόµενης επιχείρησης. Στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγχει την πληρότητα των 

µέτρων ως προς την βεβαιότητα καταχώρηση όλων των σχετικών µε τα χρεόγραφα 

πραγµατοποιηµένων συναλλαγών, στα βιβλία της επιχείρησης. Ο ελεγκτής για να 

εξακριβώσει εάν όλες οι καταχωρήσεις αφορούν πραγµατικές και όχι εικονικές 

συναλλαγές, επιλέγει δείγµα καταχωρήσεων και ανατρέχει στα αντίστοιχα 

παραστατικά, τα οποία εξετάζει για να εντοπίσει τα ενδεικτικά εκείνα σηµεία που 

πιστοποιούν την ύπαρξη και εφαρµογή των µέτρων. Τέλος θα πρέπει να διεξάγει 

έρευνα για τυχόν λάθη και παραλείψεις που µπορούν να γίνουν και τα οποία 

αποδεικνύουν την έκταση της επάρκειας του συστήµατος ελέγχων. 



92 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

       Στο  εν λόγω πόνηµα, προσδιορίσαµε και αναλύσαµε όσο το δυνατόν καλύτερα 

την έννοια της ελεγκτικής αναφέροντας ενδεικτικά µερικούς από τους πολλούς 

ορισµούς της από το παρελθόν έως σήµερα, προκειµένου να σχηµατίσουµε µια πιο 

ολοκληρωµένη γνώµη και γνώση για την έννοια της ελεγκτικής, η οποία αποτελεί τη 

βάση του εσωτερικού ελέγχου µιας επιχειρηµατικής οικονοµικής µονάδος.  

 

       Ανεξαρτήτως από την πληθώρα των εννοιών που έχουν δοθεί κατά το πέρασµα 

του χρόνου για την ελεγκτική, η ουσία είναι ότι αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για 

την ανάπτυξη και ορθή λειτουργία των οικονοµικών µονάδων, όλων των µεγεθών.  

 

       Έχοντας αναφέρει τα εξεταζόµενα θέµατα της ελεγκτικής διαπιστώνουµε  

καλύτερα τους λόγους που  την κάνουν απαραίτητη  στις οικονοµικές µονάδες. Μέσω 

της ανάλυσης των προτύπων ελέγχου αλλά και των διακρίσεων του ελέγχου γίνεται  

αντιληπτό πως  η ευθύνη και η πληθώρα των δεδοµένων που πρέπει να λάβει υπόψη 

του ο αρµόδιος ελεγκτής προκειµένου να προβεί στον ορθό έλεγχο των στοιχείων της 

οικονοµικής µονάδας είναι από τα πιο σηµαντικά στοιχεία σε µια οικονοµική µονάδα.  

 

       Λόγω της σοβαρότητας και της ποικιλίας των θεµάτων που εξετάζουν οι 

ελεγκτές, πραγµατοποιήθηκε ο διαχωρισµός τους σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς 

ελεγκτές, προκειµένου να µοιραστεί και των σύνολο των ευθυνών και των εργασιών. 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα  µας, ο ρόλος του ελεγκτή είτε είναι εσωτερικός, είτε 

εξωτερικός περικλείεται από πολλές και σοβαρές ευθύνες, εφόσον από την κρίση 

τους αλλά και από τις πράξεις τους επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό η εικόνα τις 

οικονοµικής µονάδας τόσο στο περιβάλλον της αγοράς που απευθύνεται, όσο και στις 

οικονοµικές υπηρεσίες του δηµοσίου που υποχρεούται να “λογοδοτεί” για την 

οικονοµική εικόνα της. Ένας τέτοιος φορέας είναι η εφορία που υπάγεται η κάθε 

οικονοµική µονάδα κ.α..  

 

       Επίσης, εξετάζοντας τις έννοιες του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου 

συµπεράναµε τις διαφορές τους αλλά την πληθώρα των κοινών τους σηµείων. Το 
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σηµαντικότερο κοινό σηµείο των δυο προ αναφερόµενων ελέγχων είναι ότι µέσω 

αυτών ο εκάστοτε ελεγκτής επιδιώκει την καλύτερη, αποδοτικότερη και ορθότερη 

λειτουργία της οικονοµικής µονάδας  σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν αυτή.  

 

       Προκειµένου ο έλεγχος των οικονοµικών µονάδων να γίνει πιο 

εµπεριστατωµένος τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός ελεγκτής εµβαθύνει στον 

έλεγχο των λογιστικών οµάδων του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου. Ο έλεγχος που 

πραγµατοποιείτε από τους ελεγκτές στις οµάδες του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου 

απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή διότι εκτός από το γεγονός ότι εξετάζει µεγάλο όγκο 

δεδοµένων σε κάθε µια από αυτές, οφείλει να διασταυρώνει τις λογιστικές πράξεις 

που έχουν πραγµατοποιηθεί µε τα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν την 

ορθότητά τους.  

 

       Το κυριότερο στοιχείο που τίθεται σε έλεγχο σε κάθε οµάδα είναι το προσάρτηµα 

των οικονοµικών καταστάσεων, γι’ αυτό τον λόγο θεωρήσαµε απαραίτητο να 

αναφέρουµε πιο πάνω µερικές πληροφορίες για το περιεχόµενο και την λειτουργία 

του, στη συνέχεια προβαίνει στον έλεγχο και στο συσχετισµό των οικονοµικών 

στοιχείων της κάθε οµάδας µε αυτό προκειµένου να διαπιστωθεί η ορθότητα τόσο του 

προσαρτήµατος όσο και των λογιστικών πράξεων που έχουν πραγµατοποιηθεί. Οι 

διαδικασίες ελέγχου έρχονται σε πέρας, όπως διαπιστώσαµε, όταν πλέον ο αρµόδιος 

ελεγκτής είναι σε θέση να συντάξει την απαραίτητη για την οικονοµική µονάδα 

έκθεση ελέγχου.  

 

       Ολοκληρώνοντας λοιπόν την εν λόγω εργασία το κυριότερο συµπέρασµα είναι 

ότι ο εσωτερικός έλεγχος, ανεξαρτήτως του είδους του και του µεγέθους της 

οικονοµικής µονάδας, είναι ζωτικής σηµασίας για την ικανοποιητική και 

αποτελεσµατική πορεία, τόσο των επιχειρήσεων που επιδιώκουν τη συµµόρφωση 

τους µε τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα όσο και για όλες τις επιχειρήσεις γενικότερα. 

Για αυτό το λόγο, οι ελληνικές επιχειρήσεις, τα τελευταία χρόνια όλο και 

περισσότερο, προχωρούν στη συγκρότηση και δηµιουργία τµήµατος εσωτερικού 

ελέγχου, το οποίο παρέχει υπηρεσίες προς τη διοίκηση (παρέχει συµβουλές 

αποτελεσµατικής διαχείρισης και αναλυτικές πληροφορίες στα διοικητικά στελέχη 

των επιχειρήσεων). 
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       Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η επέκταση της δηµιουργίας τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου και σε εταιρίες που δε διαθέτουν ήδη, καθώς θεωρείται ότι είναι 

προς όφελος τόσο της οικονοµικής τους πορείας, αφού µέσω της αποτελεσµατικής 

διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου θα µπορέσουν να αναπτυχθούν ευκολότερα και 

θα προσελκύσουν νέους επενδυτές, οι οποίοι θα συνδράµουν στην περαιτέρω εξέλιξη 

τους.  
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