
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 
 
 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
 

««ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΣΣΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕ  ΒΒΑΑΣΣΗΗ    ΤΤΑΑ  ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ»»  

  
  
  

 
  
  

Επιβλέπων Καθηγητής: Νεγκάκης Χρήστος 
  

Επιµέλεια Εργασίας: Σχαλέκη Κ. Ευαγγελία 
 

 
 

Νοέµβριος 2008 



 2 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 Το σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τη συνεχή 

µεταβλητότητά του, τις ραγδαίες εξελίξεις στις επιχειρηµατικές πρακτικές, την 

παγκοσµιοποίηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και τον έντονο 

ανταγωνισµό. Στο πλέγµα αυτό των συνεχόµενων αλλαγών, µυριάδες κίνδυνοι 

απειλούν την επίτευξη των εταιρικών σκοπών και πολλά ερωτήµατα εγείρονται για 

το ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν τρεις στενά αλληλοσυνδεόµενες έννοιες στην 

αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων και την πρόληψη της διάπραξης απάτης: η 

εταιρική διακυβέρνηση, η διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων και ο 

εσωτερικός έλεγχος. 

Η παρούσα εργασία συγγράφηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και πραγµατεύεται το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου 

στην πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισµό της παραποίησης των οικονοµικών 

καταστάσεων που συντάσσονται µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

βασιζόµενη στην εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία. 

Πιο συγκεκριµένα, αρχικά παρουσιάζονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία για 

την ελεγκτική και τον εσωτερικό έλεγχο και στη συνέχεια, γίνεται επισκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά µε το θέµα ενασχόλησης της διπλωµατικής 

εργασίας. Επίσης, γίνεται εκτενής διερεύνηση του συστήµατος και της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου και εξετάζονται τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. 

Αµέσως µετά, προσεγγίζεται το ζήτηµα της παραποίησης των οικονοµικών 

καταστάσεων οι οποίες συντάσσονται µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

αναλύεται ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης στη 

διάπραξη της απάτης. 

Παράλληλα, παρουσιάζονται δύο καινοτόµες προσεγγίσεις για την ελεγκτική 

του επιχειρηµατικού κινδύνου – το ελεγκτικό µοντέλο επιχειρηµατικού κινδύνου και 

το Risk Based Internal Auditing, ενώ ακολουθεί και η µελέτη περίπτωσης της 

εταιρίας Parmalat και του λογιστικού σκανδάλου που απασχόλησε εκτενώς τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Τέλος, παρατίθενται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 
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προηγηθείσα ανάλυση και ακολουθούν οι περιορισµοί της παρούσας εργασίας µαζί 

µε κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή, κ. 

Νεγκάκη Χρήστο, για την ανάθεση του θέµατος, την επιστηµονική καθοδήγηση, την 

επίβλεψη και την εποικοδοµητική κριτική του κατά τη συγγραφή της διπλωµατικής 

µου εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου και στο 

πανεπιστήµιο Μακεδονίας και ειδικότερα στο τµήµα Λογιστικής και 

Χρηµατοοικονοµικής για όλα όσα µου έχει προσφέρει κατά τη διάρκεια του 

µεταπτυχιακού προγράµµατος. Πάνω από όλα όµως, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα 

τους γονείς µου για την αµέριστη υποστήριξη που µου προσέφεραν όλο αυτό το 

διάστηµα και την πολύτιµη πνευµατική συµβολή τους στην ολοκλήρωση των 

σπουδών µου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

 

1.1. Η Έννοια της Ελεγκτικής 

 

 Η ελεγκτική είναι ένας ξεχωριστός επαγγελµατικός κλάδος των διοικητικών 

και οικονοµικών επιστηµών, ο οποίος πραγµατεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους 

και προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου σε κάθε επιχείρηση, οικονοµική 

µονάδα, ή φορέα που στοχεύει στη διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των 

οικονοµικών πόρων, καθώς και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού1. 

 Η ελεγκτική ως κλάδος της οικονοµικής – διοικητικής των επιχειρήσεων 

είναι συγχρόνως τόσο επιστήµη όσο και τεχνική. Επιστήµη διότι µέσα από τη 

διερεύνηση παρέχει συνεχώς καινούργια γνώση και τεχνική γιατί σε συνδυασµό µε 

την παραγόµενη επιστηµονική γνώση, ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου και φέρει 

εις πέρας την αποστολή της. 

 Η ελεγκτική ασχολείται µε τρία βασικά θέµατα2: 

1. Το αντικείµενο του ελέγχου: Τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος 

και ποιοι σκοποί επιδιώκονται µέσα από τον έλεγχο. Ενδιαφερόµενοι για τη 

διενέργεια του ελέγχου είναι οι διοικούντες την επιχείρηση, οι µέτοχοι, οι 

πιστωτές και γενικότερα οι συναλλασσόµενοι µε αυτή. 

2. Το υποκείµενο του ελέγχου: Αφορά τον ελεγκτή. Εξετάζει δηλαδή ποια 

πρόσωπα διενεργούν τον έλεγχο, ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληρούν και 

ποια πρέπει να είναι τα προσόντα τους, ώστε να είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στα ελεγκτικά τους καθήκοντα. 

3. Τις διαδικασίες ελέγχου: Οι επιστηµονικές µέθοδοι και τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια του ελέγχου προκειµένου να 

ολοκληρωθεί το ελεγκτικό έργο. 

 

 

                                                 
1 Παπαστάθης Π. (2003), «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις – Οργανισµούς και η 
Πρακτική Εφαρµογή του» 
2 K. H. Spencer Pickett (2003), “The Internal Auditing Handbook”. 
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1.2. Η Ιστορική Εξέλιξη της Ελεγκτικής 

 

 Η αρχική θεσµοθέτηση του ελέγχου, των βασικών κανόνων και των πρακτι-

κών της ελεγκτικής φαίνεται να χρονολογείται από των παλαιότατων χρόνων της 

ιστορίας του οικονοµικού βίου και του πολιτισµού του ανθρώπου και ιδιαίτερα από 

το χρόνο της εµφάνισης των πρώτων ανταλλαγών αγαθών µεταξύ ατόµων και 

κοινωνικών οµάδων. Η εισαγωγή του χρήµατος ως µονάδας µέτρησης των αξιών και 

ως µέσου διεξαγωγής των οικονοµικών συναλλαγών, δηµιούργησε την ανάγκη 

εξέλεγξης των οικονοµικών συναλλαγών και ελέγχου της χρηστής διαχείρισης των 

δηµόσιων οικονοµικών, προκειµένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια πράξεων και 

ενεργειών3. 

Οι πρώτες γραπτές µαρτυρίες για την ύπαρξη λογιστικών εκθέσεων µε στοι-

χεία ελεγκτικών µαρτυριών εµφανίζονται στην αρχαία Βαβυλώνα το 3000 π.Χ. Στην 

αρχαία Αίγυπτο θεσπίζεται το αξίωµα των «Επιστατών» για το στοιχειώδη έλεγχο 

της συγκοµιδής των σιτηρών και της απόδοσης των φόρων. 

Στην αρχαία Ελλάδα, στην περίοδο 500-300 π.Χ., απαντάται ο θεσµός του ε-

λεγκτή για την εξέταση της διαχείρισης των Οικονοµικών του Κράτους. Πιο συ-

γκεκριµένα στην Αθήνα δηµιουργήθηκε ο θεσµός των «Λογιστών» και των «Ευ-

θυνών» οι οποίοι µε προκαθορισµένη οργανωτική ιεραρχία και συγκρότηση, είχαν 

ως κύριο έργο, τον έλεγχο της χρηστής διαχείρισης του πλούτου των πόλεων, των 

ναών και των Λογαριασµών ∆ιαχείρισης των αξιωµατούχων που αποχωρούσαν από 

τα δηµόσια αξιώµατα. 

Στην ευθύνη των λογιστών ελεγκτών εκείνης της εποχής ανήκε το έργο της 

δηµοσιοποίησης των ελεγκτικών τους πορισµάτων και η καταδίκη ή απαλλαγή των 

διαχειριστών για απάτη, παραλείψεις και παραβατική συµπεριφορά. Με ελεγκτικές 

αρµοδιότητες ήταν επιφορτισµένοι στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα οι «Εξεταστές», 

«Συνήγοροι» και «∆οκιµαστήριοι» στην Αχαϊκή Συµπολιτεία, οι «Απόλογοι» στη 

Θάσο και οι «Αρχησκόποι» στη Φθιώτιδα. Στην εποχή της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας 

υπήρχαν οι «Ύπατοι», οι «Κήνσορες», οι «Τιµητές» και οι «Ταµίες», µε 

αρµοδιότητες και πρακτικές ανάλογες των ελεγκτών της αρχαίας Ελλάδας και µε 

                                                 
3 Καζαντζής Χ. (2006), «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος»; K. H. Spencer Pickett (2003), “The 
Internal Auditing Handbook”. 
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υποχρέωση να υποβάλλουν τις εκθέσεις των ελέγχων τους στη ρωµαϊκή Σύγκλητο 

για τη διαχείριση του ∆ηµόσιου Χρήµατος. 

Στο Βυζάντιο, λόγω της σηµαντικής παρέµβασης του κρατικού µηχανισµού 

στην οικονοµική ζωή, ο θεσµός των λογιστών ελεγκτών ισχυροποιείται, µε κύρια 

υπευθυνότητα την εξέλεγξη και διακρίβωση της ακρίβειας των λογαριασµών του 

∆ηµοσίου και τη σωστή διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών. 

Στη ∆υτική Ευρώπη, κατά τα πρώτα χρόνια του Μεσαίωνα, δεν παρατηρού-

νται αξιοσηµείωτες εξελίξεις στον τοµέα της Ελεγκτικής. Στις αρχές της Αναγέν-

νησης, η οικονοµική και εµπορική άνθιση των πόλεων της Ιταλίας δίνει νέα ώθηση 

στο θεσµό του ελέγχου. Στις αρχές του 16ου αιώνα η πόλη της Πίζας είχε τον 

επίσηµο ελεγκτή των οικονοµικών της στοιχείων, ενώ το 1581 εµφανίζεται στη 

Βενετία η «Ένωση Επαγγελµατιών Ελεγκτών». Η σηµαντική γεωγραφική διεύρυνση 

της επιχειρηµατικής δράσης πολλών εµπορικών επιχειρήσεων προκάλεσε την 

ανάγκη ανάθεσης µέρους του εµπορικού έργου σε τρίτους, µε συνέπεια τη 

δηµιουργία µιας γενικευµένης ανάγκης για επισκόπηση και έλεγχο των οικονοµικών 

συναλλαγών και των αποφάσεων τους. 

Ο όρος Ελεγκτές (Auditors) πρωτοεµφανίζεται στη Μεγάλη Βρετανία το 

1285 σε σχετικό διάταγµα του Εδουάρδου του Α', το οποίο όριζε ότι όλοι οι δια-

χειριστές του δηµόσιου χρήµατος θα ελέγχονται από τους Auditors. Στην ίδια χώρα 

µε τον εταιρικό νόµο του 1862 αναγνωρίζεται η ανάγκη για ακριβοδίκαιη 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση µαζί µε την ανάγκη για ανεξάρτητο έλεγχο των 

λογιστικών καταστάσεων µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων. Από τις αρχές του 

20™ αιώνα την πρωτοπορία των εξελίξεων της Ελεγκτικής ανέλαβαν και φαίνεται 

να διατηρούν οι Η.Π.Α. µε αρκετές χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, αργότερα να 

ακολουθούν τις εξελίξεις. 

 

 

1.3. Η Ελεγκτική στην Ελλάδα 

 

 Στην Ελλάδα, το πρώτο ουσιαστικό βήµα για την καθιέρωση εξωτερικού 

ελέγχου έγινε µε το Νόµο 5076/1931 περί ανωνύµων εταιριών και τραπεζών, όπου 

προβλεπόταν η δηµιουργία του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ). Ωστόσο, ο 

θεσµός αυτός δε λειτούργησε, καθώς συνέχισαν να ισχύουν τα άρθρα 36-38 του 
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Νόµου 2190/1920, τα οποία όριζαν ότι οι έλεγχοι των ισολογισµών 

πραγµατοποιούνται από δύο τακτικούς και δύο αναπληρωµατικούς ελεγκτές, οι 

οποίοι εκλέγονταν από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Α.Ε. 

 Το 1948 υπεγράφη σύµβαση ανάµεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση και τη 

∆ιοίκηση Οικονοµικής Συνεργασίας των ΗΠΑ, µε την οποία κλήθηκαν Άγγλοι 

ορκωτοί λογιστές, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν οι ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις 

για τη διασφάλιση ύπαρξης πραγµατικών ορκωτών λογιστών: 

1. Υπ. αρ. 12984/13.9.49 απόφαση του Υπουργού Συντονισµού «Περί 

συµπληρώσεως συντονιστικού συµβουλίου θεσµού ορκωτών λογιστών». 

2. Υπ. αρ. 16498/16.11.49 απόφαση του Υπουργού Συντονισµού «Περί 

συµπληρώσεως συντονιστικού συµβουλίου θεσµού ορκωτών λογιστών». 

3. Υπ. αρ. 1001/20/29.10.50 «Περί καταρτίσεως σχεδίου Νόµου περί 

συντάξεως Σώµατος Ελλήνων Ορκωτών Λογιστών» (Φ.Ε.Κ. Α/255/1950). 

Η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια υλοποίησης των αποφάσεων αυτών για τη 

δηµιουργία του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών έγινε το 1952, όταν συγκροτήθηκε 

δωδεκαµελές σώµα αποτελούµενο από καθηγητές, διευθυντές υπουργείων και 

τραπεζών, το οποίο όµως δε λειτούργησε ουσιαστικά µετά την παραίτηση της 

Κυβερνήσεως Πλαστήρα τον Οκτώβριο του 1952. 

Τέλος, το 1955, ψηφίστηκε το Ν.∆. 3329 «Περί συστάσεως Σώµατος 

Ελλήνων Ορκωτών Λογιστών» και δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α230/25.8.55, µέσω 

του οποίου το Σ.Ο.Λ αποτέλεσε το κύριο ελεγκτικό σώµα στην Ελλάδα µέχρι το 

1992. 

Όσον αφορά στον εσωτερικό έλεγχο τώρα, αυτός άρχισε να εµφανίζεται στην 

Ελλάδα προς το τέλος της δεκαετίας του 1970. Συγκεκριµένα, το 1985 ιδρύεται µε 

απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (απόφαση 1457/7.6.85) το «Ελληνικό 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.)», το οποίο είναι και το αρµόδιο 

συλλογικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα. Το 

Ε.Ι.Ε.Ε. απαρτίζεται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο και έχει µέλη του 

πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών σχολών που ασκούν αποδεδειγµένα το 

επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή. 

Οι διάφορες ανακατατάξεις στον επιχειρησιακό χώρο (εξαγορές και 

συγχωνεύσεις εταιριών, εισαγωγή εταιριών στο Χ.Α.Α.), καθώς και η οικονοµική 

ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξη 

και αναβάθµιση του εσωτερικού ελέγχου, ενώ µε την απόφαση 2438 της Τράπεζας 
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της Ελλάδος έγινε λόγος για την ύπαρξη επιτροπής ελέγχου και την ανεξαρτησία της 

επιθεώρησης. 

Παράλληλα, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς επισηµαίνει µε την εγκύκλιο υπ’ 

αριθµόν 6 ότι οι Εταιρίες Λήψης και ∆ιαβίβασης Εντολών οφείλουν να έχουν 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ δύο επιπλέον αποφάσεις για την εταιρική 

διακυβέρνηση (απόφαση 5/204 και Ν. 3016) υποχρεώνουν τις εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο εταιρίες να έχουν τµήµα εσωτερικού ελέγχου. 

Έτσι, µετά τις παραπάνω εξελίξεις, αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα και η 

σηµασία του εσωτερικού ελέγχου, ενώ παράλληλα αναβαθµίστηκε το ελεγκτικό 

επάγγελµα ως προς τη συµβολή του στην ανάπτυξη των οικονοµικών µονάδων στη 

χώρα µας. 

 

 

1.4. Κατηγορίες Ελέγχου 

 

 Ανάλογα µε το υποκείµενο του ελέγχου (το άτοµο που διενεργεί τον έλεγχο) 

και τη σχέση εργασίας του µε τον ελεγχόµενο, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

1. Εσωτερικούς: Είναι οι έλεγχοι που γίνονται από τον ίδιο τον ελεγχόµενο 

φορέα και συγκεκριµένα από ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη του, οι οποίοι 

είναι υπάλληλοι της επιχείρησης και ονοµάζονται εσωτερικοί ελεγκτές. 

2. Εξωτερικούς: Είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές 

οι οποίοι δεν έχουν καµία σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή υπαλληλική 

ιδιότητα µε την οικονοµική µονάδα την οποία ελέγχουν κατόπιν πρόσκλησης 

από τους µετόχους της. 

3. Μικτούς: Είναι οι έλεγχοι που οργανώνονται και συντονίζονται από το 

τµήµα εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής µονάδας και διενεργούνται σε 

συνεργασία µε εξωτερικούς ελεγκτές. 

Στη συνέχεια, ανάλογα µε την έκταση που έχουν, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

1. Ειδικούς: Είναι οι έλεγχοι που έχουν ως αντικείµενο διερεύνησης ένα 

συγκεκριµένο τοµέα ή αντικείµενο όπως για παράδειγµα τις προµήθειες, τις 

εισπράξεις, τις πληρωµές, τις πωλήσεις, την παραγωγή κ.ο.κ. 

2. Γενικούς: Είναι οι έλεγχοι που επεκτείνονται σε ολόκληρή την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα µίας χρονικής περιόδου. Παράδειγµα γενικού 
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ελέγχου αποτελεί ο έλεγχος ισολογισµού τέλους χρήσης που διενεργείται από 

τους εξωτερικούς ελεγκτές. 

Επίσης, ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο διενεργούνται, έχουµε τους εξής 

ελέγχους: 

1. Προληπτικούς: ∆ηλαδή τους ελέγχους που έχουν στόχο την πρόληψη των 

αρνητικών για την επιχείρηση αποκλίσεων και διενεργούνται από τις ίδιες τις 

υπηρεσίες των τµηµάτων. 

2. Κατασταλτικούς: ∆ηλαδή τους ελέγχους που διενεργούνται µετά το πέρας ή 

την ολοκλήρωση κάποιας διαδικασίας ή γεγονότος αποκλειστικά από 

εσωτερικούς ελεγκτές και αποσκοπούν στη διαπίστωση εφαρµογής 

συγκεκριµένων διαδικασιών, στην επιβεβαίωση ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί 

επιτεύχθηκαν ή όχι, και στην αποκάλυψη τυχόν λαθών, παραλείψεων, 

κλοπών ή κακών χειρισµών όσον αφορά σε υλικά µέσα ή παραγωγικούς 

πόρους. 

Επιπρόσθετα, ανάλογα µε τη διάρκειά τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

1. Μόνιµους ή διαρκείς: ∆ιενεργούνται σε συνεχή βάση και λαµβάνουν χώρα 

κατά την εκτέλεση της οικονοµικής πράξης, συναλλαγής ή οικονοµικής 

λειτουργίας. Οι διαρκείς έλεγχοι είναι πάντα και προληπτικοί έλεγχοι, όπως 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

2. Τακτικούς ή περιοδικούς: Πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα και διενεργούνται αποκλειστικά από εσωτερικούς ελεγκτές. 

3. Έκτακτους ή περιστασιακούς: ∆ιενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις είτε 

κατόπιν πρωτοβουλίας του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου είτε κατόπιν 

εντολής της διοίκησης είτε κατόπιν συγκεκριµένων καταγγελιών. 

Τέλος, ξεχωριστό είδος ελέγχου αποτελεί ο έλεγχος διαχείρισης4, ο οποίος 

είναι ο εκείνος που µετρά το βαθµό επίτευξης των τεθέντων στόχων της επιχείρησης 

και θέτει ως ζήτηµα την αποτελεσµατική ή µη εκµετάλλευση των 

χρησιµοποιούµενων παραγωγικών πόρων. Ο έλεγχος διαχείρισης δεν ελέγχει 

απευθείας τα αποτελέσµατα της επιχείρησης αλλά τις διαδικασίες και τις µεθόδους 

που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη αυτών των αποτελεσµάτων και εξετάζει τα 

επιτεύγµατα της επιχείρησης σε σχέση µε το εσωτερικό και εξωτερικό της 

περιβάλλον.

                                                 
4 K. Καραµάνης. (2002), «Εισαγωγή στη θεωρία και πρακτική της σύγχρονης ελεγκτικής», 
Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

 Αναφορικά µε το ζήτηµα της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων, 

πέραν της Αµερικής όπου είναι συγκεντρωµένος ο µεγάλος όγκος εµπειρικών αλλά 

και θεωρητικών µελετών στο ευρύτερο πεδίο της διαχείρισης των κερδών, πλήθος 

ερευνών σε διάφορες χώρες του κόσµου έχει αποδείξει ότι τόσο η παραποίηση των 

καταστάσεων, όσο και η χειραγώγηση των κερδών αποτελούν υπαρκτά φαινόµενα. 

 Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα αποτελέσµατα των Burgstahler et. al. (2004) 

δείχνουν σηµαντική διαφοροποίηση στο επίπεδο του earnings management µεταξύ 

των ευρωπαϊκών κρατών, παρά τις εκτεταµένες προσπάθειες εναρµόνισης. Πιο 

συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι το earnings management είναι περισσότερο διεισδυτικό 

στις µη εισηγµένες εταιρίες και στις χώρες µε µικρή προστασία των επενδυτών και 

αδύνατα νοµικά συστήµατα. Επίσης, επιχειρήσεις χωρών οι οποίες έχουν νοµικά 

συστήµατα που µοιάζουν µε αυτά της Γερµανίας και της Γαλλίας παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα earnings management από ότι οι σκανδιναβικές και οι 

βρετανικές εταιρίες (τόσο οι εισηγµένες όσο και οι µη εισηγµένες), γεγονός που 

ενισχύει την άποψη ότι το θεσµικό περιβάλλον επηρεάζει κάποια στοιχεία που 

διαµορφώνουν τα κέρδη για όλες τις εταιρίες µε τον ίδιο τρόπο, ενώ οι φορολογικοί 

κανόνες εµφανίζονται να έχουν µεγαλύτερη επίπτωση στις µη εισηγµένες εταιρίες, 

σε αντίθεση µε τα λογιστικά πρότυπα τα οποία σχεδιάστηκαν ώστε να κάνουν τα 

κέρδη περισσότερο αντικειµενικά κι έτσι, έχουν µεγαλύτερη επίδραση στις 

εισηγµένες εταιρίες. 

 Επιπλέον, παρόλο που η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων αφορά 

όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, οι µεγαλύτερες επιπτώσεις αναφέρονται 

στους κλάδους αξιοποίησης ακινήτων (real estate), στη βιοµηχανία, στις τράπεζες, 

στις εταιρίες πετρελαιοειδών, στον κατασκευαστικό κλάδο και στον κλάδο της 

υγείας (Wells, 1997). Ωστόσο, περιπτώσεις παραποίησης κάνουν την εµφάνισή τους 

τελευταία και στον κλάδο της ψηφιακής (νέας) οικονοµίας. Το παραπάνω φαινόµενο 

εµφανίζεται σε όλο και περισσότερες χώρες µέσω της παγκοσµιοποιηµένης 

οικονοµίας και του διεθνούς εµπορίου (Vanasco, 1998).  
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 Όσον αφορά στις Η.Π.Α., σε σχετική έρευνα το 1999, εξετάστηκαν οι 

περιπτώσεις παραποιηµένων καταστάσεων εταιριών για τη δεκαετία 1987-1997 

(Beasley et al., 1999). Τα κύρια σηµεία της αναφέρονται στα εξής:  

 (α) Η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων παρατηρείται κυρίως σε 

µικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις.  

 (β) Η παραποίηση κατευθύνεται κυρίως από τη διοίκηση της εταιρίας µε 

άµεσα εµπλεκόµενο τον οικονοµικό διευθυντή της.  

 (γ) Οι επιτροπές ελέγχου αυτών των εταιριών είναι αδρανείς και αρκετά µέλη 

του διοικητικού τους συµβουλίου δεν συµµετέχουν στη διοίκησή τους αλλά 

εµφανίζονται ως «εξωτερικοί σύµβουλοι».  

 (δ) Σηµαντικό ποσοστό των µελών του διοικητικού συµβουλίου ταυτίζεται µε 

τους κύριους µετόχους και σε αρκετές περιπτώσεις η εταιρία διοικείται από 

µέλη της ίδιας της οικογένειας.  

 (ε) Στις εταιρείες αυτές συνυπάρχουν καταστάσεις οικονοµικής δυσχέρειας 

(financial distress) που οδηγούν συχνά σε χρεοκοπία, σε σηµαντικές αλλαγές 

στη µετοχική σύνθεση και σε ασυνήθιστες κινήσεις - «παιχνίδια» µε τις 

µετοχές της εταιρίας στο χρηµατιστήριο.  

 Ωστόσο, όσον αφορά στο µέγεθος των εταιριών που παραποιούν τις 

οικονοµικές τους καταστάσεις, σύµφωνα µε τις τελευταίες αποκαλύψεις και οι 

µεγάλες εταιρείες περιλαµβάνονται σε αυτές.  

 Σε αρκετές περιπτώσεις µάλιστα, στελέχη των εταιριών που συµµετείχαν και 

γνώριζαν την έκταση της παραποίησης των οικονοµικών τους καταστάσεων, 

φρόντισαν και πούλησαν σηµαντικά ποσοστά µετοχών πριν αυτό γίνει γνωστό στο 

επενδυτικό κοινό (Summers and Sweeney, 1998). Στις περισσότερες περιπτώσεις 

παραποίησης παρατηρούνται υπερτιµήσεις στοιχείων ενεργητικού όπως 

αποθεµάτων, απαιτήσεων, παγίων υλικών και άυλων ακόµη και καταχώρηση 

ανύπαρκτων κονδυλίων. Οι ασυνήθιστες αυτές κινήσεις πραγµατοποιούνται κυρίως 

στο τέλος του έτους ή των τριµήνων. 

 Στο σηµείο αυτό, αξίζει απίσης να αναφερθεί ότι στις Η.Π.Α. οι εξωτερικοί 

ορκωτοί ελεγκτές είναι υποχρεωµένοι να αποκαλύπτουν στις εκθέσεις τους τις 

περιπτώσεις παραποίησης οικονοµικών καταστάσεων. Σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 

Ελεγκτικά Πρότυπα (S.A.S.) Νο 47 και Νο. 82, ο ελεγκτής πρέπει να εκτιµήσει τους 

παράγοντες κινδύνου (risk factors) και να εντοπίσει τυχόν προειδοποιητικά σηµεία 
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(red flags) στα οποία θα εστιάσει περισσότερο κατά τον έλεγχο. Παράγοντες 

κινδύνου αποτελούν τα παρακάτω:  

 (α) Χαρακτηριστικά διοίκησης. Περιλαµβάνουν διοικητικές ικανότητες, 

πιέσεις, στυλ, διαθέσεις και στάσεις ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τις 

διαδικασίες έκδοσης των οικονοµικών καταστάσεων. Ύπαρξη τυχόν στενών 

σχέσεων µεταξύ διοίκησης και ελεγκτών.  

 (β) Συνθήκες κλάδου. Περιλαµβάνουν το οικονοµικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση (κορεσµένος κλάδος, αναπτυσσόµενος, νέας 

οικονοµίας) καθώς και νέες θεσµικές απαιτήσεις στη φορολογία ή στους λογιστικούς 

κανόνες.  

 (γ) Λειτουργικά χαρακτηριστικά και οικονοµική σταθερότητα. 

Περιλαµβάνουν τη φύση και τη πολυπλοκότητα των εργασιών και των συναλλαγών 

της επιχείρησης µε άλλες επιχειρήσεις, την οικονοµική κατάσταση όπως ταµειακή 

στενότητα, τη χαµηλή κερδοφορία, καθώς και την ύπαρξη συσσωρευµένων ζηµιών.  

 Η αποκάλυψη των παραποιήσεων ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η 

εµπειρία που αποκτάται από τους ελεγκτές είναι ένας παράγοντας σηµαντικός, αλλά 

όχι πλήρως επαρκής. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές διαδικασίες και 

εξελιγµένες τεχνικές οι οποίες περιλαµβάνουν υποδείγµατα που βοηθούν τους 

ελεγκτές. Τα υποδείγµατα αυτά χρησιµοποιούν µεταβλητές ποσοτικές και ποιοτικές 

µε τη βοήθεια εξελιγµένων τεχνικών της στατιστικής και της επιχειρησιακής 

έρευνας, όπως πολυµεταβλητών παλινδροµήσεων, πολυκριτήριας ανάλυσης, ευφυών 

συστηµάτων και υβριδικών συστηµάτων. Στο παράρτηµα της παρούσας εργασίας 

παρουσιάζεται η χρήση της στατιστικής δειγµατοληψίας για την αξιολόγηση των 

συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου από τους εξωτερικούς ελεγκτές και την έγκαιρη 

διάγνωση τυχόν αδυναµιών και προβληµάτων. 

 Στην Ελλάδα τώρα, οι µέχρι σήµερα γνωστές παραποιήσεις είχαν στόχο 

κυρίως τη µείωση των κερδών και της αντίστοιχης φορολογίας µέσα από τη 

διόγκωση των εξόδων. Με την είσοδο όµως πολλών επιχειρήσεων στο 

Χρηµατιστήριο και την αυξηµένη ενασχόληση του επενδυτικού κοινού, η 

προσπάθεια παραποίησης των καταστάσεων εστιάζεται πλέον στην αύξηση των 

εσόδων και στην ταχεία ανάπτυξή τους που θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των 

κερδών. Αν αυτό δεν συµβαίνει στην πραγµατικότητα, αρκετές εταιρίες 

καταφεύγουν στην παραποίηση των οικονοµικών τους καταστάσεων µέσα από 

επεµβάσεις στα λογιστικά τους βιβλία “cook the books”. 
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 Το θέµα της επινοητικής λογιστικής στην Ελλάδα απασχόλησε τον 

Μπαραλέξη (2001) ο οποίος µε χρήση ερωτηµατολογίου εξέτασε τις απόψεις σε 

δείγµα ορκωτών ελεγκτών και φοροτεχνών λογιστών. Μεταξύ των άλλων 

αποτελεσµάτων, οι πλέον συχνοί λογιστικοί χειρισµοί αυξήσεων / µειώσεων των 

αποτελεσµάτων αναφέρονται στις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και 

αποζηµιώσεις προσωπικού, στις αποσβέσεις, στο χαρακτηρισµό εξόδων που 

αφορούν πάγια σε κόστος κτήσης τους, στην αποτίµηση των αποθεµάτων καθώς και 

σε άλλες κινήσεις όπως καταχώρηση εσόδων / εξόδων όχι στη σωστή χρήση.  

 Το ερώτηµα που τίθεται είναι ποιος ο ρόλος των εξωτερικών ελεγκτών 

(ορκωτών λογιστών – ελεγκτών). Για το θέµα αυτό έχουν γραφεί αρκετά. Η άποψη 

ότι οι ελεγκτές αναφέρουν στην έκθεσή τους αντίστοιχες παρατηρήσεις για τις 

παραποιήσεις (γνώµη µε επιφύλαξη), αλλά αυτές δεν λαµβάνονται σοβαρά υπόψη, 

ισχύει ως ένα βαθµό. Στην πλειοψηφία όµως των περιπτώσεων οι εκθέσεις των 

ελεγκτών για τις επιχειρήσεις που παραποιούν, είναι χωρίς επιφυλάξεις ή όταν αυτές 

αναγράφονται αφορούν επουσιώδεις λογαριασµούς. 

 Μάλιστα, οι Bradshaw et al. (2001) σε σχετική τους µελέτη δεν βρήκαν 

ενδείξεις ότι οι ελεγκτές προειδοποιούν για τα µελλοντικά προβλήµατα στα 

αποτελέσµατα των εταιριών είτε µέσω των εκθέσεών τους είτε µέσω αλλαγής της 

ελεγκτικής εταιρείας. Με τη σειρά τους οι Nelson et al. (2002) αναφέροντας τα 

αποτελέσµατα έρευνας που απευθύνθηκε σε 253 υψηλόβαθµα στελέχη των 5 

µεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών στις ΗΠΑ (Big 5 firms), οι οποίοι περιέγραψαν 

515 περιστατικά «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των 

ελέγχων τους, υποστηρίζουν ότι οι ελεγκτές και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων 

σχεδόν πάντα επιλύουν τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την «ωραιοποίηση» των 

αποτελεσµάτων προτού εκδοθούν οι εκθέσεις των ελεγκτών. 

 Τέλος, οι Butler et al. (2004) εξετάζοντας µε τη σειρά τους τη θετική 

συσχέτιση µεταξύ των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών και του βαθµού 

«ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων δεν βρήκαν αποδείξεις ότι οι ελεγκτές 

χρησιµοποιούν τις εκθέσεις τους για να εφιστήσουν την προσοχή των επενδυτών 

στις τεχνικές «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων µέσω της χρήσης των 

δεδουλευµένων εσόδων. Αντίθετα, απέδειξαν ότι η έκδοση ενός πιστοποιητικού µε 

επιφυλάξεις σχετίζεται περισσότερο µε την οικονοµική δυσχέρεια (financial distress) 

στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση εκείνη τη στιγµή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 

3.1. Έννοια και Χρησιµότητα του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν οξύτατο ανταγωνισµό 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Προκειµένου να καταφέρουν να 

επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε αυτό το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

χρειάζεται να εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους σχεδίασης, παραγωγής και 

προώθησης των προϊόντων τους και να επιδιώκουν παράλληλα διαρκή βελτίωση της 

ποιότητάς τους, µείωση του κόστους λειτουργίας και παραγωγής, και αποδοτική 

αξιοποίηση των επιχειρησιακών τους πόρων. 

 Έτσι λοιπόν, οι επιτυχηµένες επιχειρήσεις του σήµερα αναγνωρίζουν την 

ανάγκη για «επιχειρησιακή τελειότητα» και το γεγονός ότι η τελειότητα αυτή 

προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου. Αυτό ισχύει διότι το 

µέγεθος των σύγχρονων επιχειρήσεων στερεί από τις διοικήσεις τη δυνατότητα να 

έχουν άµεση και προσωπική επίβλεψη των εργαζοµένων τους, να διασφαλίζουν την 

προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από το πλαίσιο λειτουργίας τους και τέλος, την εφαρµογή των 

αποφάσεων και των µέτρων που  οι ίδιες λαµβάνουν για αναπτυξιακούς λόγους. 

 Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για θεσµοθέτηση 

λειτουργιών και διαδικασιών ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθµη και 

αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης. Το σύνολο αυτών των µέτρων, διαδικασιών 

και µηχανισµών ελέγχου συνθέτουν την έννοια του εσωτερικού ελέγχου (Internal 

Auditing), η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την έννοια των προληπτικών 

εσωτερικών ελέγχων της επιχείρησης, δηλαδή του αναφερόµενου συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου (Internal Control)5. 

 Ο µεν εσωτερικός έλεγχος αναφέρεται ουσιαστικά στην υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου η οποία αποσκοπεί στην αξιολόγηση και βελτίωση των 

επιχειρησιακών λειτουργιών, ενώ το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται στο 

οργανωµένο σύστηµα ελέγχων τους οποίους καθιερώνει η διοίκηση και αποσκοπούν 

                                                 
5 Τσακλαγκάνος Α. (1997), «Ελεγκτική»; Καζαντζής Χ. (2006), «Ελεγκτική και Εσωτερικός 
Έλεγχος». 
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στην εξάλειψη των λανθασµένων ενεργειών του οργανισµού και την 

αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης. 

 Όσον αφορά στη χρησιµότητα του εσωτερικού ελέγχου, αυτή έγκειται στην 

ολοένα αυξανόµενη έκταση και πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων και των 

δραστηριοτήτων τους. Κάθε µεγάλη επιχείρηση απαρτίζεται από πληθώρα 

διευθύνσεων, τµηµάτων και εργαζοµένων, η επίβλεψη των οποίων είναι ένα 

εξαιρετικά απαιτητικό και δύσκολο ζήτηµα. Με τη βοήθεια των σύγχρονων 

εξελιγµένων µεθόδων διοίκησης και µε την αξιοποίηση των πληροφοριακών 

συστηµάτων, γίνεται εφικτή η συγκέντρωση των διαφόρων πληροφοριών οι οποίες 

είναι απαραίτητες στα διοικητικά στελέχη προκειµένου να διευκολυνθεί η λήψη 

ορθολογικών και αποδοτικών αποφάσεων. Ωστόσο, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα 

των χρησιµοποιούµενων πληροφοριών και στοιχείων εξαρτάται από τις διαδικασίες 

που ακολουθούνται σε καθηµερινή βάση και το συνεχή έλεγχο αυτών. 

Συνεπώς, απαιτείται συνεχής εσωτερικός έλεγχος ο οποίος να καταδεικνύει 

το κατά πόσο οι στρατηγικές και οι δραστηριότητες της επιχείρησης είναι συνεπείς 

και συνάδουν µε τους στόχους που έχουν τεθεί σε κάθε επίπεδο της επιχειρησιακής 

ιεραρχίας. Ο έλεγχος αυτός λοιπόν, αξιολογεί το εάν επιτυγχάνονται οι 

αναµενόµενες αποδόσεις, εάν υπολογίζονται µε σωστό και δίκαιο τρόπο οι 

αποκλίσεις από τους στόχους, εάν όλα αυτά γνωστοποιούνται στους αρµόδιους 

υπευθύνους και τέλος, εάν τελικά γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. 

Επιπλέον, η διοίκηση των επιχειρήσεων έχει την αρµοδιότητα για τη σωστή 

τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και την κατάρτιση των οικονοµικών 

καταστάσεων οι οποίες πρέπει να παρουσιάζουν την αληθινή και αντιπροσωπευτική 

εικόνα της επιχείρησης δίνοντας ακριβή, επαρκή και αξιόπιστη πληροφόρηση προς 

τους ενδιαφερόµενους τρίτους και ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει και αυτήν την 

πτυχή της επιχειρησιακής δραστηριότητας µέσω της διασφάλισης που παρέχει, ενώ 

παράλληλα επηρεάζει και καθορίζει τον τρόπο διενέργειας του εξωτερικού ελέγχου, 

τόσο από τους ανεξάρτητους Ορκωτούς λογιστές όσο και από τις φορολογικές 

αρχές. 

Τέλος, η ευρύτερη έννοια του εσωτερικού ελέγχου αποκτά ιδιαίτερη 

βαρύτητα και σηµασία εάν εξεταστεί συνδυαστικά µε τη συνθετότητα και 

πολυπλοκότητα των σηµερινών επιχειρήσεων, καθώς ο εσωτερικός έλεγχος έχει 

πλέον εξελιχθεί σε µία εξαιρετικά σηµαντική λειτουργία η οποία επιτρέπει τον 

συντονισµό των οργανισµών αυτών και την επίτευξη σηµαντικών επιπέδων 
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παραγωγικότητας µέσω της αποδοτικής χρησιµοποίησης των συντελεστών 

παραγωγής. 

 

 

3.2. Σκοπός και Στόχοι του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 Αντικειµενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου (Internal Audit) είναι η 

παροχή εξειδικευµένων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση των 

επιχειρήσεων µέσω της αξιολόγησης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και η 

υποβοήθηση γενικότερα των µελών των επιχειρήσεων στην αποτελεσµατικότερη 

άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων µέσω της παροχής επιστηµονικών 

αναλύσεων, αξιολογήσεων και συµβουλών µε το ελάχιστο δυνατό κόστος6. 

 Στα πλαίσια αυτού του γενικευµένου σκοπού, ο εσωτερικός έλεγχος έχει ως 

αποτέλεσµα περισσότερους επιµέρους στόχους, οι οποίοι σχετίζονται µε τον έλεγχο 

και την αξιολόγηση πληθώρας στοιχείων και παραγόντων7: 

• Την εξέταση του συστήµατος οργάνωσης και της επάρκειας αυτού σε όλα τα 

ιεραρχικά επίπεδα της επιχείρησης, καθώς και των διαδικασιών που 

ρυθµίζουν τις συναλλακτικές σχέσεις µε τρίτους. 

• Την επιβεβαίωση µε αντικειµενικό τρόπο και σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

της σωστής και αποτελεσµατικής λειτουργίας της επιχείρησης και τη 

σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τους τεθέντες στόχους. 

• Τη µέτρηση και καταγραφή της απόδοσης των µάνατζερ σε κάθε επίπεδο και 

τοµέα, και την ακόλουθη αναφορά των στοιχείων που προκύπτουν στη 

διοίκηση. 

• Τη συστηµατική παρακολούθηση και αξιολόγηση του αναλαµβανόµενου 

επιχειρηµατικού κινδύνου, καθώς και την αποτελεσµατική διαχείρισή του. 

• Την τήρηση της συµφωνηθείσας πολιτικής όσον αφορά στη διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων, στον τρόπο διεξαγωγής των αξιολογήσεων, στην 

αξιοποίηση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο των στελεχών, στην τήρηση των 

κανόνων επαγγελµατικής συµπεριφοράς και της αντίστοιχης νοµοθεσίας, 

                                                 
6 Παπαστάθης Π. (2003), «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις – Οργανισµούς και η 
Πρακτική Εφαρµογή του». 
7 Flott L. (2000), “Internal Audits”, Quality Control. 
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καθώς και στην απονοµή ευθυνών και επιβραβεύσεων µε ακριβοδίκαιο 

τρόπο. 

• Την ανάλυση του βαθµού στον οποίο είναι επικερδείς για την επιχείρηση 

διάφορες δραστηριότητες και την επισήµανση των στοιχείων αυτών που 

µπορούν να επιφέρουν βελτίωση. 

• Τη µέτρηση των αποτελεσµάτων του οργανισµού συγκριτικά µε τα πρότυπα 

που έχουν τεθεί και την αξιολόγηση των προτύπων αυτών. 

• Την αξιολόγηση της απόδοσης των πραγµατοποιηθέντων επενδύσεων 

ανάλογα µε τον αρχικό τους σχεδιασµό. 

• Την καταγραφή της ασκούµενης εποπτείας και του τρόπου µε τον οποίο αυτή 

εφαρµόζεται από τα στελέχη όλων των βαθµίδων. 

• Τον έλεγχο συµµόρφωσης των εργαζοµένων στις ληφθείσες αποφάσεις, 

στους κανόνες και στις προκαθορισµένες διαδικασίες. 

• Τη µέτρηση του κόστους και της σχέσης κόστους - ωφελείας συνολικά και 

ανά τµήµα και τη σύγκριση του κόστους µε το πρότυπο ή προϋπολογισθέν 

κόστος. 

• Την εξάλειψη ατασθαλιών, καταχρήσεων, κλοπών, φθορών, αποκρύψεων 

στοιχείων και του προσπορισµού οικονοµικών οφελών. 

• Τη διαπίστωση του κατά πόσο οι επιµέρους διευθύνσεις έχουν σαφή 

αντίληψη της αποστολής και των αρµοδιοτήτων τους, της σωστής ή µη 

στελέχωσής τους και της ικανοποιητικής διαχείρισης των πόρων τους. 

• Την εξακρίβωση της πληρότητας, της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των 

τηρούµενων οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικών βιβλίων. 

• Τον έλεγχο της διαδικασίας τήρησης των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου 

όσον αφορά στην παραγωγική διαδικασία. 

• Την αξιολόγηση του τρόπου συνεργασίας της επιχείρησης µε τρίτους και του 

γενικότερου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 

• Τον έλεγχο της τηρούµενης πολιτικής πληρωµών και εισπράξεων, της 

διαχείρισης διαθεσίµων, των όρων δανεισµού και παροχής πιστώσεων. 

• Τη βελτίωση της επικοινωνίας και της ποιότητας συνεργασίας µεταξύ των 

εργαζοµένων και την καταγραφή τυχόν προβληµάτων και αδυναµιών του 

προσωπικού. 
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• Την αποτύπωση και µεταφορά προς τη διοίκηση της συνολικής εικόνας που 

δίνει η επιχείρηση τόσο προς τον ανταγωνισµό όσο και προς το 

καταναλωτικό της κοινό όσον αφορά τα προϊόντα της και τη στρατηγική της. 

• Και τέλος, στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι να εξετάζει τις καθηµερινές 

δραστηριότητες, να διαµορφώνει άποψη για την ποιότητα των 

αποτελεσµάτων και των διαδικασιών και να εισηγείται στη διοίκηση 

προτάσεις για την εξάλειψη των αδυναµιών και την ενίσχυση των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. 

 

 

3.3. Ορισµός και Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 Στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο και διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, 

η απελευθέρωση των αγορών, ο έντονος ανταγωνισµός και οι ασταθείς οικονοµικές 

συνθήκες κάνουν την επιβίωση των επιχειρήσεων δύσκολη και την ανάγκη συνεχούς 

άσκησης ελέγχου επιτακτική. Η ανάπτυξη των οικονοµικών µονάδων προϋποθέτει 

ασφάλεια στις συναλλαγές, εµπιστοσύνη στην εταιρική διακυβέρνηση και 

συµµόρφωση µε το εκάστοτε νοµικό πλαίσιο. Έτσι, η επιχειρηµατική επιτυχία 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη σωστή διαχείριση του κινδύνου και τη 

διασφάλιση τήρησης των απαραίτητων διαδικασιών8. 

Σε αυτό το σηµείο, γίνεται εµφανής ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στις 

επιχειρήσεις, καθώς λειτουργεί συµπληρωµατικά και συµβουλευτικά εντός της 

επιχείρησης, προκειµένου να αποτελέσει εργαλείο διοίκησης για τους µάνατζερ και 

να συµβάλει στην ανάπτυξη της οικονοµικής µονάδας µέσω της διασφάλισης 

τήρησης των προκαθορισµένων ενεργειών. 

 Συγκεκριµένα, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) ορίζει ότι : «Ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι µία ανεξάρτητη, αντικειµενική διασφάλιση, και 

παράλληλα µία συµβουλευτική δραστηριότητα η οποία είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε 

να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού. Βοηθά τον 

οργανισµό να επιτύχει τους στόχους του µέσω µίας συστηµατικής και πειθαρχικής 

προσέγγισης για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας που 

                                                 
8 Benson J. (2007), “The Importance of Monitoring”, The Internal Auditor, Vol. 64, Iss. 4, pp. 85-88. 
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υπάρχει όσον αφορά στη διαχείριση του κινδύνου, τον έλεγχο και τις διαδικασίες της 

εταιρικής διακυβέρνησης.»9 

 Βλέπουµε λοιπόν, ότι ο εσωτερικός έλεγχος αναδεικνύεται σε µείζονος 

σηµασίας παράγοντα για τη µετάβαση της επιχείρησης στο σύγχρονο µοντέλο 

διοίκησης, συντελώντας άµεσα στην επιβίωσή της µέσα στο διαρκώς 

µεταβαλλόµενο και απαιτητικό οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ 

αποτελείται από τα εξής εννοιολογικά στοιχεία: 

• Ανεξαρτησία: Πρόκειται για την πιο θεµελιώδη έννοια, καθώς ο εσωτερικός 

έλεγχος δεν µπορεί να επιβιώσει εάν δεν είναι αντικειµενικός. 

• Ρόλος διασφάλισης και συµβουλευτικός: Αυτό το κοµµάτι του ορισµού 

αναφέρεται στη θεµελιώδη αλλαγή κατεύθυνσης στο ρόλο του εσωτερικού 

ελέγχου. Η αλλαγή αυτή αποσαφηνίζει ότι η παλαιότερη πρόχειρη 

ενασχόληση του ελέγχου µε το τµήµα της συµβουλευτικής έχει πλέον 

εξελιχθεί σε ένα παρακλάδι της βασικής λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου 

το οποίο βρίσκεται σε πλήρη άνθιση. Έτσι, ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί 

τώρα να προσφέρει συµβουλές και υποστήριξη στη διοίκηση µε τον τρόπο 

που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του κάθε µάνατζερ ξεχωριστά. 

Παράλληλα, δε θα πρέπει να ξεχνάµε ότι ο πρώτιστος ρόλος του εσωτερικού 

ελέγχου είναι να παρέχει την ανεξάρτητη και αντικειµενική διασφάλιση ότι ο 

οργανισµός διαχειρίζεται ή όχι αποτελεσµατικά τον επιχειρησιακό κίνδυνο. 

Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να προσφέρει διασφάλιση για το κατά πόσο οι 

διεξαγόµενοι έλεγχοι µπορούν να διαχειρίζονται τους κινδύνους, αλλά δεν 

µπορεί να δώσει καµία απόλυτη εγγύηση για αυτό. Έτσι, όσο καλά και να 

γίνονται οι διασφαλιστικές διαδικασίες, δεν υπάρχει δυνατότητα να 

εγγυηθούν ότι όλοι οι σηµαντικοί κίνδυνοι µπορούν να εντοπιστούν. 

• ∆ραστηριότητα: Το γεγονός ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µία 

δραστηριότητα είναι σηµαντικό. Σηµαίνει ότι είναι µία καθορισµένη 

υπηρεσία, παρόλο που δεν είναι απαραίτητα εγκατεστηµένη µέσα στην 

επιχείρηση (βλ. Outsourcing). 

• Είναι σχεδιασµένος για να προσθέτει αξία: Όντας υπηρεσία, ο εσωτερικός 

έλεγχος πρέπει να διαµορφώνει ένα πελατολόγιο και να κατανοεί τις ανάγκες 

του οργανισµού. Έτσι, η υπηρεσία αυτή πρέπει να δηµιουργεί οφέλη για τον 

                                                 
9 K. H. Spencer Pickett (2003), “The Internal Auditing Handbook”. 
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οργανισµό συνολικά και να µην έχει τους δικούς της συγκεχυµένους 

στόχους. Η προσθήκη αξίας πρέπει να κατέχει εξέχουσα θέση στις 

προτεραιότητες των κορυφαίων στελεχών του ελέγχου και να καθοδηγεί 

ολόκληρη τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου. 

• Και για να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού: Η διάσταση αυτή 

φέρνει στο προσκήνιο την ιδέα της συνεχούς βελτίωσης. Οι ελεγκτές 

βρίσκονται στο πόστο τους προκειµένου να βελτιώνουν την κατάσταση και 

όχι για να κατασκοπεύουν και να ανιχνεύουν τα λάθη των ανθρώπων. Κατά 

µία έννοια, εάν ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου δεν µπορεί να αποδείξει ότι 

η υπηρεσία του βελτιώνει την επιχείρηση συνολικά, µειώνονται οι λόγοι που 

συνηγορούν στην ύπαρξη και συντήρησή της. 

• Βοηθά τον οργανισµό να επιτύχει τους στόχους του: Η αποστολή του 

εσωτερικού ελέγχου είναι στενά συνδεδεµένη µε τους επιχειρησιακούς 

στόχους του οργανισµού. Η οδήγηση µιας επιχείρησης προς την επιτυχία 

αποτελεί άλλωστε παράγοντα – κλειδί τόσο για την εταιρική διακυβέρνηση 

(µία κακώς διοικούµενη οργάνωση δεν θα είναι επιτυχηµένη), όσο και για τη 

διαχείριση του κινδύνου (όπου η σχέση του αναλαµβανόµενου κινδύνου µε 

τους επιτευχθέντες στόχους είναι καθοριστική) και για τους εσωτερικούς 

ελέγχους (οι οποίοι επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν οι στόχοι 

εκπληρώνονται). 

• Συστηµατική και πειθαρχική προσέγγιση: Καθώς βρίσκεται σε πλήρη 

ανάπτυξη, το ελεγκτικό επάγγελµα διαθέτει ένα σύνολο επαγγελµατικών 

κανόνων και προτύπων, και έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει τις 

κατευθυντήριες γραµµές των βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν, 

προκειµένου να δηµιουργήσει ένα πιο ποιοτικό αποτέλεσµα εργασίας. 

• Αξιολόγηση και βελτίωση: Ο εσωτερικός έλεγχος συγκρίνει αυτά που 

κατέδειξε η διεξαγωγή του µε το τι έπρεπε να ισχύει και να εφαρµόζεται. 

Έτσι, η λειτουργία του ελέγχου εµπεριέχει και το κοµµάτι της αξιολόγησης, 

το οποίο είναι πολύ σηµαντικό και δε θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε 

προχειρότητα, αφού αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι 

κινήσεις και τα µέτρα βελτίωσης των διαδικασιών. 

• Αποτελεσµατικότητα: Αποτελεί βασικό εννοιολογικό στοιχείο και 

βασίζεται στην ιδέα ότι η διοίκηση θέτει στόχους και χρησιµοποιεί τον 



 23 

ελεγκτικό µηχανισµό για να επιβεβαιώνει την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Συνεπώς, ο έλεγχος πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τις θεµελιώδεις 

ανάγκες της διοίκησης καθώς εργάζεται προς την κατεύθυνση της επίτευξης 

των στόχων της. Οι ιδιαιτερότητες και η πολυπλοκότητα του όρου 

αποτελεσµατικότητα είναι µεγάλες, και άµεση συνέπεια αυτού του γεγονότος 

είναι η διεύρυνση της σκοπιάς του ελέγχου, εφόσον περιλαµβάνεται ο όρος 

αυτός στον ορισµό του. 

• ∆ιαχείριση κινδύνου, έλεγχος και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης: 

Αυτές οι τρεις έννοιες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ τους και 

αποτελούν τις κεντρικές παραµέτρους για το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου. 

Οι οργανισµοί που δεν έχουν αναπτύξει υγιή συστήµατα για τα θέµατα αυτά 

θα αποτύχουν σε µακροπρόθεσµο επίπεδο και θα είναι υποχείρια των 

διαχειριστών τους σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι 

οι µόνοι επαγγελµατίες που έχουν αυτές τις τρεις διαστάσεις της 

επιχειρησιακής ζωής ενσωµατωµένες στο ρόλο τους κι έτσι, αποτελούν τον 

πρώτο σταθµό για οποιονδήποτε χρειάζεται διαβεβαίωση αναφορικά µε τη 

διαχείριση του οργανισµού. 

 

 

3.4. Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 Καθώς ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (για το οποίο γίνεται αναφορά σε επόµενη ενότητα 

του ιδίου κεφαλαίου), διακρίνεται σε είδη ανάλογα µε την εκάστοτε λειτουργία που 

ελέγχει. Έτσι, έχουµε ελέγχους οικονοµικούς (οι οποίοι και µας ενδιαφέρουν 

περισσότερο εν προκειµένω), διοικητικούς, λειτουργικούς και παραγωγής και 

άλλους περισσότερο εξειδικευµένους, η ανάλυση των οποίων είναι πέρα από τα όρια 

της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, θα πρέπει να θυµόµαστε ότι τα όρια του κάθε 

είδους δεν είναι αντικειµενικά σαφή και αυστηρά διαχωρισµένα, λόγω του ότι κατά 

την εφαρµογή των ελέγχων, σε κάθε αντικείµενο ελέγχου υπεισέρχονται ταυτόχρονα 

και άλλα είδη ελέγχου ανάλογα µε τη φύση της κάθε επιχείρησης και του ελεγκτικού 

µηχανισµού που διαθέτει. 
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 Οικονοµικοί Έλεγχοι: Στοχεύουν στην επαλήθευση της ακρίβειας, 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων ως προς 

τη σωστή και σύννοµη απεικόνιση των συναλλακτικών δραστηριοτήτων και της 

οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης σε αυτές, καθώς και στην αξιολόγηση της 

διαχείρισης και της αποδοτικότητας των οικονοµικών πόρων µέσω των 

ακολουθούµενων διαδικασιών για συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Οι έλεγχοι αυτοί 

διενεργούνται µε κάθε λεπτοµέρεια επί των οικονοµικών στοιχείων, των επιµέρους 

συναλλαγών και γενικότερα πάνω σε κάθε είδος οικονοµικού γεγονότος, παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες στη διοίκηση και τους µετόχους για τη λήψη των 

επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

 ∆ιοικητικοί Έλεγχοι: Έχουν ένα διευρυµένο πεδίο δράσης, λόγω των 

πολλαπλών αντικειµενικών τους στόχων, οι οποίοι έχουν στον πυρήνα τους την 

εξέταση και αξιολόγηση (µε τη χρήση επιστηµονικών µεθόδων) της διοικητικής 

αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης συνολικά, αλλά και κατά λειτουργία, ανάλογα 

µε τη δοµή που έχει υιοθετήσει η εκάστοτε επιχείρηση. 

 Λειτουργικοί Έλεγχοι: Στοχεύουν στη διερεύνηση της λειτουργίας των 

διαδικασιών, την αξιολόγηση και εκτίµηση της δοµής του υπάρχοντος συστήµατος, 

και την κατάθεση προτάσεων για την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση των 

υφιστάµενων διαδικασιών όπου είναι δυνατό. Συγκεκριµένα, ελέγχεται το κατά πόσο 

τηρείται το οργανόγραµµα, ο βαθµός στον οποίο εφαρµόζονται οι νόµοι και οι 

διοικητικές αποφάσεις, το εάν οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις 

ανάλογες εξουσιοδοτήσεις, και τέλος, εάν οι επιµέρους τοµείς της επιχείρησης 

λειτουργούν συνεργατικά και αποτελεσµατικά. 

 Έλεγχοι Παραγωγής: Καταγράφουν το βαθµό τήρησης των απαραίτητων 

διαδικασιών σε όλο το φάσµα της παραγωγικής δραστηριότητας, το κατά πόσο οι 

παραγόµενες ποσότητες ακολουθούν τις δοθείσες από τη διοίκηση οδηγίες, τη 

σωστή ή µη χρήση, αξιοποίηση και συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, τη 

στελέχωση των τµηµάτων παραγωγής, τη διαχείριση των αποθεµάτων, και τη 

συµφωνία µε τις προδιαγραφές για τα παραγόµενα προϊόντα. 
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3.5. Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 Ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου νοείται το σύνολο εκείνων των µέτρων 

ελέγχου που έχουν επινοηθεί και χρησιµοποιούνται σε µία επιχείρηση προκειµένου 

να προωθήσουν, να κατευθύνουν, να περιορίσουν, να διοικήσουν και να ελέγξουν τις 

διάφορες δραστηριότητές της, αποβλέποντας στην ικανοποίηση των στόχων της 

επιχείρησης10. 

 Έτσι λοιπόν, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µιας επιχείρησης είναι το 

επηρεαζόµενο από τη διοίκηση και το προσωπικό της σύστηµα, το οποίο 

περιλαµβάνει την κατάλληλη οργάνωση των λειτουργιών της, την κατανοµή 

αρµοδιοτήτων και ευθυνών, τη χρηµατοοικονοµική και λογιστική της οργάνωση, 

καθώς και όλα τα µέτρα και διαδικασίες που χρησιµοποιούνται µε σκοπό την παροχή 

λογικής διασφάλισης για τη διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων, τη 

µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων και 

οικονοµικών καταστάσεων, τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της και την ενθάρρυνση και µέτρηση της 

συµµόρφωσης της επιχείρησης στις στρατηγικές και πολιτικές της διοίκησης, καθώς 

και στους σχετικούς µε τη λειτουργία της νόµους, διατάξεις και κανονισµούς. 

 Συνεπώς, ο βασικός σκοπός του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου κάθε 

οργανισµού είναι να τον βοηθήσει να πετύχει µε τον αποδοτικότερο, 

αποτελεσµατικότερο και οικονοµικότερο τρόπο τους αντικειµενικούς του στόχους. 

 Η κλασσική βιβλιογραφία της ελεγκτικής διακρίνει δύο µεγάλα 

υποσυστήµατα εσωτερικού ελέγχου: τους λογιστικούς και τους διοικητικούς 

ελέγχους. 

Οι λογιστικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν τις µεθόδους, τις διαδικασίες, τις 

τεχνικές και το σχέδιο χρηµατοοικονοµικής οργάνωσης που στοχεύουν στην 

προστασία των περιουσιακών στοιχείων και στην ακρίβεια και αξιοπιστία των 

πληροφοριών και των οικονοµικών καταστάσεων. 

Αναλυτικότερα, το Αµερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών, µε την 

εγκύκλιο των ελεγκτικών προτύπων No 1 (SAS No 1, AU 320.28) ορίζει ότι οι 

λογιστικοί έλεγχοι είναι σχεδιασµένοι ώστε να παρέχουν τη λογική βεβαιότητα ότι: 

                                                 
10 Φίλος Ι. (2004), Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων, IQ Group. 
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• Οι συναλλαγές εκτελούνται σύµφωνα µε τη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση 

της διοίκησης. 

• Η καταχώρηση των συναλλαγών γίνεται έτσι ώστε να επιτρέπεται η 

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις 

αρχές που ορίζονται και να αποδίδεται δίκαια η ευθύνη των λογιστικών 

χειρισµών. 

• Η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται µόνο σύµφωνα µε 

εξουσιοδότηση της διοίκησης. 

• Οι λογιστικές εγγραφές που καταχωρούνται και αφορούν περιουσιακά 

στοιχεία συγκρίνονται κατά διαστήµατα µε τα υπάρχοντα στην 

πραγµατικότητα περιουσιακά στοιχεία, ώστε να διαπιστώνονται τυχόν 

αποκλίσεις και να διενεργούνται οι απαραίτητες ενέργειες. 

Οι διοικητικοί έλεγχοι δεν ασχολούνται µε τις οικονοµικές καταστάσεις και 

περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων το σχέδιο οργάνωσης της επιχείρησης, τις 

κατευθυντήριες γραµµές της διοίκησης, τις πολιτικές, τους κανονισµούς και τις 

εγκυκλίους καθορισµού αρµοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων για τη 

διενέργεια συναλλαγών και τη λήψη αποφάσεων. Γι’ αυτό και οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων καθιερώνουν διοικητικούς ελέγχους προκειµένου να διασφαλίσουν 

ισχυρό εσωτερικό έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, λειτουργική 

αποτελεσµατικότητα, και συµµόρφωση προς τις πολιτικές της. 

Τα συστατικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου είναι: το περιβάλλον του ελέγχου (ακεραιότητα και ηθικές αξίες, διαχείριση 

ανθρώπινου δυναµικού, έµφαση που δίνεται στη συνεχή βελτίωση του ελέγχου, 

οργανωτική δοµή και τρόπος λήψης αποφάσεων), η εκτίµηση των κινδύνων που 

σχετίζονται µε την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων από την οικονοµική 

µονάδα, οι µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου (µέτρηση και αξιολόγηση επιδόσεων, 

επεξεργασία πληροφοριών, φυσικοί έλεγχοι, διαχωρισµός καθηκόντων), τα 

συστήµατα επικοινωνίας και πληροφόρησης (το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα), 

και τέλος, η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Πως όµως σχεδιάζεται ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου; 

Για να θεωρηθεί ένα σύστηµα ελέγχου αποτελεσµατικό, θα πρέπει να είναι σε 

γενικές γραµµές ουσιώδες, οικονοµικό, κατάλληλο για τις ανάγκες του εκάστοτε 
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φορέα, σύµφωνο µε την επιχειρησιακή πολιτική, επίκαιρο, απλό και λειτουργικό. 

Συνεπώς, ο γενικότερος στόχος της αποτελεσµατικότητας µπορεί να επιτευχθεί εάν: 

Το σύστηµα διαθέτει προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και ευσυνειδησία, υπάρχει 

σωστή και σαφής οργανωτική δοµή, είναι επαρκές και καλοσχεδιασµένο το 

λογιστικό σύστηµα, και τέλος, εάν υπάρχει ειδική υπηρεσία εσωτερικών ελεγκτών, 

µε την οποία θα ασχοληθούµε εκτενώς στην επόµενη ενότητα. 

 

 

3.5.1. Περιορισµοί και Αδυναµίες ενός Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχεδιάζεται και λειτουργεί για να παρά-

σχει λογική διασφάλιση επίτευξης των αντικειµενικών στόχων µιας οικονοµικής 

µονάδας. Η έννοια της λογικής διασφάλισης ενέχει και το στοιχείο της κοστολογικής 

ευαισθησίας, της αντίληψης δηλαδή ότι το κόστος του εσωτερικού ελέγχου µιας 

επιχείρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όφελος για την επιχείρηση από τη 

χρησιµοποίηση του συστήµατος. Η ανάγκη εξισορρόπησης του κόστους και του 

οφέλους προϋποθέτει ορθή κρίση από την πλευρά της διοίκησης. 

Η αποτελεσµατικότητα κάθε συστήµατος εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται 

από συγκεκριµένους εγγενείς περιορισµούς κάθε οικονοµικής µονάδας, όπως είναι η 

παραβίαση των κανόνων του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου από την ίδια τη 

διοίκηση ή µε εντολή της, η λανθασµένη χρησιµοποίηση του συστήµατος εσωτε-

ρικού ελέγχου από το προσωπικό και οι συµπαιγνίες διαφόρων στελεχών ή ακόµη 

και λειτουργικών µονάδων της επιχείρησης. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τα 

αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποίησε ο διεθνής πολυεθνικός οίκος ορκωτών 

ελεγκτών λογιστών σχετικά µε τις αιτίες για τις οποίες διαπράχθηκε απάτη και 

παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων11: 

 

Ελλιπής Εσωτερικός Έλεγχος 59% 

Παραβίαση Κανόνων Εσωτερικού Ελέγχου µε Προτροπή της ∆ιοίκησης 36% 

Συµπαιγνία Μεταξύ Στελεχών ή Μελών της ∆ιοίκησης 33% 

Έλλειψη Ελέγχου των ∆ιευθυντών από το ∆.Σ. 6% 

Ελλιπής Πολιτική Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 7% 

                                                 
11 KPMG, 1998 Fraud Survey (New York: KPMG, 1998). 
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Από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων στην έρευνα προέκυψε ότι η 

ισχυροποίηση του εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων και η άρση των εγγενών 

περιορισµών αποτελεσµατικής λειτουργίας του θα µείωνε σηµαντικά τα φαινόµενα 

της απάτης στις επιχειρήσεις. 

Σε σχέση µε τα λογιστικά συστήµατα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ση-

µειωθεί ότι οι ελεγκτές πρέπει να γνωρίζουν ότι τα συστήµατα αυτά υπόκεινται σε 

εγγενείς περιορισµούς. Η παρανόηση των λογιστικών εγχειριδίων και εγκυκλίων 

οδηγιών, η αµέλεια και η κόπωση του ασκούντος το λογιστικό ελεγκτικό έργο 

µπορεί να περιορίσουν σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα του λογιστικού ελέγχου. 

Η αποτελεσµατικότητα ενός λογιστικού ελέγχου µπορεί να µηδενιστεί από τη 

συµπαιγνία των καθ' ύλη αρµόδιων στελεχών, τα οποία ηθεληµένα και πολλές φορές 

δόλια παραβιάζουν τους κανόνες του συστήµατος. 

Ένας δεύτερος περιορισµός των λογιστικών ελέγχων προέρχεται από το 

δυναµικό και διαρκώς εξελισσόµενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Μεταβολές 

παραµέτρων και συνθηκών που προέρχονται από απρόβλεπτες µεταβολές του 

εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 

προσαρµογών στους υφιστάµενους ελέγχους. Η καθυστέρηση ή η πιθανή αστοχία 

αυτών των προσαρµογών περιορίζει την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. Τέλος, οι λογιστικοί έλεγχοι είναι δυνατόν να µην καλύπτουν µερικές 

έκτακτου χαρακτήρα συναλλαγές ή γεγονότα όπως είναι για παράδειγµα η χορήγηση 

δικαιωµάτων προαίρεσης στο προσωπικό. 

 

 

3.5.2. Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου από τη Σκοπιά των Ελεγκτικών 

Προτύπων 

 

Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα κάνουν αναφορά στο σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου µε το ελεγκτικό πρότυπο 4400 µε τίτλο Αξιολόγηση των Κινδύνων και 

∆ικλείδες Ασφαλείας. Το ελεγκτικό αυτό πρότυπο καθορίζει ότι "ο ελεγκτής οφείλει 

να εξασφαλίσει κατανόηση του λογιστικού συστήµατος και του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου που να είναι επαρκής ώστε να του επιτρέψει να σχεδιάσει και 

να αναπτύξει αποτελεσµατική προσέγγιση στον έλεγχο"12. 

                                                 
12 Καζαντζής Χ. (2006), «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος». 
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Εν συνεχεία, το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 400 µε τίτλο Εκτιµήσεις 

Κινδύνου και Εσωτερικός Έλεγχος παρέχει µια αναλυτικότερη προσέγγιση του 

θέµατος, µε καθορισµό των πιο κάτω ορισµών για τον εσωτερικό έλεγχο και το 

περιβάλλον του. 

α. Λογιστικό Σύστηµα. 

"Λογιστικό σύστηµα" σηµαίνει τη σειρά έργων και αρχείων µιας οικονοµικής 

µονάδας µε την οποία διεκπεραιώνονται οι συναλλαγές ως µέσο διατήρησης 

οικονοµικών αρχείων. Τέτοια συστήµατα εντοπίζουν, συνθέτουν, αναλύουν, 

υπολογίζουν, ταξινοµούν, αρχειοθετούν, ανακεφαλαιώνουν και εκθέτουν συ-

ναλλαγές και άλλα συµβάντα. Το Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο για την κατανόηση 

του λογιστικού συστήµατος ορίζει ότι ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίσει την 

κατανόηση του σε βαθµό που να του επιτρέπει να προσδιορίσει: 

(α) τις κύριες κατηγορίες (βασικές οµάδες) των συναλλαγών του οργανισµού, 

(β) την αφετηρία των συναλλαγών αυτών και του τρόπου µε τον οποίο 

εξουσιοδοτούνται και συλλαµβάνονται, 

(γ) τα σηµαντικά λογιστικά στοιχεία και παραστατικά του οργανισµού από τα 

οποία αντλούνται και στα οποία στηρίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις, 

(δ) τη διαδικασία λογιστικοποίησης και απεικόνισης των συναλλαγών από 

την αφετηρία τους µέχρι την απεικόνιση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

β. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

"Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου" σύµφωνα µε το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο 

σηµαίνει όλες τις αρχές, µεθόδους και διαδικασίες (εσωτερικού ελέγχου) που 

υιοθετεί η ∆ιοίκηση µιας οικονοµικής µονάδας για υποβοήθηση στην επίτευξη του 

στόχου της ∆ιοίκησης για εξασφάλιση, κατά το δυνατό, τακτικής και αποδοτικής 

διεξαγωγής των εργασιών της, συµπεριλαµβανοµένης της εµµονής του στις αρχές 

και µεθόδους της ∆ιοίκησης, τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, την 

πρόληψη και εξακρίβωση απάτης και σφάλµατος, την ακρίβεια και πληρότητα των 

λογιστικών εγγραφών, και την έγκαιρη σύνταξη αξιόπιστης οικονοµικής 

πληροφόρησης. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου επεκτείνεται και πέραν των 

ζητηµάτων εκείνων τα οποία σχετίζονται άµεσα µε τις λειτουργίες του λογιστικού 

συστήµατος και περιλαµβάνει: το ελεγκτικό περιβάλλον και τις ελεγκτικές 

διαδικασίες. 

Το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 400 καταγράφει τους πιο κάτω εγγενείς πε-

ριορισµούς του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου: 
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α. Τη συνήθη απαίτηση της ∆ιοίκησης ότι το κόστος εσωτερικού ελέγχου δεν 

υπερβαίνει τα αναµενόµενα να προκύψουν οφέλη. 

β. Οι περισσότεροι εσωτερικοί έλεγχοι κατατείνουν µάλλον σε τρέχουσες συ-

ναλλαγές και όχι σε µη τρέχουσες. 

γ. Η πιθανότητα για ανθρώπινο σφάλµα λόγω αµέλειας, αφηρηµάδας, λανθα-

σµένης κρίσης και η παρανόηση των οδηγιών. 

δ. Η πιθανότητα παράκαµψης εσωτερικών ελέγχων µε τη συνέργια µέλους 

της ∆ιοίκησης ή υπαλλήλου µε τρίτους εκτός ή και εντός της οικονοµικής µονάδας. 

ε. Η πιθανότητα κατά την οποία ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την άσκηση 

εσωτερικού ελέγχου µπορεί να κάνει κατάχρηση αυτής της υπευθυνότητας π.χ., 

µέλος της ∆ιοίκησης το οποίο παρακάµπτει έναν εσωτερικό έλεγχο. 

στ. Η πιθανότητα κατά την οποία οι διαδικασίες µπορεί να απέβησαν 

ακατάλληλες λόγω µεταβολών στις συνθήκες, και η συµµόρφωση µε τις διαδικασίες 

απορεί να εκφυλισθεί. 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου λόγω των ως άνω περιορισµών δεν µπορεί 

να παρέχει στη ∆ιοίκηση αµετάκλητα αποδεικτικά στοιχεία ότι οι σκοποί επι-

τεύχθηκαν. 

γ.  Ελεγκτικό Περιβάλλον 

"Το ελεγκτικό περιβάλλον", σύµφωνα µε το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο 400, 

σηµαίνει την καθολική στάση, ετοιµότητα πνεύµατος και πράξεις της ∆ιοίκησης και 

της ∆ιευθύνσεως αναφορικά µε το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και τη σηµασία του 

στην οικονοµική µονάδα. Το ελεγκτικό περιβάλλον επιδρά στην απο-

τελεσµατικότητα των συγκεκριµένων ελεγκτικών διαδικασιών. Ένα ισχυρό ελε-

γκτικό περιβάλλον π.χ. µε σφικτούς προϋπολογιστικούς ελέγχους και µε αποτε-

λεσµατική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, µπορεί σε µεγάλο βαθµό να συµπλη-

ρώνει συγκεκριµένες ελεγκτικές διαδικασίες. Πάντως, ένα ισχυρό περιβάλλον από 

µόνο του, δεν εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου. Οι παράγοντες που αντανακλώνται στο ελεγκτικό περιβάλλον 

περιλαµβάνουν: 

α) Τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών του, β) Τη 

φιλοσοφία της ∆ιευθύνσεως και το λειτουργικό ύφος, γ) Την οργανωτική διάρθρωση 

της οικονοµικής µονάδας και τις µεθόδους ανάθεσης καθηκόντων και ευθυνών, δ) 

Το σύστηµα ελέγχου της ∆ιοικήσεως, περιλαµβανοµένης της λειτουργίας ε-
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σωτερικού ελέγχου, διοικητικών αρχών και διαδικασιών καθώς και διαχωρισµού 

καθηκόντων. 

Ο ελεγκτής οφείλει, σύµφωνα µε το Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο 4400, να 

εξασφαλίζει επαρκή κατανόηση της γενικότερης νοοτροπίας και του κλίµατος µέσα 

στο οποίο λειτουργεί ο ελεγχόµενος οργανισµός, σε βαθµό που να επιτρέπει την 

αξιολόγηση των παραµέτρων αυτών, της εγρήγορσης των διοικούντων, της 

σηµαντικότητας που αποδίδεται στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και της ταχύτητας ανταπόκρισης, στις περιπτώσεις 

εκείνες που καθίσταται αναγκαίο να υπάρξουν διορθωτικές παρεµβάσεις. Για το 

περιβάλλον ελέγχου το πιο πάνω διεθνές ελεγκτικό πρότυπο ορίζει ότι ο ελεγκτής 

πρέπει να κατανοήσει το περιβάλλον ελέγχου επαρκώς για να εκτιµήσει τη στάση, 

την επίγνωση και τις ενέργειες των µελών του διοικητικού συµβουλίου και της 

διεύθυνσης αναφορικά µε τους εσωτερικούς ελέγχους και τη σηµασία τους για την 

οικονοµική µονάδα. 

δ. Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

"Ελεγκτικές διαδικασίες", σύµφωνα µε το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο 400, 

σηµαίνουν όλες εκείνες τις αρχές, µεθόδους και διαδικασίες επιπρόσθετα του ε-

λεγκτικού περιβάλλοντος, τις οποίες έχει καθιερώσει η ∆ιοίκηση για να επιτύχει 

τους συγκεκριµένους σκοπούς της οικονοµικής µονάδας. Οι συγκεκριµένες 

ελεγκτικές διαδικασίες περιλαµβάνουν: 

α. Έκθεση, επισκόπηση και αποδοχή συµβιβασµών. 

β. Έλεγχο αριθµητικής ακρίβειας των δικαιολογητικών στοιχείων. 

γ. Έλεγχο εφαρµογών και περιβάλλοντος ηλεκτρονικών πληροφοριακών συ-

στηµάτων. 

δ. Τήρηση και επισκόπηση λογαριασµών ελέγχου και προσωρινών 

ισολογισµών. 

ε. Αποδοχή και έλεγχο τεκµηρίων. 

στ. Σύγκριση εσωτερικών δεδοµένων µε εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. 

ζ. Σύγκριση αποτελεσµάτων καταµετρήσεων ταµείου, χρεογράφων και 

αποθεµάτων µε τα λογιστικά στοιχεία. 

η. Περιορισµό άµεσης φυσικής προσπέλασης σε περιουσιακά στοιχεία και 

λογιστικά αρχεία. 

θ. Σύγκριση και ανάλυση οικονοµικών αποτελεσµάτων µε προϋπολογισµένα 

ποσά. 
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Η πλήρης κατανόηση από τον ελεγκτή του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

έχει µεγάλη σηµασία για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση του ελέγχου. Η 

τυχόν προηγούµενη εµπειρία του ελεγκτή µε την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα και 

γενικότερα η εµπειρία και η επαγγελµατική επάρκεια του ελεγκτή στην καταγραφή 

και συστηµατική αποτύπωση των επιµέρους διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου 

βοηθούν στην απόκτηση της απαραίτητης κατανόησης του συστήµατος. Η 

κατανόηση του εσωτερικού ελέγχου, σύµφωνα µε το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο, 

συµπληρώνεται από: 

(α) ερωτήµατα προς τους αρµόδιους της ∆ιοικήσεως, το Εποπτικό και λοιπό 

προσωπικό σε διάφορα οργανωτικά επίπεδα µέσα στην οικονοµική µονάδα, µαζί µε 

αναφορές στην τεκµηρίωση, όπως είναι οι διαδικασίες εγχειριδίων, περιγραφές 

καθηκόντων και διαγράµµατα ροής. 

(β) εξέταση δικαιολογητικών και αρχείων που δηµιουργούνται από τα 

συστήµατα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου, και 

(γ) παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της οικονοµικής 

µονάδας συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης της οργάνωσης των ηλε-

κτρονικών λειτουργιών, της διοικήσεως του προσωπικού και της φύσης της 

διεκπεραίωσης των συναλλαγών. 

Ο ελεγκτής σύµφωνα µε το πιο πάνω διεθνές ελεγκτικό πρότυπο πρέπει να 

τεκµηριώνει στα ελεγκτικά φύλλα εργασίας την αντίληψη που απέκτησε πάνω στο 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µαζί µε την εκτίµηση του για τον κίνδυνο του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές για την τεκµηρίωση 

πληροφόρησης σχετικά µε τα συστήµατα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου. Η 

επιλογή της συγκεκριµένης τεχνικής είναι θέµα κρίσεως του ελεγκτή. Κοινές 

τεχνικές που χρησιµοποιούνται από µόνες τους ή σε συνδυασµό, είναι αφηγηµατικές 

περιγραφές, ερωτηµατολόγια, καταστάσεις ελέγχου και διαγράµµατα ροής. 

Η µορφή και η έκταση αυτής της τεκµηρίωσης επηρεάζεται από το µέγεθος 

και την πολυπλοκότητα της οικονοµικής µονάδας και τη φύση των συστηµάτων 

λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής µονάδας. Γενικά, όσο πιο 

πολύπλοκα είναι τα συστήµατα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής 

µονάδας και πιο εκτεταµένες είναι οι διαδικασίες του ελεγκτή, τόσο πιο εκτεταµένη 

είναι η τεκµηρίωση που θα χρειαστεί να γίνει από τον ελεγκτή. 
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3.6. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 Η Επαγγελµατική Ένωση των Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ, δηλαδή το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ), όρισε την υπηρεσία του εσωτερικού 

ελέγχου ως µια ανεξάρτητη υπηρεσία αξιολόγησης, η οποία οργανώνεται και 

λειτουργεί µέσα σε έναν οργανισµό για να εξετάσει και να αξιολογήσει τις 

δραστηριότητές του, ως µια προσφερόµενη υπηρεσία στον οργανισµό αυτό. 

Έτσι, η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει τις δράσεις, οι 

οποίες υιοθετούνται από τη διοίκηση για να σχεδιαστεί, οργανωθεί και κατευθυνθεί 

η απόδοση ικανοποιητικών ενεργειών, που σκοπό έχουν να παρέχουν επαρκή 

ασφάλεια ότι θα επιτευχθούν οι σκοποί της: α) επίτευξης συγκεκριµένων στόχων για 

λειτουργίες και προγράµµατα της επιχείρησης, β) οικονοµικής και επαρκούς 

χρησιµοποίησης των πόρων της, γ) προστασίας των περιουσιακών της στοιχείων, δ) 

αξιοπιστίας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ε) συµµόρφωσης µε πολιτικές, 

προγράµµατα, διαδικασίες, νόµους και κανονισµούς. 

Αντικειµενικός σκοπός της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου είναι η 

παροχή υψηλού και ταυτόχρονα εξειδικευµένου επιπέδου υπηρεσιών προς τη 

διοίκηση κάθε οργανισµού, η αξιολόγηση των πολιτικών, µέτρων και συστηµάτων 

στα οποία στηρίζει ο οργανισµός τη λειτουργίας του, µε πρώτο απ' όλα το ίδιο το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου13. 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου βοηθά µια επιχείρηση να επιτύχει την 

αποστολή της και τους αντικειµενικούς της σκοπούς µε την παροχή µιας 

συστηµατικής επιστηµονικής προσέγγισης για την αποτίµηση και τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των µέτρων εσωτερικού 

ελέγχου και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Ο αντικειµενικός σκοπός της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, σύµφωνα µε την Εισαγωγή των Επαγγελµατικών 

Προτύπων του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, είναι να "βοηθά τα µέλη του 

οργανισµού στην αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους. Γι' αυτό, η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου τα εφοδιάζει µε αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, 

συµβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες που επανελέγχονται. 

Ο αντικειµενικός σκοπός του ελέγχου συµπεριλαµβάνει προώθηση αποτελεσµατικού 

ελέγχου σε λογικό κόστος". 
                                                 
13 Flott L. (2000), “Internal Audits”, Quality Control; K. H. Spencer Pickett (2003), “The Internal 
Auditing Handbook”. 
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Στα µέλη του οργανισµού που βοηθούνται από την υπηρεσία ελέγχου 

συµπεριλαµβάνονται τα µέλη της διοίκησης και του διοικητικού συµβουλίου. Η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της κάθε επιχείρησης ή 

οργανισµού και λειτουργεί σύµφωνα µε την πολιτική που επιβάλλεται από την 

ανώτατη διοίκηση και βέβαια σύµφωνα µε τα πρότυπα για την επαγγελµατική 

εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου (βλ. επόµενη ενότητα). 

Τέλος, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου µιας επιχείρησης έχει τις παρακάτω 

ενδεικτικά αναφερόµενες αρµοδιότητες: 

1. Εξετάζει την ύπαρξη αποτελεσµατικής οργανωτικής δοµής και αξιολογεί 

την επάρκεια της, καθώς και την ύπαρξη διαδικασιών εξουσιοδοτήσεων που 

ρυθµίζουν τις σχέσεις συνεργασίας µεταξύ των επιµέρους υπηρεσιακών λειτουργιών 

και των συναλλαγών τους µε τρίτους. 

2. Ελέγχει την πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των οικονοµικών 

καταστάσεων των βιβλίων και των στοιχείων της επιχείρησης 

3. Αξιολογεί τη διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου 

4. Εξετάζει µε συστηµατικό τρόπο την παρακολούθηση, εκτίµηση, 

αξιολόγηση και διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου. Αναζητά τις αιτίες των 

κινδύνων και εισηγείται µέτρα αποτελεσµατικής αντιµετώπισης τους. 

5. Αξιολογεί τη συµµόρφωση των εργαζοµένων µε τις πολιτικές και τις 

αποφάσεις της διοίκησης, καθώς και µε τους κανόνες λειτουργίας και µε τις 

παρεχόµενες εξουσιοδοτήσεις. 

6. Παρακολουθεί την τήρηση της πολιτικής προσλήψεων, προαγωγών, 

αξιολογήσεων και αξιοποιήσεως του ανθρώπινου δυναµικού και γενικότερα των 

διαδικασιών του τµήµατος προσωπικού. 

7. Εξετάζει τις µετρήσεις των επιδόσεων των διευθυντικών στελεχών όλων 

των βαθµίδων της ιεραρχίας πλην της ανώτατης διοίκησης µε απώτερο σκοπό τη 

συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των παραγωγικών µέσων και πόρων. 

8. Εκτιµά την αποτελεσµατικότητα των προτύπων απόδοσης και 

συµπεριφοράς που θέτει κάθε φορά η διοίκηση της επιχείρησης και αξιολογεί την 

πολιτική που υπαγορεύουν τα πρότυπα αυτά. 

9. ∆ιαπιστώνει κατά πόσο οι διάφορες υπηρεσίες και τα τµήµατα της 

επιχείρησης έχουν σαφή αντίληψη των αρµοδιοτήτων αλλά και της αποστολής τους, 
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αν είναι άρτια στελεχωµένες, καθώς και αν αξιοποιείται κατάλληλα το ανθρώπινο 

δυναµικό τους. 

10. Αξιολογεί την απόδοση των επενδύσεων µε βάση τον αρχικό σχεδιασµό 

τους. 

11. Εκτιµά το συνολικό αλλά και το επιµέρους κόστος των τµηµάτων, το 

οποίο συγκρίνει µε το προϋπολογισθέν, και από τη σύγκριση του µε το αντίστοιχο 

όφελος προσδιορίζει επικερδείς ή ζηµιογόνες δραστηριότητες. Εντοπίζει τα σηµεία 

που επιδέχονται βελτίωση µε άµεσα αποτελέσµατα. 

12. Εξετάζει τον τρόπο και την αποτελεσµατικότητα της εποπτείας που 

ασκείται από τα στελέχη όλων των επιπέδων. 

13. Αξιολογεί τις πολιτικές για αποθάρρυνση και αποτροπή των 

καταχρήσεων της απάτης, τον προσπορισµό οικονοµικών ωφελειών εις βάρος της 

επιχείρησης, των φθορών και κλοπών, καθώς και το γενικότερο κλίµα αφοσίωσης 

των εργαζοµένων στους κανόνες επιχειρησιακής ηθικής. 

14. Εξετάζει, την αξιοποίηση και την αποδοτικότητα των µέσων παραγωγής, 

τα προγράµµατα παραγωγής και τη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, τη 

διάθεση των προϊόντων καθώς και το ύψος αλλά και τη διαχείριση των αποθεµάτων. 

Παράλληλα, παρακολουθεί εάν τηρείται η προσδιορισθείσα πολιτική πωλήσεων και 

εισπράξεων όπως και η αντίστοιχη πολιτική διαχείρισης διαθεσίµων, καθώς και οι 

όροι τόσο του δανεισµού όσο και των λοιπών υποχρεώσεων της. 

15. Αξιολογεί τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας των εργαζοµένων 

τόσο εντός των τµηµάτων όσο και στο σύνολο της επιχείρησης γενικότερα. 

 

 

3.7. Πρότυπα Εφαρµογής Εσωτερικού Ελέγχου – Κώδικας Ηθικής 

 

Σε παγκόσµιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο τα πλέον έγκυρα και γενικής 

αποδοχής ελεγκτικά πρότυπα που καθορίζουν τη φύση, την έκταση και το σκοπό της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου περιέχονται στα εκδοθέντα από το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών "Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή Εσωτερικού 
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Ελέγχου". Τα πρότυπα αυτά αποτελούν τα κριτήρια µε τα οποία µετράται και 

αξιολογείται το έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου14. 

Με τα επαγγελµατικά αυτά πρότυπα επιδιώκεται να παρουσιασθεί το έργο 

των εσωτερικών ελεγκτών όπως αυτό πρέπει να είναι στην πράξη, κατά την κρίση 

του Συµβουλίου του Ινστιτούτου που τα ενέκρινε. Στον ίδιο µάλιστα πιο πάνω 

αναφερθέντα πρόλογο σηµειώνεται ότι οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις οι οποίες 

έχουν δηµιουργήσει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου ή σχεδιάζουν να δηµιουργήσουν 

µια τέτοια υπηρεσία πρέπει να υιοθετήσουν και να υποστηρίξουν τα πρότυπα αυτά 

αναδεικνύοντάς τα ως βάση καθοδήγησης και µέτρησης των εργασιών της 

υπηρεσίας αυτής. Τα επαγγελµατικά αυτά πρότυπα εξυπηρετούν τους εσωτερικούς 

ελεγκτές και τα ενδιαφερόµενα µέρη για τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς µε βάση αυτά 

οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να αξιολογήσουν το επίπεδο της ποιότητας των 

δραστηριοτήτων τους. 

Ο Κώδικας Ηθικής των εσωτερικών ελεγκτών υιοθετήθηκε από το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) στις 17/6/2000 και σύµφωνα µε αυτόν, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές αναµένεται να εφαρµόζουν και να υπερασπίζονται τις 

ακόλουθες αρχές: 

α. Ακεραιότητα: Η Ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την 

εµπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη βάση εµπιστοσύνης στην κρίση τους. 

β. Αντικειµενικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο 

επίπεδο επαγγελµατικής αντικειµενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και 

κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που 

εξετάζεται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές προβαίνουν σε µία ισορροπηµένη εκτίµηση 

όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά 

τους συµφέροντα, ή τα συµφέροντα άλλων, κατά το σχηµατισµό των κρίσεών τους. 

γ. Εµπιστευτικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την 

κυριότητα της πληροφόρησης που λαµβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες 

χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική 

υποχρέωση να γίνει κάτι τέτοιο. 

δ. Επάρκεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιµοποιούν τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις εµπειρίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του 

εσωτερικού ελέγχου15. 

                                                 
14 Καζαντζής Χ. (2006), «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος»; K. H. Spencer Pickett (2003), “The 
Internal Auditing Handbook”. 
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Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, ο στόχος του Κώδικα 

Ηθικής είναι να προωθήσει µία κουλτούρα ηθικής στο ελεγκτικό επάγγελµα 

παγκοσµίως, καθώς εφαρµόζεται και ισχύει τόσο για µεµονωµένα άτοµα όσο και για 

εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

3.8. Έλεγχος Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

 Ως απάτη µπορεί να κριθεί κάθε συµπεριφορά µε την οποία ένα άτοµο 

σκοπεύει να κερδίσει ένα µη σύννοµο πλεονέκτηµα από ένα άλλο άτοµο. Στη 

βιβλιογραφία της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου πολλοί υποστηρίζουν τη 

σηµαντικότητα της πιο κάτω εξίσωσης για την απάτη: 

Απάτη = Κίνητρο + Μέσα + Ευκαιρία 

Από την εξίσωση αυτή προκύπτει ότι ένα στέλεχος µιας επιχείρησης που: 

- αντιµετωπίζει ένα σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα, 

- διαθέτει τις απαιτούµενες γνώσεις και 

- έχει την ευκαιρία να αποκρύψει το γεγονός της απάτης, 

είναι πολύ πιθανόν να διαπράξει απάτη σε βάρος της επιχείρησης. Απάτη µπορεί να 

διαπραχθεί εσωτερικά από εργαζόµενους µιας επιχείρησης ή εξωτερικά από τρίτους. 

Μπορεί επίσης να διαπραχθεί από τη συνεργασία τρίτων και εργαζόµενων της 

επιχείρησης16. Μια απάτη µπορεί γενικά να έχει σχεδιασθεί προσεκτικά για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. Μια τέτοια απάτη µε τη συνήθη πορεία των πραγµάτων είναι 

αρκετά δύσκολο να αποκαλυφθεί χωρίς πρόσθετους ελέγχους. Επίσης, η απάτη 

µπορεί να είναι συνεχιζόµενη ή να είναι µία µόνο πράξη. 

Το Επαγγελµατικό Πρότυπο 280 (ΙΙΑ) για την προσήκουσα επαγγελµατική 

επιµέλεια καλύπτει εκτενώς το θέµα της απάτης και των σχετικών υποχρεώσεων των 

εσωτερικών ελεγκτών. Σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο, η απάτη συµπεριλαµβάνει µια 

σειρά παρατυπιών και παράνοµων πράξεων που χαρακτηρίζονται από σκόπιµη 

εξαπάτηση17. 

                                                                                                                                          
15 K. H. Spencer Pickett (2003), “The Internal Auditing Handbook”. 
16 K. H. Spencer Pickett (2003), “The Internal Auditing Handbook”. 
17 Coram P.; Ferguson C.; Moroney R. (2006), “The Value of Internal Auditing in Fraud Detection”. 
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Το επαγγελµατικό πρότυπο 280 αναφέρει επίσης ότι η απάτη που σκοπό έχει 

να ωφελήσει τον οργανισµό γενικά, επιφέρει αυτό το αποτέλεσµα µε αξιοποίηση 

ενός άδικου ή ανέντιµου πλεονεκτήµατος, το οποίο µπορεί επίσης να εξαπατήσει ένα 

έξωθεν συµβαλλόµενο µέρος. 

Για την αποτροπή της απάτης και για την ευθύνη των εσωτερικών ελεγκτών 

το Επαγγελµατικό Πρότυπο 280 αναφέρει: 

1. Η αποτροπή της απάτης συνίσταται στις πράξεις εκείνες που λαµβάνονται 

για παρεµπόδιση διάπραξης απάτης και περιορισµό της έκθεσης σε κίνδυνο, 

εάν πράγµατι λαµβάνει χώρα απάτη. Ο κυριότερος µηχανισµός αποτροπής 

είναι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η βασική ευθύνη για καθιέρωση και 

διατήρηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου παραµένει στη διοίκηση. 

2. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για τη συµβολή στην αποτροπή της 

απάτης εξετάζοντας και αξιολογώντας την επάρκεια και την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ανάλογα µε την 

έκταση της δυνητικής έκθεσης σε κίνδυνο σε διάφορους τοµείς των 

λειτουργιών του οργανισµού. Για την εκτέλεση του συγκεκριµένου 

καθήκοντος, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει, για παράδειγµα, να 

προσδιορίζουν εάν: α. Το οργανωτικό περιβάλλον ενθαρρύνει τη 

σκοπιµότητα των συστηµάτων ελέγχου, β. Έχουν τεθεί ρεαλιστικοί 

οργανωτικοί στόχοι και αντικειµενικοί σκοποί, γ. Υπάρχουν γραπτές 

πολιτικές (π.χ. κώδικας συµπεριφοράς), που περιγράφουν τις απαγορευµένες 

δραστηριότητες και την ενέργεια που απαιτείται οποτεδήποτε 

ανακαλύπτονται παραβιάσεις, δ. Έχουν καθιερωθεί και διατηρηθεί 

κατάλληλες πολιτικές εξουσιοδότησης για συναλλαγές, ε. Έχουν αναπτυχθεί 

πολιτικές, πρακτικές, διαδικασίες, εκθέσεις και άλλοι µηχανισµοί για 

παρακολούθηση δραστηριοτήτων και διασφάλιση των περιουσιακών 

στοιχείων, ιδιαίτερα σε τοµείς υψηλού κινδύνου, στ. Τα κανάλια 

επικοινωνίας εφοδιάζουν τη διοίκηση µε επαρκείς και αξιόπιστες 

πληροφορίες, ζ. Πρέπει να γίνονται εισηγήσεις για την καθιέρωση ή 

ενίσχυση οικονοµικά αποτελεσµατικών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου για 

διευκόλυνση αποτροπής της απάτης. 
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Για την αποκάλυψη της απάτης και την ευθύνη του εσωτερικού ελεγκτή όσον 

αφορά την ανακάλυψη απάτης το πιο πάνω επαγγελµατικό πρότυπο αναφέρει ότι18: 

1. Η ανακάλυψη της απάτης συνιστάται στην εξακρίβωση δεικτών απάτης 

κατάλληλων για να δικαιολογήσουν εισήγηση µιας διερεύνησης, Οι 

συγκεκριµένοι δείκτες ενδέχεται να προκύπτουν ως αποτέλεσµα συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου που διεξήχθησαν από ελεγκτές και άλλων πηγών τόσο 

εντός όσο και εκτός του οργανισµού. 

2. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών ελέγχου, οι ευθύνες του εσωτερικού ελεγκτή 

όσον αφορά την ανακάλυψη της απάτης είναι: 

α. Να έχει επαρκή γνώση της απάτης για να µπορεί να αναγνωρίζει 

ενδείξεις ενδεχόµενης διάπραξης απάτης. Η συγκεκριµένη γνώση 

συµπεριλαµβάνει την ανάγκη να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της απάτης, τις 

τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη απάτης και τα είδη της 

απάτης σχετικά µε τις δραστηριότητες που ελέγχονται. 

β. Να βρίσκεται σε επιφυλακή για τέτοιες περιστάσεις, όµως π.χ. 

αδυναµίες συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες µπορεί να επιτρέψουν 

την πραγµατοποίησης απάτης. Εάν ανακαλυφθούν σοβαρές αδυναµίες 

ελέγχου, οι πρόσθετοι έλεγχοι που διεξάγονται από εσωτερικούς ελεγκτές 

πρέπει να συµπεριλαµβάνουν ελέγχους προς την κατεύθυνση αναγνώρισης 

άλλων ενδείξεων απάτης. Ορισµένα παραδείγµατα ενδείξεων είναι µη 

εξουσιοδοτηµένες συναλλαγές, παραβίαση των συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου, ανεξήγητες εξαιρέσεις τιµολογήσεων και ασυνήθιστα µεγάλες 

απώλειες προϊόντων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναγνωρίζουν ότι η 

παρουσία ενδείξεων περισσότερων της µίας σε καθεµία χρονική στιγµή 

αυξάνει την πιθανότητα διάπραξης απάτης. 

γ. Να αξιολογεί τις ενδείξεις ενδεχόµενης διάπραξης απάτης και να 

αποφασίζει εάν είναι απαραίτητη περαιτέρω ενέργεια ή εάν πρέπει να 

προταθεί διερεύνηση. 

δ. Να γνωστοποιεί στις κατάλληλες αρχές του οργανισµού εάν 

λήφθηκε απόφαση ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις διάπραξης απάτης ώστε 

να προταθεί διερεύνηση. 

                                                 
18 Chaney C.; Kim G. (2007), “The Integrated Auditor”, Vol. 64, Iss. 4, pp. 46-52. 
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3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν αναµένεται να έχουν γνώση ισοδύναµη µε εκείνη 

ενός ατόµου που η βασική του ευθύνη είναι η ανακάλυψη και η διερεύνηση 

της απάτης. Επίσης, µόνο οι διαδικασίες ελέγχου, ακόµη και όταν 

επιτελούνται µε δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια, δεν εγγυώνται ότι θα 

ανακαλυφθεί απάτη. 

4. Η διερεύνηση της απάτης συνιστάται σε επιτέλεση εκτεταµένων διαδικασιών 

που είναι απαραίτητες ώστε να προσδιορισθεί εάν έχει συµβεί η απάτη, όπως 

υποδηλώθηκε από τις ενδείξεις. 

5. Κατά τη διεξαγωγή διερευνήσεων απάτης, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει: 

α. Να εκτιµούν το πιθανό επίπεδο και την έκταση της 

συνυπαιτιότητας στην απάτη στα πλαίσια του οργανισµού. Αυτό µπορεί να 

είναι κρίσιµο για να διασφαλίζεται ότι ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να 

αποφεύγει να δίνει πληροφορίες σε ή να αποκτά παραπλανητικές 

πληροφορίες από άτοµα που ενδέχεται να έχουν εµπλακεί. 

β. Να προσδιορίζουν τη γνώση, τις δεξιότητες και την εξειδίκευση 

που απαιτούνται για την αποτελεσµατική επιτέλεση της διερεύνησης. Πρέπει 

να γίνεται καθορισµός των προσόντων και των ικανοτήτων των εσωτερικών 

ελεγκτών και των διαθέσιµων ειδικών για συµµετοχή στην έρευνα, για να 

διασφαλισθεί ότι αυτή διεξάγεται από τα άτοµα που έχουν το κατάλληλο 

είδος και επίπεδο τεχνικών γνώσεων. Αυτό πρέπει να συµπεριλαµβάνει 

διαβεβαιώσεις σε θέµατα όπως π.χ. επαγγελµατικές πιστοποιήσεις, άδειες, 

φήµη και ότι δεν υπάρχει σχέση µε εκείνους στους οποίους γίνεται η 

διερεύνηση ή µε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τη διοίκηση του 

οργανισµού. 

γ. Να προγραµµατίζουν τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στην 

προσπάθεια εξακρίβωσης δραστών, έκτασης της απάτης, τεχνικών που 

χρησιµοποιήθηκαν και σκοπού της απάτης. 

δ. Να συντονίζουν δραστηριότητες µε τα διοικητικά στελέχη, νοµικό 

σύµβουλο και άλλους ειδικούς όπως πρέπει σε όλη την πορεία της 

διερεύνησης. 

6. Μόλις ολοκληρωθεί µια διερεύνηση απάτης, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει 

να αξιολογούν τα γεγονότα που γνωρίζουν, προκειµένου: 

α. Να προσδιορίσουν εάν πρέπει να ισχυροποιηθούν τα συστήµατα 

εσωτερικού ελέγχου προκειµένου να µειωθεί η µελλοντική τρωτότητα. 



 41 

β. Να προγραµµατίσουν δοκιµασίες ελέγχου ώστε να συµβάλουν 

στην αποκάλυψη της ύπαρξης παρόµοιων ειδών απάτης στο µέλλον. 

γ. Να συµβάλλουν στην εκπλήρωση του καθήκοντος του εσωτερικού 

ελεγκτή για διατήρηση επαρκούς γνώσης της απάτης και µε αυτό τον τρόπο 

δυνατότητα προσδιορισµού µελλοντικών ενδείξεων απάτης. 

 

 

3.9. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

 

Το ευρύτερο περιβάλλον της λογιστικής επηρεάζεται και από παράπλευρα 

θεσµικά πλαίσια όπως για παράδειγµα τη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία για την 

εταιρική διακυβέρνηση19. Στην αγορά των Η.Π.Α, ο νόµος SARBANES – OXLEY 

(γνωστός και ως Sarbox), που επικυρώθηκε στις 30 Ιουλίου του 2002, θεσπίστηκε 

ειδικά για να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών σε ένα 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα που είχε κλονιστεί σηµαντικά από µία σειρά 

σκανδάλων20 και περιλαµβάνει µία ευρεία δέσµη µέτρων τα οποία θέτουν τις βάσεις 

για µία νοµοθετική ρύθµιση της αποτελεσµατικής εταιρικής διακυβέρνησης. 

Τα µέτρα αυτά αφορούν, µεταξύ άλλων: 

• Τα πρότυπα λειτουργίας των εταιρικών επιτροπών ελέγχου, 

• την απαίτηση για ανεξαρτησία και εποπτεία των ελεγκτών, 

• την πιστοποίηση αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων από τα ανώτατα 

διευθυντικά στελέχη των εταιριών, 

• την απαγόρευση της χορήγησης εταιρικών δανείων σε διευθυντές και 

ανώτατα στελέχη, και 

• τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν βελτίωση της εταιρικής 

χρηµατοοικονοµικής λογιστικής και διερεύνηση της διαδικασίας 

γνωστοποιήσεων. 

Σε αναγνώριση των διεθνών εξελίξεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από το 

1999 αναγνώρισε και έθεσε το ζήτηµα της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, 

                                                 
19 La Porta R.; Lopez-de-Silanes F.; Shleifer A.; Vishny R., “Investor Protection and Corporate 
Governance”, Journal of Financial Economics, Vol. 58, Iss. 1-2, pp. 3-27, 2000; Gompers P.; Ishii J.; 
Metrick A., “Corporate Governance and Equity Prices”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 
118, Iss. 1, pp. 107-155, February 2003. 
20 Agrawal A.; Chadha S., “Corporate Governance and Accounting Scandals”, The Journal of Law 
and Economics, Vol. 48, October 2005. 
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το οποίο πήρε σάρκα και οστά µε το νοµικό πλαίσιο που εφαρµόστηκε το έτος 2002 

µε το Ν. 3016/2002. 

Το βασικό µέληµα της ελληνικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς που προχώρησε 

σε πρωτοβουλία σύστασης επιτροπής για την εταιρική διακυβέρνηση ήταν η έλλειψη 

εµπιστοσύνης από πλευράς των επενδυτών και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

σχετικά µε την ισχύουσα αρτιότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών οι οποίες 

εµπεριέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, η περιορισµένη 

διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και ο σεβασµός των δικαιωµάτων 

των µειοψηφούντων µετόχων. 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της δοµής της εταιρικής 

διακυβέρνησης ενός οργανισµού, καθώς η εταιρική διακυβέρνηση περιλαµβάνει τις 

εποπτικές δραστηριότητες που διεξάγουν το διοικητικό συµβούλιο και η επιτροπή 

ελέγχου για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των οικονοµικών αναφορών (Public 

Oversight Board, 1993). 

Οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται µέσω τριών µηχανισµών αξιολόγησης: 

τον εξωτερικό έλεγχο, τον εσωτερικό έλεγχο και τις εκάστοτε διευθύνσεις 

(Anderson, Francis and Stokes, 1993). Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ), αντικειµενικός στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι 

αφενός η υποστήριξη και ενδυνάµωση των µηχανισµών διακυβέρνησης και 

αφετέρου η αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης και 

του ελέγχου των κινδύνων (ΙΙΑ, 1999). Έτσι, καθώς πληθαίνουν, οι καταρρεύσεις 

µεγάλων εταιριών λόγω κακής διακυβέρνησης και αποκάλυψης απάτης, η προσοχή 

στράφηκε στα συστήµατα της εταιρικής διακυβέρνησης και κατ' επέκταση στον 

εσωτερικό έλεγχο21. 

Η γενική αρχή για καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση και καταπολέµηση της 

απάτης είναι ότι στα στελέχη πρέπει να δίνονται κίνητρα τέτοια ώστε η επίτευξη των 

ιδίων συµφερόντων των στελεχών να προκύπτει µέσω της επίτευξης των 

συµφερόντων των µετόχων (Monks και Minow, 1995). Ωστόσο, µέγιστη προσοχή 

πρέπει να δοθεί προκειµένου τα κίνητρα να µη συσχετίζονται µε τα λογιστικά 

αποτελέσµατα (την κερδοφορία), καθώς µε τον τρόπο αυτό τα στελέχη 

                                                 
21 Xie B.; Davidson III W.; JaDalt P., “Earnings Management and Corporate Governance: The Roles 
of the Board and the Audit Committee”, www.papers.ssrn.com , 2002. 
 

http://www.papers.ssrn.com/
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παρακινούνται εµµέσως προς τη χειραγώγηση των λογιστικών κερδών και κατά 

συνέπεια τη ζηµίωση της επιχείρησης. 

Αυτό είναι και το σηµείο στο οποίο πρέπει να παρεµβαίνουν οι µηχανισµοί 

της εταιρικής διακυβέρνησης ώστε να ελέγχουν τη δράση των στελεχών και να 

αποτρέπουν την εµφάνιση φαινοµένων χειραγώγησης των λογιστικών 

αποτελεσµάτων22. 

                                                 
22 Bencht M.; Bolton P.; Roell A., “Corporate Governance and Control”, ECGI – Finance Working 
Paper No. 2, October 2002. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 Το φαινόµενο της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων έχει 

απασχολήσει έντονα τα τελευταία χρόνια τις ρυθµιστικές αρχές, τους επενδυτές και 

γενικότερα τους χρήστες των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων παγκοσµίως, 

ιδιαίτερα µετά τα µεγάλα οικονοµικά σκάνδαλα που ξέσπασαν επηρεάζοντας την 

παγκόσµια οικονοµία (βλ. Enron, WorldCom, Ahold, Parmalat)23. 

 Ως δηµιουργική λογιστική (creative accounting) ορίζεται ο µετασχηµατισµός 

των λογιστικών πόρων από το τι πραγµατικά είναι στο τι οι καταρτίζοντες τις 

λογιστικές καταστάσεις επιθυµούν να είναι εκµεταλλευόµενοι τους υπάρχοντες 

κανόνες και πρότυπα. 

 Η επίδραση της δηµιουργικής λογιστικής στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα 

των επιχειρήσεων καθώς και ο ρόλος των ελεγκτικών µηχανισµών που σκοπό έχουν 

τον έλεγχο της σωστής και δίκαιης απεικόνισης των αποτελεσµάτων αυτών 

αποτελούν σηµαντικό πεδίο έρευνας τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό συντελέσαν τόσο 

οι περιπτώσεις εταιρικών σκανδάλων οι οποίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, 

όσο και η αποτυχία των ελεγκτικών και ρυθµιστικών αρχών διεθνώς να 

ανταπεξέλθουν στα τεχνάσµατα που έχουν επινοήσει οι εταιρίες ώστε να 

αποκρύπτουν την πραγµατική τους χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Τα γεγονότα 

αυτά κλόνισαν την εµπιστοσύνη των επενδυτών και οδήγησαν την παγκόσµια 

χρηµατιστηριακή κοινότητα σε µια ευρέως έκτασης συζήτηση σχετικά µε το ρόλο 

της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης των εισηγµένων εταιριών και την εφαρµογή 

αποτελεσµατικής και ουσιαστικής εποπτείας τους. 

 Η καλύτερη κατανόηση και αποκάλυψη των µεθόδων που χρησιµοποιούνται 

κατά καιρούς από τις εταιρίες για την «ωραιοποίηση» της χρηµατοοικονοµικής τους 

θέσης µε έµφαση στα κέρδη (earnings management) δεν άφησε αδιάφορη ούτε την 

ακαδηµαι�κή κοινότητα (βλ. Healy και Wahlen, 1999). Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα διαφόρων εµπειρικών µελετών, οι διοικήσεις των εταιριών φέρονται 

να ακολουθούν µεθόδους δηµιουργικής λογιστικής «ωραιοποιώντας» τη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση των εταιριών τους όταν υπάρχουν συγκεκριµένα 

κίνητρα για αυτό. 

                                                 
23 Σπαθής Χ. (2002), «Εµπειρική ∆ιερεύνηση της Παραποίησης Οικονοµικών Καταστάσεων», 
Λογιστής, Τεύχος 570, σελ. 1286-1294. 
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 Η εµπειρική διερεύνηση του βαθµού «χειραγώγησης» των κερδών (earnings 

management) στην Ελλάδα αποκτά δε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν λάβει κανείς υπόψη 

τα συµπεράσµατα δύο σχετικά πρόσφατων διεθνών µελετών  (Leuz et. al. 2003, 

Bhattacharya et. al. 2003), σύµφωνα µε τα οποία, η «ωραιοποίηση» των 

αποτελεσµάτων είναι συχνότερο φαινόµενο σε χώρες µε χαµηλή προστασία των 

επενδυτών και ασθενή εφαρµογή των νόµων. Με βάση την υπόθεση αυτή, οι 

ελληνικές εταιρίες κατετάγησαν πρώτες µεταξύ όλων των χωρών που εξετάστηκαν 

(31 και 34 αντίστοιχα) όσον αφορά στη χρησιµοποίηση τεχνικών χειραγώγησης των 

αποτελεσµάτων τους, και εποµένως τελευταίες όσον αφορά στην ποιότητα των 

κερδών που εµφανίζουν στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 Γενικότερα, υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι µε τους οποίους η διοίκηση µιας 

επιχείρησης µπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία των οικονοµικών της καταστάσεων 

και πιο συγκεκριµένα την ακρίβεια των οικονοµικών της αποτελεσµάτων24: Η πρώτη 

περίπτωση αφορά την ηθεληµένη παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου. Ενώ, 

δηλαδή, έχει θεσπιστεί ένα πρότυπο που καθορίζει τον τρόπο αντιµετώπισης ενός 

λογιστικού θέµατος, η διοίκηση το παραβλέπει και εφαρµόζει τους δικούς της 

κανόνες έτσι ώστε να παρουσιάσει την εικόνα που αυτή επιθυµεί. Η αντιµετώπιση 

αυτή, αγγίζει τα όρια της απάτης και δεν τιµωρείται µόνο από τους συµµετέχοντες 

στην αγορά αλλά και από τα όργανα της Πολιτείας. 

 Η δεύτερη περίπτωση αφορά τα κενά που το ίδιο το πλαίσιο των λογιστικών 

προτύπων αφήνει σε πολλά ζητήµατα, όταν δηλαδή δεν υπάρχει ένα πρότυπο που να 

ρυθµίζει ένα συγκεκριµένο λογιστικό θέµα, οπότε η δηµιουργική παρέµβαση της 

διοίκησης είναι αναπόφευκτη. 

 Η τρίτη περίπτωση αφορά τα περιθώρια επιλογών που τα ίδια τα λογιστικά 

πρότυπα αφήνουν στην αντιµετώπιση διαφόρων θεµάτων. Ενώ, δηλαδή, υπάρχουν 

λογιστικά πρότυπα που ρυθµίζουν ένα θέµα, είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωµένα 

που αφήνουν τεράστια περιθώρια υποκειµενισµού και άσκησης κρίσης από την 

πλευρά της διοίκησης. 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός της πα-

ραποίησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων από τη ∆ιοίκηση της επιχείρησης. Η 

ασυµφωνία οριοθέτησης αυτού του φαινοµένου µπορεί να αποδοθεί στις δια-

φορετικές ερµηνείες των εµπειρικών δεδοµένων από τους ερευνητές. 

                                                 
24 Καζαντζής Χ. (2006), «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος». 
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 Μια πρώτη προσπάθεια οριοθέτησης, ορίζει την παραποίηση των οικονοµι-

κών αποτελεσµάτων ως την προσπάθεια της διοίκησης να αυξάνει ή να µειώνει τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης κατά βούληση. Βέβαια η έννοια της 

παραποίησης περιλαµβάνει πρακτικές που σκοπό έχουν να επηρεάσουν όχι µόνο το 

οικονοµικό αποτέλεσµα (τα κέρδη), αλλά και ολόκληρη την εικόνα της Κατάστασης 

Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

 Η παραποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε άλλους ερευ-

νητές εµφανίζεται όταν η διοίκηση χρησιµοποιεί την κρίση της κατά τη διαδικασία 

κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, για να παραπλανήσει κάποιους από τους 

ενδιαφερόµενους χρήστες των καταστάσεων για τις πραγµατικές επιδόσεις της 

επιχείρησης. 

 Πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι, η παραποίηση των οικονοµικών α-

ποτελεσµάτων αποτελεί µια σκόπιµη µεσολάβηση της διοίκησης στη διαδικασία 

κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, µε απώτερο σκοπό την εξασφάλιση 

προσωπικού της οφέλους. Η παραποίηση του οικονοµικού αποτελέσµατος έχει 

ορισθεί ως ένα σύνολο πρακτικών µε τη βοήθεια των οποίων οι οικονοµικές κα-

ταστάσεις µιας επιχείρησης αποδίδουν περισσότερο τις επιθυµίες της διοίκησης 

παρά την πραγµατική οικονοµική της επίδοση. 

 Η διοίκηση παραποιεί τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στις οικονοµικές 

της καταστάσεις για να επιτύχει ένα προκαθορισµένο επίπεδο προσδοκώµενων 

αποτελεσµάτων, που µπορεί να έχουν τεθεί από την ίδια την διοίκηση ή από ε-

ξωτερικούς οικονοµικούς αναλυτές. 

 Αδιαµφισβήτητα, η διαχείριση των κερδών (earnings management) είναι η 

σπουδαιότερη έκφανση της δηµιουργικής λογιστικής, αφού τα κέρδη είναι το πιο 

ευρέως χρησιµοποιούµενο µέτρο της επιχειρησιακής απόδοσης. Τα εταιρικά κέρδη, 

αποκαλούνται ορισµένες φορές «σηµείο κλειδί», καθώς είναι σίγουρα το πιο 

αξιοπρόσεκτο µέγεθος στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Καταδεικνύουν το βαθµό στον οποίο µια επιχείρηση έχει αναµιχθεί µε προσθετικές 

στην αξία της δραστηριότητες και δίνουν το στίγµα που εξυπηρετεί την απευθείας 

ανακατανοµή των πόρων στις κεφαλαιαγορές. Άλλωστε, στην πραγµατικότητα, η  

θεωρητική αξία της µετοχής µιας εταιρίας δεν είναι παρά η παρούσα αξία των 

µελλοντικών της κερδών. Έτσι, αυξανόµενα  κέρδη αντιπροσωπεύουν αύξηση στην 

εταιρική αξία, ενώ µειούµενα κέρδη σηµατοδοτούν µείωση της εταιρικής αξίας. 
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 ∆εδοµένης της σηµασίας των κερδών, δεν είναι περίεργο το αυξηµένο 

ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από τις διοικήσεις των εταιριών σχετικά µε το πως 

αυτά δηµοσιοποιούνται. Γι' αυτό άλλωστε οι υπεύθυνοι λογιστηρίων στις διάφορες 

επιχειρήσεις ενδιαφέρονται πρωτίστως για τις επιπτώσεις των λογιστικών τους 

µεθόδων στην εικόνα της επιχείρησης. 

 Οι ορισµοί που έχουν δοθεί σχετικά µε το τι είναι διαχείριση των κερδών 

(earnings management) είναι πολυάριθµοι. ∆ύο πολύ επικρατείς ορισµοί είναι οι 

εξής: η Shipper (1989) αναφέρει πως διαχείριση των κερδών είναι «η επί σκοπού 

παρέµβαση στην διαδικασία γνωστοποίησης των λογιστικών καταστάσεων µιας 

επιχείρησης για την αποκόµιση ιδιωτικού οφέλους», ενώ οι Healy και Wahlen 

(1999) την ορίζουν ως «την υπό την κρίση της διοίκησης παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης µε τρόπο τέτοιο ώστε χωρίς να 

παραβιάζονται οι λογιστικοί κανόνες και τα πρότυπα να παραπλανούνται οι 

ενδιαφερόµενοι για την πραγµατική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης». 

 Από τους παραπάνω ορισµούς γίνεται σαφές ότι η χρήση λογιστικών 

τεχνασµάτων από τις επιχειρήσεις δεν συνιστά αναγκαστικά παράνοµη ενέργεια. Για 

παράδειγµα, τα λογιστικά τεχνάσµατα που χρησιµοποίησαν η Enron και η WordCom 

ήταν επιτρεπτά σύµφωνα µε τα αµερικανικά λογιστικά πρότυπα. Έτσι το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται αφενός στην επάρκεια των λογιστικών προτύπων και αφετέρου στην 

ικανότητα των εµπλεκοµένων (χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων, ελεγκτές, 

διοικήσεις κ.ο.κ.) να διαγνώσουν και να µετριάσουν, αν όχι να επιλύσουν, το 

πρόβληµα. Όµως ποια είναι τα κίνητρα που οδηγούν τους µάνατζερ σε χειραγώγηση 

των κερδών είτε προς τα πάνω είτε αντίθετα; 

 

 

4.1. Κίνητρα Παραποίησης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

 Μια άποψη για τα κίνητρα διαχείρισης των κερδών υποστηρίζει πως οι 

µάνατζερ επιδιώκουν κέρδη κυρίως για την προσωπική τους ασφάλεια και 

πλουτισµό. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την άποψη αυτή, κάτι τέτοιο συµβαίνει είτε 

για να µεγιστοποιήσουν την αποζηµίωση τους, συµπεριλαµβανοµένων bonus και 

µερισµάτων, είτε για να διατηρήσουν δύναµη ή ασφάλεια στην εργασία τους, είτε 

για να πάρουν προαγωγή.  
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 Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται η άποψη ότι οι άνθρωποι σε 

διευθυντικές θέσεις επιδιώκουν κέρδη κυρίως για να ωφελήσουν την εταιρία και όχι 

άµεσα το προσωπικό τους συµφέρον. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, το κάνουν για 

να µεγιστοποιήσουν την τιµή της µετοχής της επιχείρησης και συνεπώς την αξία της 

επιχείρησης συνολικά, για να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα χρεοκοπίας, για να 

αποφύγουν την παραβίαση περιοριστικών όρων που αφορούν υπάρχοντα χρέη ή 

τέλος, για να ελαχιστοποιήσουν τις τυχόν κανονιστικές παρεµβάσεις (για 

παράδειγµα, ελαχιστοποιώντας τα αναφερόµενα κέρδη έτσι ώστε µια επιχείρηση να 

µην µπορεί να κατηγορηθεί για µονοπωλιακή πρακτική ή αντικαταναλωτική 

συµπεριφορά). 

 Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι παραπάνω απόψεις δεν 

είναι απαραίτητα αντικρουόµενες, αφού ο µάνατζερ µπορεί ταυτόχρονα να 

κινητοποιείται τόσο από προσωπικά όσο και από εταιρικά συµφέροντα, ιδιαίτερα δε 

όταν ένα στέλεχος κατέχει σηµαντικό αριθµό µετοχών της επιχείρησης στην οποία 

εργάζεται. 

 Γενικότερα, ανάλογα µε την πηγή από την οποία απορρέουν τα κίνητρα, 

αναφέρονται οι εξής ευρύτερες κατηγορίες κινήτρων: Κίνητρα που προέρχονται από 

τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς, κίνητρα που απορρέουν από συµβατικές 

υποχρεώσεις της επιχείρησης, κίνητρα που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των 

µελών της διοίκησης, κίνητρα που σχετίζονται µε το ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας 

των επιχειρήσεων, και τέλος, κίνητρα που απορρέουν από την επιχειρησιακή 

κουλτούρα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά τα σηµαντικότερα κίνητρα για 

κάθε κατηγορία από τις παραπάνω. Αρχικά, στα κίνητρα που προέρχονται από τη 

λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς συγκαταλέγονται τα εξής: 

Η πίεση από τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές: Ένα από τα πιο ισχυρά 

κίνητρα της διοίκησης για να παραποιήσει τα οικονοµικά αποτελέσµατα της 

επιχείρησης είναι η επιθυµία της να πετύχει ή και να ξεπεράσει τις προβλέψεις των 

χρηµατοοικονοµικών αναλυτών και τις προσδοκίες συγκεκριµένων οµάδων 

επενδυτών ή και της ίδιας της διοίκησης σχετικά µε το µέγεθος των αποτελεσµάτων 

της. Οι αναλυτές λειτουργούν προς όφελος κυρίως των θεσµικών επενδυτών και 

βασίζονται περισσότερο στην πληροφόρηση που έχουν αυτοί για την εξεταζόµενη 

κάθε φορά επιχείρηση και στα µοντέλα που δηµιουργούν και λιγότερο στις 

δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές 

καταρτίζουν προϋπολογιστικές καταστάσεις και πιέζουν τις διοικήσεις των 
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επιχειρήσεων έτσι ώστε οι απολογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης να 

προσεγγίζουν τις αντίστοιχες προϋπολογιστικές εκτιµήσεις των αναλυτών. Είναι 

προς το συµφέρον και των δύο να µην υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις. Ως εκ τούτου, 

η διοίκηση µιας επιχείρησης έχει κίνητρο να παραποιήσει τις οικονοµικές 

καταστάσεις της επιχείρησης έτσι ώστε να φαίνεται ότι επιτυγχάνει τα 

προβλεπόµενα από τους αναλυτές αποτελέσµατα, αφού στην αντίθετη περίπτωση η 

αντίδραση της αγοράς θα είναι αρνητική. Αν και από αυτή την ενέργεια 

επωφελούνται οι µέτοχοι, πολλοί υποστηρίζουν ότι και η ίδια η διοίκηση 

επωφελείται αφού σε ορισµένες περιπτώσεις ένα µέρος της αµοιβής της προέρχεται 

από δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών.  

Η άντληση κεφαλαίων από το Χρηµατιστήριο Αξιών: Μια επιχείρηση για να 

µπορέσει να αντλήσει κεφάλαια από το Χρηµατιστήριο, µε ευνοϊκούς γι' αυτήν 

όρους, θα πρέπει να παρουσιάζει διαχρονικά κέρδη και µια ανοδική τάση των 

βασικών οικονοµικών της µεγεθών (κύκλος εργασιών, κερδοφορία κ.α.). Έτσι, όταν 

πρόκειται να εκδοθούν µετοχές και να διατεθούν στο κοινό µε δηµόσια εγγραφή, η 

διοίκηση της επιχείρησης έχει κίνητρο να επηρεάσει τα οικονοµικά της 

αποτελέσµατα, προκειµένου να βελτιώσει τους όρους µε τους οποίους θα διατεθούν 

οι µετοχές της, αποκοµίζοντας συνήθως σηµαντικά οφέλη, τόσο για την ίδια τη 

διοίκηση όσο και για την επιχείρηση. Ίσως η καλύτερη στιγµή για να παραποιήσει 

µια επιχείρηση τα οικονοµικά της αποτελέσµατα είναι αυτή της έκδοσης νέων 

µετοχών. Αυτό συµβαίνει γιατί τότε της δίνεται η ευκαιρία να διαθέσει τις µετοχές 

της µε υψηλό τίµηµα. 

Ο ανταγωνισµός των οικονοµικών µονάδων: Πολλές επιχειρήσεις, στην 

προσπάθεια τους να εµφανιστούν ισχυρές στη αγορά στην οποία 

δραστηριοποιούνται, καταφεύγουν στην εφαρµογή πρακτικών παραποίησης, µε 

σκοπό να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν υψηλότερα τα αποτελέσµατά τους και κατά 

συνέπεια, ισχυρότερη την οικονοµική τους θέση. Άλλες επιχειρήσεις από την άλλη 

πλευρά, επειδή θέλουν να αποθαρρύνουν την προσέλκυση περισσότερων 

ανταγωνιστών στον ίδιο κλάδο, προσπαθούν µε τη βοήθεια των πρακτικών 

παραποίησης να υποβαθµίσουν την κερδοφορία τους και τις υπάρχουσες προοπτικές 

ανάπτυξης του συγκεκριµένου κλάδου. 

Ο δανεισµός από Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα: Οι επιχειρήσεις 

προκειµένου να δανειστούν τα απαιτούµενα για τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους 

ξένα κεφάλαια από τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύµατα, πρέπει να εµφανίζουν, εκτός 
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των άλλων, και ικανοποιητικά οικονοµικά αποτελέσµατα στις οικονοµικές τους 

καταστάσεις. Έτσι, επιχειρήσεις µε αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα έχουν 

ισχυρό κίνητρο να παραποιήσουν την αλήθεια και να εµφανίσουν διαστρεβλωµένα 

θετικά αποτελέσµατα, προκειµένου να βελτιώσουν µαζί µε τα οικονοµικά τους 

αποτελέσµατα και τη δανειοληπτική τους ικανότητα. Βέβαια, το κίνητρο της 

παραποίησης είναι ισχυρότερο για τις επιχειρήσεις που στηρίζουν στη 

χρηµατοοικονοµική τους µόχλευση τη βελτίωση των αποδόσεων των µετοχών τους. 

Αυτό γιατί για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας της επιχείρησης, οι 

αξιολογητές του πιστωτικού ιδρύµατος που εξετάζουν τη µόχλευση της επιχείρησης, 

χρησιµοποιούν την ίδια πληροφόρηση που χρησιµοποιούν και οι 

χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές. Έτσι, µια µικρή µείωση των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων ή οι αρνητικές προσδοκίες για την πορεία τους θα µπορούσε να 

προκαλέσει χειροτέρευση στον δείκτη που εκφράζει τη µόχλευση της επιχείρησης 

και συνεπώς, στην πιστοληπτική της ικανότητα, αυξάνοντας το κόστος κεφαλαίου 

και µειώνοντας τις προοπτικές της για άντληση νέων κεφαλαίων. 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων: Στις περιπτώσεις των 

συγχωνεύσεων ή και των εξαγορών διαφόρων επιχειρήσεων, η εφαρµογή πρακτικών 

παραποίησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων αποβλέπει κυρίως στην αύξηση των 

αποτελεσµάτων των εµπλεκοµένων οικονοµικών µονάδων, µε σκοπό την απόκτηση 

περισσότερων µετοχών από την συγχώνευση ή την εξαγορά αντίστοιχα. Γενικότερα, 

στις περιπτώσεις αυτές οι επιχειρήσεις καταβάλλουν προσπάθειες να βελτιώσουν 

την προς τα έξω εικόνα τους, έτσι ώστε να αποκοµίσουν περισσότερα χρήµατα από 

την εκάστοτε ακολουθούµενη επενδυτική στρατηγική. 

∆ιατήρηση οµαλής τάσης των αποτελεσµάτων: Οι επιχειρήσεις κατά κοινή 

πρακτική προσπαθούν να µειώσουν την αστάθεια των αποτελεσµάτων τους µε στόχο 

να αυξήσουν την τιµή των µετοχών τους. Επειδή τα ιδιαίτερα ασταθή και 

ευµετάβλητα αποτελέσµατα φανερώνουν την ύπαρξη κινδύνου, η τιµή των µετοχών 

της επιχείρησης ενδέχεται να µειωθεί σε σύγκριση µε την τιµή µετοχών άλλων 

επιχειρήσεων που παρουσιάζουν µεγαλύτερη σταθερότητα στη διαχρονική πορεία 

των αποτελεσµάτων τους. Συνεπώς, µία επιχείρηση έχει κίνητρο να εφαρµόσει 

πρακτικές επηρεασµού των οικονοµικών αποτελεσµάτων έτσι ώστε να πετύχει µια 

οµαλοποιηµένη εικόνα των αποτελεσµάτων αυτών. 

Η µερισµατική πολιτική της επιχείρησης: Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων 

προσπαθούν να διατηρήσουν µια σταθερά αυξανόµενη µερισµατική πολιτική, έτσι 
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ώστε να διατηρήσουν τους µετόχους τους και να µην οδηγηθούν οι τελευταίοι στην 

πώληση των µετοχών τους, κάτι το οποίο θα συνεπαγόταν και τη µείωση της τιµής 

της µετοχής. Έτσι, τις χρονιές που η οικονοµική µονάδα παρουσιάζει υψηλά κέρδη, 

καταβάλλεται προσπάθεια τα κέρδη αυτά να εµφανιστούν µειωµένα, µέσω της 

εφαρµογής πρακτικών επηρεασµού, ούτως ώστε να δοθεί ένα µέρισµα σχετικά 

σταθερό και όµοιο µε τα προηγούµενα χρόνια. Αντιθέτως, όταν τα κέρδη µιας 

χρονιάς είναι σχετικά χαµηλά, η διοίκηση τα εµφανίζει µεγαλύτερα από ό,τι είναι 

στην πραγµατικότητα. Βασική επιδίωξη της επιχείρησης είναι λοιπόν η 

οµαλοποίηση των αποτελεσµάτων της, για την επίτευξη της οποίας απαιτείται είτε η 

υποβάθµιση είτε ο υπερτονισµός τους ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν σε 

κάθε χρήση, έτσι ώστε να διατηρηθεί σταθερό το ποσοστό των κερδών που 

διατίθεται ως µέρισµα στους µετόχους. 

Ακολούθως, στα κίνητρα που απορρέουν από συµβατικές υποχρεώσεις της 

επιχείρησης περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 

∆ανειακές Συµβάσεις: Πολλές από τις συµφωνίες που συνάπτει µια 

επιχείρηση για τη λήψη δανείων περιέχουν όρους που τη δεσµεύουν να 

πραγµατοποιεί συγκεκριµένα επίπεδα αποτελεσµάτων και οικονοµικών δεικτών για 

όσο καιρό διαρκεί η εξυπηρέτηση και αποπληρωµή του δανείου. Εάν οι όροι αυτοί 

αθετηθούν από την πλευρά της επιχείρησης, οι δανειστές έχουν τη δυνατότητα να 

αυξήσουν το επιτόκιο δανεισµού ή να ζητήσουν την άµεση αποπληρωµή. Συνεπώς, 

κάποιες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να µην παραβιάσουν τους όρους δανείου 

που τους έχει χορηγηθεί, χρησιµοποιούν µεθόδους επηρεασµού, έτσι ώστε να 

εµφανίσουν αυξηµένα τα αποτελέσµατά τους και εναρµονισµένα µε τους όρους της 

δανειακής σύµβασης. 

Οι αµοιβές της διοίκησης: Οι επιχειρήσεις συχνά συνδέουν την αµοιβή της 

διοίκησης µε την οικονοµική επίδοση της επιχείρησης, σε µια προσπάθεια να 

ευθυγραµµιστούν οι στόχοι της διοίκησης µε αυτούς των µετόχων. Η πρακτική αυτή 

όµως δηµιουργεί ισχυρά κίνητρα από την πλευρά της διοίκησης να επηρεάσει τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης έτσι ώστε να πετύχει µεγαλύτερες 

αµοιβές. Έτσι, όταν τα κέρδη είναι χαµηλότερα του κατώτατου ορίου που απαιτείται 

για την απόκτηση της επιπλέον αµοιβής, τότε τα αποτελέσµατα επηρεάζονται προς 

τα πάνω ούτως ώστε να επιτευχθεί το κατώτατο όριο, άρα και η επιπλέον αµοιβή. 

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν τα κέρδη είναι µεγαλύτερα από το ανώτατο όριο, 

πάνω από το οποίο δεν δίνεται επιπλέον αµοιβή, τότε τα κέρδη επηρεάζονται προς 
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τα κάτω. Τα «επιπλέον» κέρδη, τα οποία δεν παρέχουν στη διοίκηση πρόσθετη 

αµοιβή στην τρέχουσα περίοδο, δεν απεικονίζονται λογιστικά και χρησιµοποιούνται 

στην επόµενη περίοδο. Όταν τα αποτελέσµατα είναι µεταξύ του κατώτατου και του 

ανώτατου ορίου της προβλεπόµενης συµφωνίας κινήτρων µε βάση τα κέρδη, τότε τα 

κέρδη επηρεάζονται προς τα επάνω, έτσι ώστε να αυξηθεί η αµοιβή της διοίκησης 

την τρέχουσα περίοδο. 

 Εν συνεχεία, τα γνωστότερα κίνητρα που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των 

µελών της διοίκησης είναι: 

Η διατήρηση της διοικητικής θέσης κάποιου µάνατζερ: Κάθε µέλος της 

ανώτατης διοίκησης µιας επιχείρησης, όπως είναι φυσικό, ενεργεί µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να διασφαλίσει τη διατήρηση της θέσης του στην ανώτατη διοίκηση της 

επιχείρησης. Η διατήρηση της θέσης µπορεί να αποτελέσει για αυτόν σηµαντικό 

κίνητρο παραποίησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων και αυτό γιατί η µη 

ικανοποιητική πορεία των αποτελεσµάτων της επιχείρησης, συνήθως, οδηγεί σε 

αντικαταστάσεις ή και σε απολύσεις. 

Προαγωγές στην ιεραρχική πυραµίδα: Υπάρχει περίπτωση τα µέλη της 

ανώτατης διοίκησης να καταφεύγουν σε πρακτικές επηρεασµού των αποτελεσµάτων 

της επιχείρησης, όχι για να διατηρήσουν τη θέση που ήδη έχουν, αλλά για να 

προαχθούν σε κάποια υψηλότερη θέση στη διοικητική ιεραρχία. Ο συνδυασµός των 

προσωπικών φιλοδοξιών τους µε την φιλοσοφία της επιχείρησης να επιβραβεύει 

όσους πετυχαίνουν τους στόχους που έχουν τεθεί µπορεί να δηµιουργήσει µια 

κατάσταση, στην οποία είναι πιθανόν κάποιοι εργαζόµενοι να κάνουν οτιδήποτε 

προκειµένου να προαχθούν σε µια καλύτερη θέση. 

Επιπλέον, κίνητρα που σχετίζονται µε το ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων είναι τα εξής: 

Το ρυθµιστικό πλαίσιο του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση: Σε πολλές 

χώρες, και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., υπάρχουν ρυθµίσεις για σηµαντικούς κλάδους της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σε µερικούς κλάδους, όπως είναι ο τραπεζικός, ο 

ασφαλιστικός και ο κλάδος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ο ασκούµενος 

ρυθµιστικός παρεµβατισµός καλύπτει και τη λογιστική πρακτική των επιχειρήσεων. 

Για παράδειγµα, οι σχετικές ρυθµίσεις του τραπεζικού κλάδου ορίζουν ότι οι 

τράπεζες πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριµένα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας, οι 

ρυθµίσεις που αφορούν τις ασφαλιστικές εταιρείες απαιτούν από τις ασφαλιστικές 

να είναι οικονοµικά υγιείς, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας επιτρέπεται να 
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κερδίζουν ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης επί των επενδυµένων κεφαλαίων τους. Οι 

ρυθµίσεις αυτές δηµιουργούν κίνητρα στις διοικήσεις των επιχειρήσεων να 

επηρεάσουν τα στοιχεία του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης 

προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις των ρυθµιστικών αρχών. Για 

παράδειγµα, οι τράπεζες που είναι κοντά στο κατώτατο όριο κεφαλαιακής 

επάρκειας, µπορεί να επηρεάσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις και οι 

οικονοµικά αδύναµες ασφαλιστικές εταιρείες να προχωρήσουν στην υιοθέτηση 

πρακτικών επηρεασµού των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων για ισχυροποίηση 

της οικονοµικής τους θέσης (Petroni, 1992; Adiel, 1996). 

Οι αντιµονοπωλιακές και άλλες ρυθµίσεις: Η πραγµατοποίηση πολύ υψηλών 

κερδών από κάποιες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να προκαλέσει το ενδιαφέρον της 

κυβέρνησης προκειµένου να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή µη µονοπωλιακού 

καθεστώτος. Σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχουν ειδικοί περιορισµοί κατά των 

µονοπωλίων. Κατά συνέπεια, µια επιχείρηση µε αρκετά υψηλά κέρδη έχει συµφέρον 

να εφαρµόσει πρακτικές επηρεασµού των οικονοµικών αποτελεσµάτων της 

προκειµένου να αποφύγει την αναλυτική διερεύνησή τους από το κράτος. Κίνητρο 

επίσης για τον επηρεασµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων τους έχουν και οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων που επιδιώκουν την είσπραξη κρατικών επιχορηγήσεων 

ή την αιτιολόγηση των επιχορηγήσεων που έχουν εισπράξει στο παρελθόν. 

Η προσπάθεια φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων: Το κίνητρο αυτό συναντάται 

κυρίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στην προσπάθειά τους να µειώσουν 

όσο είναι δυνατόν τη φορολογική τους επιβάρυνση, µειώνουν τα κέρδη τους 

καταφεύγοντας σε διάφορες πρακτικές επηρεασµού. Εξασφαλίζουν, µάλιστα, µε 

αυτόν τον τρόπο και αρκετά κεφάλαια για την αυτοχρηµατοδότηση των επενδυτικών 

τους προγραµµάτων. 

 Παραδείγµατα τέτοιων πρακτικών αποτελούν τα εξής: Η απόκρυψη 

πωλήσεων ή αγορών µε τη µη καταχώρηση αγορών και πωλήσεων ή µε την εµφάνιση 

µειωµένων εσόδων, η απόκρυψη παραγωγής προϊόντων που πραγµατοποιείται µε την 

εµφάνιση υπερβολικής φύρας ή µε την αύξηση παραγωγής ευτελών υποπροϊόντων, 

που έχει σαν αποτέλεσµα την αντίστοιχη απόκρυψη πωλήσεων ή δηµιουργία αφανών 

αποθεµάτων, µε σκοπό τη µελλοντική διάθεσή τους χωρίς στοιχεία, η εµφάνιση 

αυξηµένου κόστους αγοράς πρώτων υλών και εµπορευµάτων, η εµφάνιση εικονικών 

αγορών υλικών ή δαπανών παραγωγής µε καταχώριση τιµολογίων ανύπαρκτων 

προµηθευτών, η εµφάνιση µειωµένης ποσοτικά απογραφής λήξης πρώτων υλών και 
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έτοιµων προϊόντων για να αυξηθεί το κόστος παραγωγής ή το κόστος αυτών που 

πουλήθηκαν και να µειωθεί το µικτό κέρδος, η υποτίµηση απογραφόµενων κατά το 

τέλος της χρήσης πρώτων υλών και εµπορευµάτων, η µεταπώληση ακριβών πρώτων 

υλών και η αγορά και χρησιµοποίηση φθηνότερων, χωρίς καταχώρηση της πώλησης 

και της αγοράς, προς δηµιουργία υψηλού κόστους, τα ηθεληµένα αθροιστικά λάθη 

στην καταχώρηση της απογραφής λήξης των πρώτων υλών και εµπορευµάτων, τα 

ηθεληµένα αθροιστικά λάθη στην καταχώρηση των λογαριασµών αγορών και 

πωλήσεων προς εµφάνιση µικρότερου υπολοίπου λήξης ή µικτού κέρδους, η έκδοση 

εικονικών πιστωτικών σηµειωµάτων για χορηγηθείσες εκπτώσεις, προµήθειες και 

λοιπές αµοιβές µε ανακριβή στοιχεία επωνυµίας ή διεύθυνσης των δικαιούχων και 

τέλος, η διακίνηση αγαθών κατά τις νυκτερινές ώρες χωρίς έκδοση των από τον 

Κ.Β.Σ. προβλεπόµενων στοιχείων25.  

Τελευταία κατηγορία κινήτρων είναι αυτά τα οποία απορρέουν από την 

επιχειρησιακή κουλτούρα. Πιο συγκεκριµένα: 

Ο βραχυπρόθεσµος προσανατολισµός της επιχείρησης: Μερικές επιχειρήσεις 

δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην επίτευξη των βραχυπρόθεσµων στόχων τους 

αδιαφορώντας για το απώτερο µέλλον. Στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τους 

βραχυπρόθεσµους αυτούς στόχους της κερδοφορίας, υιοθετούν πολιτικές και 

πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη µακροχρόνια απόδοση της επιχείρησης. Για 

παράδειγµα, προκειµένου να παρουσιάσουν αυξηµένα κέρδη σε κάποια χρήση 

κεφαλαιοποιούν έξοδα που θα έπρεπε κανονικά να εµφανιστούν στα αποτελέσµατα 

χρήσης της επιχείρησης. 

Μη ρεαλιστικοί προϋπολογισµοί και σχέδια δράσης: Οι επιχειρήσεις 

καταρτίζουν ενίοτε µη ρεαλιστικούς ετήσιους προϋπολογισµούς και σχέδια δράσης 

µε µοναδικό κίνητρο να δώσουν ώθηση στους µάνατζερ να πετύχουν πολύ υψηλούς 

στόχους. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελούν οι επιχειρήσεις που κάθε χρόνο 

αυξάνουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατά τους κατά ένα σταθερό ποσοστό, 

ανεξάρτητα από τις οικονοµικές και επιχειρηµατικές συνθήκες που επικρατούν. Στις 

περιπτώσεις αυτές, υπάρχει ο κίνδυνος οι διοικούντες να καταφύγουν σε πρακτικές 

επηρεασµού των οικονοµικών αποτελεσµάτων στην προσπάθειά τους να πετύχουν 

αυτούς τους στόχους. 

                                                 
25 Καζαντζής Χ. (2006), «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος». 
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 Το φαινόµενο της παραποίησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων µπορεί να 

θεωρηθεί και ως προϊόν αλληλεπίδρασης των διαφόρων κινήτρων που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. Τα κίνητρα που προέρχονται από τις πιέσεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και αυτά που αφορούν την κουλτούρα της επιχείρησης 

είναι αυτά που επηρεάζουν περισσότερο τη συµπεριφορά των διοικούντων, σε 

συνδυασµό βέβαια και µε τα προσωπικά τους κίνητρα. Συνεπώς, σε µια επιχείρηση 

που ενθαρρύνεται η αληθινή και ειλικρινής παρουσίαση των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων, οι πιθανότητες η διοίκηση να ανταποκριθεί στις εξωτερικές πιέσεις 

µε µη αποδεκτές πρακτικές είναι περιορισµένες. Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγκτής θα 

πρέπει να αξιολογεί όλους τους πιθανούς παράγοντες προκειµένου να 

αποσαφηνιστούν οι πιέσεις που οδηγούν στην υιοθέτηση πρακτικών επηρεασµού 

των οικονοµικών αποτελεσµάτων. 

 Ωστόσο, σε γενικές γραµµές, τα σηµαντικότερα κίνητρα που επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά της διοίκησης είναι αυτά που προέρχονται και πηγάζουν από τη 

λειτουργία των κεφαλαιαγορών. Αυτό γιατί οι διοικήσεις των επιχειρήσεων των 

οποίων οι µετοχές τους διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο έχουν ισχυρότατα 

κίνητρα να επηρεάσουν τα αποτελέσµατά τους προκειµένου να αποφύγουν πιθανές 

µειώσεις στην τιµή των µετοχών τους που προέρχονται από τη µη ικανοποίηση των 

προσδοκιών της κεφαλαιαγοράς. 

 

 

4.2. Πρακτικές Παραποίησης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

4.2.1. Εξοµάλυνση Κερδών 

 Η συνηθέστερα παρατηρούµενη µορφή του earnings management σχετίζεται 

µε την εξοµάλυνση ή οµαλοποίηση των κερδών (income smoothing)26.  Η 

εξοµάλυνση των κερδών έχει ένα σαφή στόχο που είναι η εµφάνιση µιας σταθερής 

αύξησής τους. Για την ύπαρξη αυτής της µορφής του earnings management 

απαραίτητη πρου�πόθεση είναι η εταιρία να παράγει αρκετά µεγάλα κέρδη και 

εποµένως η οικονοµική της απόδοση να είναι πάνω από το µέσο όρο για µακρά 

χρονική περίοδο ώστε να δηµιουργούνται προβλέψεις µε τις οποίες θα ρυθµίζονται 

                                                 
26 Dechow P. M.; Sloan R. G.; Sweeney A. P., “Detecting Earnings Management”, The Accounting 
Review, Vol. 70, No. 2, pp. 193-225, 1995. 
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οι ροές όταν χρειάζεται. Πρόκειται κυρίως για µία µείωση στη διακύµανση των 

κερδών, η οποία ως γνωστό αποτελεί ένα µέτρο του επιχειρησιακού κινδύνου27. 

 Οι επενδυτές θεωρούν ότι τα κέρδη έχουν µεγαλύτερη αξιοπιστία εάν οι 

εκπλήξεις κατά τη δηµοσίευσή τους είναι µικρότερες (εάν δηλαδή τα δηµοσιευµένα 

κέρδη είναι πολύ κοντά στα αναµενόµενα κέρδη). Μια µεγαλύτερη απόκλιση 

µειώνει την αναφερόµενη αξιοπιστία των δηµοσιευµένων κερδών, µετριάζοντας την 

αύξηση στην αξία της εταιρίας από τη δηµοσίευση υψηλότερων κερδών. Οι Beattie 

et. al. (1994) έγραψαν ότι η εξοµάλυνση των κερδών αποτελεί µια φυσιολογική 

συµπεριφορά που βασίζεται στις υποθέσεις ότι οι µάνατζερ λειτουργούν µε σκοπό τη 

µεγιστοποίηση της χρησιµότητάς τους και ότι οι διακυµάνσεις και η αδυναµία 

πρόβλεψης των κερδών είναι οι συνηθισµένοι προσδιοριστικοί παράγοντες των 

µέτρων του κινδύνου της αγοράς. 

 Ειδικότερα, οι µάνατζερ των εισηγµένων εταιριών αντιµετωπίζουν µια 

αυξανόµενη πίεση να δηµοσιεύουν οµαλοποιηµένη χρονοσειρά κερδών, καθώς µόνο 

εάν οι αγορές ήταν τέλειες, η διακύµανση των κερδών δε θα είχε κόστος για τους 

µάνατζερ και τις εταιρίες τους (κι έτσι, αυτοί δε θα είχαν κίνητρα να εξοµαλύνουν τα 

κέρδη)28. 

 

4.2.2. "Big Bath" Accounting (Λογιστική Κάθαρση) 

 Η πρακτική της λογιστικής κάθαρσης αποτελεί µια µορφή επηρεασµού ή 

παραποίησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης µε πρωτοβουλία της 

διοίκησής της. Περίπτωση λογιστικής κάθαρσης έχουµε για παράδειγµα όταν ένας 

διευθύνων σύµβουλος αναλαµβάνει τη διοίκηση µιας επιχείρησης και παραποιεί τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα προκειµένου να εµφανιστούν µειωµένα τα τρέχοντα 

αποτελέσµατα, η ευθύνη των οποίων ανήκει στον προκάτοχό του και να 

εµφανιστούν πιο αυξηµένα συνεπώς τα αποτελέσµατα των επόµενων χρήσεων. Έτσι, 

µέσω της τεχνικής αυτής, το νέο management µπορεί να επωφεληθεί από τη εικονική 

µείωση των τρεχόντων κερδών κατηγορώντας τις προηγούµενες διοικήσεις για τα 

χαµηλά επίπεδα  κερδών (και µειώνοντας παράλληλα τις ιστορικές βάσεις για 

µελλοντικές συγκρίσεις). Η µείωση των αποτελεσµάτων γίνεται συνήθως µέσω της 

                                                 
27 Klein A., “Audit committee, board of director characteristics, and earnings management”, Journal 
of Accounting and Economics, Vol. 33, Iss. 3, pp. 375-400, 2002. 
28 www.fraudpractice.com 
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αναβολής αναγνώρισης εσόδων και κυρίως µέσω της εµφάνισης υπολογιστικών 

δαπανών όπως οι προβλέψεις. 

 Ένα όχι πολύ σπάνιο γεγονός για πολλές εταιρίες παρατηρείται όταν, στην 

προσπάθειά τους να παραµείνουν ανταγωνιστικές πρέπει να αναδιοργανώσουν ή να  

εξαλείψουν κάποιες λειτουργίες τους ή θυγατρικές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα 

GAAP επιτρέπουν στη διοίκηση να καταγράψει µια προβλεπόµενη χρέωση έναντι 

των εσόδων για το κόστος εφαρµογής της αλλαγής. Αυτή η εκτιµώµενη ζηµία συχνά 

αναφέρεται σαν µη επαναλαµβανόµενη (nonrecurring) χρέωση έναντι των εσόδων, 

κάτι που σηµαίνει πως δεν αναφέρεται στα τακτικά λειτουργικά αποτελέσµατα. 

Λογίζοντας ωστόσο µια µεγάλη απώλεια έναντι των τρεχόντων εσόδων, 

δηµιουργείται αρνητικό αντίκτυπο στην τρέχουσα τιµή της µετοχής, ή κάποιου 

αξιόγραφου γενικότερα, καθώς υπάρχει συσχέτιση µε άσχηµα νέα σχετικά µε την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Εντούτοις, αν η χρέωση και οι σχετικές  

λειτουργικές αλλαγές θεωρηθεί πως θα έχουν θετικά αποτελέσµατα, η τιµή της 

µετοχής επανέρχεται πολύ γρήγορα. 

 Υπό αυτό το πρίσµα, οι “Big bath” τεχνικές χρησιµοποιούνται µε την 

πεποίθηση ότι εάν πρέπει να ανακοινωθούν δυσάρεστα νέα, π.χ. ζηµίες από κάποια 

σηµαντική αναδιοργάνωση, είναι προτιµότερο η διοίκηση να τα αναφέρει αµέσως 

ούτως ώστε να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για µελλοντικές αυξήσεις κερδών.  

Αντίστοιχα, από την στιγµή που τέτοιες χρεώσεις βασίζονται σε εκτιµήσεις, είναι 

καλύτερα αυτές να προβλέπονται (ή να εκτιµώνται) σε υψηλά επίπεδα για να 

αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις αργότερα, όπως εάν επιλέγονταν απώλειες σε 

χαµηλά η µεσαία επίπεδα και αποδεικνυόταν αργότερα ότι τα έξοδα βρίσκονται σε 

υψηλά επίπεδα. Συνήθεις περιπτώσεις εφαρµογής “Big Bath” προσεγγίσεων 

αποτελούν η αναδιοργάνωση λειτουργιών, η αναδιοργάνωση προβληµατικού 

δανεισµού, η µείωση και απαξίωση κεφαλαίων και η διάθεση λειτουργιών. 

 Καταλήγοντας, θα µπορούσαµε να πούµε πως οι διοικήσεις προβαίνουν σε 

Big Bath accounting όταν τα νέα για τα κέρδη της εταιρίας είναι πολύ άσχηµα, ενώ 

όταν τα νέα είναι καλά προβαίνουν σε εξοµάλυνση των κερδών. Βεβαίως οι 

παραπάνω δύο στρατηγικές διαχείρισης των κερδών λαµβάνουν χώρα τόσο όταν οι 

επενδυτές δεν έχουν βαθιές γνώσεις,  αλλά και όταν αυτοί είναι αρκετά έµπειροι 

(sophisticated). 
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4.2.3. Λογιστικά Τεχνάσµατα 

 

 Τα πρόσφατα λογιστικά και ελεγκτικά σκάνδαλα που είδαν το φως της 

δηµοσιότητας στις Η.Π.Α προκάλεσαν συζητήσεις και διαξιφισµούς αναφορικά µε 

το κατά πόσο η εφαρµογή των λογιστικών προτύπων από επιχειρήσεις που 

χαρακτηρίζονται από πολύπλοκες χρηµατοοικονοµικές δοµές µπορεί να προκαλέσει 

διαστρέβλωση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης τους που ενδέχεται να µην 

είναι νοµικά επιλήψιµη αλλά να οφείλεται σε καταχρηστική εκµετάλλευση της 

ευελιξίας που αυτά παρέχουν. Η παραποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων στις 

περιπτώσεις αυτές είναι σκόπιµη και οι αυτουργοί της που προέρχονται κυρίως από 

την πλευρά της ανώτατης διοίκησης της εταιρίας, αναλώνονται στην επίτευξη 

λογιστικών και όχι επιχειρηµατικών σκοπών29. 

 Η αδυναµία αυτή των λογιστικών προτύπων ως συνόλου αρχών και κανόνων 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα πρότυπα αποτελούν κατευθυντήριες γραµµές 

γενικής εφαρµογής και ως εκ τούτου, µπορούν να επιδέχονται διάφορες ερµηνείες 

προσαρµοζόµενα στις επιµέρους ανάγκες της χρηµατοοικονοµικής δοµής των 

εταιριών αφήνοντας αρκετά περιθώρια υποκειµενικότητας ως προς τις µεθόδους που 

θα επιλεγούν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Στη συνέχεια, 

εξετάζονται ορισµένα από τα σηµαντικά λογιστικά τεχνάσµατα που µπορεί να 

οδηγήσουν στην παραποίηση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης και των 

αποτελεσµάτων µιας επιχείρησης. 

Μεγέθη εκτός Ισολογισµού: Κάποιες εταιρίες επιλέγουν µέσω διαφόρων 

τεχνικών δηµιουργικής λογιστικής να µην αποτυπώνουν στον ισολογισµό τους 

κάποια πάγια στοιχεία µεγάλης αξίας. Έτσι, εµφανίζονται µικρότερες αποσβέσεις 

στις οικονοµικές καταστάσεις, δηλαδή λιγότερα έξοδα και άρα περισσότερα κέρδη. 

Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό και οι αντίστοιχες 

µακροχρόνιες υποχρεώσεις που συνεπάγονται αυξηµένο κίνδυνο και που η 

απεικόνισή τους στις οικονοµικές καταστάσεις πιθανόν να επηρέαζε αρνητικά τους 

επενδυτές και τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την αξιολόγηση των προοπτικών της 

οικονοµικής απόδοσης της εταιρίας. 

 Έτσι, η εταιρία µε την εκτός Ισολογισµού απεικόνιση στοιχείων του 

ενεργητικού ή του παθητικού µπορεί να παρουσιαστεί στους χρήστες των 

                                                 
29 Mulford W. Charles (2002), “The Financial Numbers Game, Detecting Creative Accounting 
Practices”.  
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οικονοµικών καταστάσεων (χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές, µέτοχοι, δυνητικοί 

επενδυτές, πιστωτικά ιδρύµατα) ως χαµηλού κινδύνου επενδυτική ευκαιρία µε 

αποτέλεσµα να αντλεί χαµηλού κόστους κεφάλαια µέσω των µηχανισµών της 

κεφαλαιαγοράς και να συνάπτει επιχειρηµατικά δάνεια µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς 

όρους. 

 Μία πρακτική χρησιµοποίησης στοιχείων εκτός Ισολογισµού είναι και η 

δηµιουργία των λεγόµενων Εταιριών Ειδικού Σκοπού. Η ίδρυση αυτών των εταιριών 

από τις µητρικές αποσκοπεί συνήθως στη µείωση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

τους από µακροπρόθεσµα έργα στους τοµείς των κατασκευών, της έρευνας και της 

ανάπτυξης. Με αυτή τη µέθοδο, οι Εταιρίες Ειδικού Σκοπού αναλαµβάνουν τον 

κίνδυνο και η µητρική εταιρία, κατέχοντας λιγότερο του 50% των µετοχών, δεν 

εµφανίζει στις ενοποιηµένες καταστάσεις την συµµετοχή της σε αυτές και τα 

αποτελέσµατά τους. Πιο απλή περίπτωση χρησιµοποίησης των Εταιριών Ειδικού 

Σκοπού είναι η µεταβίβαση σε αυτές από την µητρική εταιρία πάγιων στοιχείων και 

του υψηλού δανεισµού για την αγορά τους. Έτσι, η µητρική εταιρία εµφανίζεται να 

έχει υψηλότερο δείκτη ρευστότητας λόγω της πώλησης του παγίου, αλλά και 

λιγότερα έξοδα καθώς αποφεύγει τις αποσβέσεις που συνεπάγεται η διατήρηση του 

παγίου. Στη συνέχεια, η µητρική εταιρία µπορεί να µισθώσει το πάγιο µε τη µορφή 

λειτουργικής µίσθωσης συνεχίζοντας έτσι να µην εµφανίζει στον ισολογισµό την 

αξία του παγίου αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. 

 Αποτέλεσµα µιας τέτοιας πρακτικής είναι η τεχνητή διόγκωση των κερδών 

και των εσόδων και η µείωση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων σε βαθµό που να 

καθίσταται η εταιρία στα µάτια των εξωτερικών χρηστών των οικονοµικών 

καταστάσεων ως χρηµατοοικονοµικά αξιόπιστη µε περιορισµένο κίνδυνο και 

υψηλούς ρυθµούς ρευστότητας και κερδοφορίας. 

 Ενσώµατα πάγια: Ένας από τους τρόπους που µπορεί κάποιος να επηρεάσει 

τα αποτελέσµατα χρήσης είναι η διενέργεια ή µη των αποσβέσεων. Έτσι 

επηρεάζεται η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, ως προς τα κέρδη, και ο 

ισολογισµός, ως προς τα πάγια, και κατά συνέπεια επηρεάζεται ολόκληρο το 

Ενεργητικό. Εκτός αυτών, επηρεάζονται και διάφοροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, 

όπως παραδείγµατος χάρη ο ROI (Return on Investment), δηλαδή η απόδοση των 

επενδυµένων κεφαλαίων της εταιρίας. 

Γενικά, οι δείκτες που επηρεάζονται από την αλλαγή του αποτελέσµατος 

χρήσης και του ισολογισµού είναι: Οι δείκτες ρευστότητας (ο δείκτης γενικής 
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ρευστότητας, που είναι ίσος µε το Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς τις 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις και ο δείκτης άµεσης ρευστότητας που είναι ίσος µε 

το Κυκλοφορούν Ενεργητικό µείον τα αποθέµατα προς τις Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις), οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης ή δανειακής επιβάρυνσης (ο 

δείκτης «Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια» και ο δείκτης «Ξένα Κεφάλαια προς 

Συνολικά Κεφάλαια»), οι δείκτες αποδοτικότητας, όπως ο ROI που ισούται µε τα 

Καθαρά Κέρδη προς τον µέσο όρο λειτουργικού Ενεργητικού και τέλος, διάφοροι 

χρηµατιστηριακοί δείκτες για τις εισηγµένες επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά στις αποσβέσεις, αν η επιχείρηση θελήσει να παρουσιάσει σε 

µια χρονιά αυξηµένα κέρδη, τότε είτε δε θα διενεργήσει καθόλου αποσβέσεις, είτε 

θα χρησιµοποιήσει µειωµένους συντελεστές αποσβέσεων. Θα πρέπει όµως να 

σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το Π.∆. 100/5-5-1998, αν η επιχείρηση δεν διενεργήσει 

αποσβέσεις, τότε θεωρείται πως τις χάνει. ∆ηλαδή, δεν µπορεί την επόµενη χρήση ή 

σε κάποια από τις επόµενες χρήσεις να διενεργήσει διπλάσιες αποσβέσεις. 

Οι τρόποι µε τους οποίους µια επιχείρηση δύναται να παρουσιάσει αυξηµένες 

τις αποσβέσεις της κατά τη διάρκεια µιας χρήσης (προκειµένου να εµφανίσει 

µικρότερα κέρδη από τα πραγµατικά) είναι αρκετοί. Συγκεκριµένα,  η εφαρµογή 

αυξηµένων συντελεστών αποσβέσεων, παρόλο που έτσι παραβιάζεται ο σχετικός 

νόµος του κράτους ή η εµφάνιση αγορασθέντων επίπλων και σκευών σε τιµολόγια 

των €600 ακόµη κι αν η αγοραστική τους αξία είναι µεγαλύτερη (το γνωστό 

«σπάσιµο τιµολογίων»). Αυτό γίνεται επίσης προς εκµετάλλευση της παραγράφου 6 

του άρθρου 1 του Π.∆. 100/1998 όπως αυτό αναθεωρήθηκε από το Π.∆. 299/2003 

και ορίζει ότι: «πάγια περιουσιακά στοιχεία η αξία κτήσης έκαστου των οποίων είναι 

µέχρι εξακόσια (600) € δύνανται να αποσβένονται εξ' ολοκλήρου, δηλαδή κατά 

ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), µέσα στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία 

χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία για πρώτη φορά.» 

Παράδειγµα: 

Εάν η συνολική αξία αγοράς των επίπλων είναι €2.400, µπορεί να 

αποσβεσθεί όλο το ποσό στην ίδια χρήση εµφανίζοντας 4 τιµολόγια των €600 το 

καθένα. Συγκεκριµένα, αν παρουσιαστεί ένα τιµολόγιο αξίας €2.400 τότε θα 

αποσβεστεί το 20% της αξίας του (=480) σε κάθε µία από τις 5 χρήσεις. Επίσης, σε 

κάθε χρήση θα προκύψει φορολογική ελάφρυνση 40%, δηλαδή 480 * 40% = €192. 

Η παρούσα αξία αυτής της φορολογικής ελάφρυνσης των €192 κάθε µιας από τις 5 

χρήσεις είναι σαφώς µικρότερη από την φορολογική ελάφρυνση που προκύπτει σε 
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περίπτωση που η επιχείρηση διασπάσει το τιµολόγιο των €2.400 σε τέσσερα 

ισόποσα τιµολόγια των €600, όπου από την πρώτη κιόλας χρήση θα έχει φορολογική 

ελάφρυνση 2400 * 40% = €960. 

Μερικές επιχειρήσεις επίσης, ενώ έχουν ήδη ολοκληρώσει την 

ιδιοκατασκευή ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου, δεν µεταφέρουν το λογαριασµό 

«Πάγια υπό κατασκευή» στον αντίστοιχο λογαριασµό του Παγίου και έτσι δεν είναι 

υποχρεωµένες να διενεργήσουν αποσβέσεις για αυτό. Έτσι, εµφανίζονται υψηλότερα 

κέρδη και ωραιοποιείται η συνολική εικόνα του ισολογισµού τους. 

4) Άλλες επιχειρήσεις µεταφέρουν τα δεδουλευµένα έξοδα χρήσεως στο λογαριασµό 

16 του πάγιου ενεργητικού, παραβιάζοντας τις λογιστικές αρχές του δεδουλευµένου 

εξόδου αλλά και της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων. Η εν λόγω µεταφορά 

αποσκοπεί στην εµφάνιση αυξηµένων κερδών. 

 Τέλος, ορισµένες επιχειρήσεις µεταφέρουν τους τόκους - έξοδα της χρήσεως 

στο κόστος προϊόντος και όχι στο κόστος περιόδου, όπως άλλωστε ορίζει ο νόµος. 

Έτσι, βελτιώνουν την χρηµατοοικονοµική κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης, 

εµφανίζοντας υψηλότερα κέρδη, γιατί όπως είναι γνωστό κόστος προϊόντος είναι το 

κόστος που ενσωµατώνεται στο προϊόν, αποθεµατοποιείται και επιβαρύνει το 

αποτέλεσµα χρήσεως µόνο όταν πουληθεί. Ενώ, κόστος περιόδου είναι το κόστος 

που επιβαρύνει εξ’ αρχής τα αποτελέσµατα χρήσεως. Αντιθέτως, αν θέλουµε να 

εµφανίσουµε µειωµένα κέρδη, τότε µπορούµε να θεωρήσουµε ως έξοδο κάποιο 

κόστος προϊόντος όπως παραδείγµατος χάρη το µισθό του φύλακα. 

 Άυλα ή ασώµατα πάγια: Σύµφωνα µε το νόµο, τα ασώµατα πάγια στοιχεία 

αποσβένονται είτε εφάπαξ σε µία χρήση είτε ισόποσα σε 2, 3 ή 5 έτη. Οι 

επιχειρήσεις που προχωρούν σε χειραγώγηση των κερδών τους, συχνά παραβαίνουν 

το νόµο και προσαρµόζουν το χρόνο απόσβεσης προς το συµφέρον τους. Έτσι, εάν 

για παράδειγµα ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού αποσβεστεί σε 5 έτη αντί σε µία 

µόνο χρήση, τότε θα ωραιοποιηθεί η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

Επιπλέον, λόγω του ότι στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται οι 

άδειες ευρεσιτεχνίας, η φήµη ή υπεραξία της εταιρίας, η εµπιστοσύνη των πελατών 

προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, η αξία των οποίων δεν µπορεί να 

προσδιοριστεί µε ακρίβεια, η µέθοδος καταγραφής τους στον ισολογισµό βρίσκεται 

στη διακριτική ευχέρεια των στελεχών της ίδιας της επιχείρησης. Έτσι, υπάρχει και 

εδώ πρόσφορο έδαφος για παραποίηση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης 

των επιχειρήσεων. 
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Κεφαλαιοποίηση εξόδων: Ένας άλλος τρόπος αλλοίωσης του πραγµατικού 

οικονοµικού αποτελέσµατος µιας εταιρίας προέρχεται από την αλόγιστη 

κεφαλαιοποίηση εξόδων που δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια 

κεφαλαιοποίησης. Πρόκειται στην ουσία για κάποια λειτουργικά έξοδα, τα οποία 

αντί να εξοδοποιηθούν και να απεικονισθούν στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσεως, µεταφέρονται τελικά στον ισολογισµό ως δαπάνες πολυετούς απόσβεσης. 

Και σε αυτήν την περίπτωση, η απόφαση για κεφαλαιοποίηση των εξόδων 

εµπεριέχει υποκειµενισµό και κινείται στα όρια αξιοποίησης της ευελιξίας που 

παρέχουν τα λογιστικά πρότυπα. 

Εµπορεύµατα ή έτοιµα προϊόντα: Για τη βελτίωση του αποτελέσµατος και του 

ισολογισµού µέσω των εµπορευµάτων ακολουθούνται οι εξής πρακτικές: 

Αρχικά γίνεται αποτίµηση των πεπαλαιωµένων εµπορευµάτων στην τιµή 

κτήσεως και όχι στην µικρότερη πλέον τιµή πωλήσεώς τους. Με τον τρόπο αυτό, οι 

επιχειρήσεις είναι σε θέση να µην εµφανίσουν τις ενδεχόµενες πραγµατοποιηθείσες 

ζηµίες, εµφανίζοντας βελτιωµένο αποτέλεσµα, ενώ παράλληλα αυξάνουν και τον 

ισολογισµό τους µε την εύρεση ενός τελικού αποθέµατος µεγαλύτερου από ότι είναι 

στην πραγµατικότητα. Θα πρέπει ακόµα να σηµειωθεί, πως µε αυτόν τον τρόπο 

επηρεάζεται θετικά ο δείκτης γενικής ρευστότητας και αρνητικά ο δείκτης 

αποδοτικότητας (ROI). 

Εναλλακτικά, µπορεί να γίνει αλλαγή της µεθόδου αποτίµησης των 

εµπορευµάτων, π.χ. από LIFO σε FIFO, σε προϊόντα όπου παρατηρείται αύξηση της 

τιµής. Αυτή η πράξη χειραγώγησης ωστόσο, αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί από 

τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος και θα εξετάσει τις εν λόγω 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για την εύρεση τέτοιων τυχόν «τεχνασµάτων». Σε 

περίπτωση που η επιχείρηση έχει πάρει σχετική άδεια για την αλλαγή της µεθόδου 

αποτίµησης των εµπορευµάτων της, τότε ο ορκωτός ελεγκτής είναι υποχρεωµένος 

να αναγράψει στο πιστοποιητικό του τις επιπτώσεις που επιφέρει αυτή η αλλαγή. 

Επιπλέον γίνεται αποτίµηση όλων των αποθεµάτων της επιχείρησης στην 

τελευταία τιµή αγοράς τους. Έτσι, οι επιχειρήσεις, κυρίως οι µικρές, επιτυγχάνουν 

να αυξήσουν τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεώς τους, αφού εµφανίζουν 

τελικό απόθεµα εµπορευµάτων µεγαλύτερο από το πραγµατικό. Με αυτόν τον τρόπο 

επηρεάζεται θετικά ο δείκτης γενικής ρευστότητας της εταιρίας, όπως και ο δείκτης 

αποδοτικότητας αυτής (ROI), µιας και η ποσοστιαία αύξηση του αριθµητή (καθαρά 
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κέρδη) είναι µεγαλύτερη από την ποσοστιαία αύξηση του παρονοµαστή του δείκτη 

(συνολικό λειτουργικό ενεργητικό). 

Επίσης, άλλες πρακτικές είναι η εικονική ποσοτική αύξηση της απογραφής 

µιας επιχείρησης (του τελικού αποθέµατός της), µε σκοπό την καλυτέρευση των 

οικονοµικών καταστάσεων, η εµφάνιση εικονικών πωλήσεων σε συγγενείς 

επιχειρήσεις ή και σε ανύπαρκτες οικονοµικές οντότητες, και η εικονική 

αγοραπωλησία του τελικού αποθέµατος µεταξύ δύο οµοειδών επιχειρήσεων. 

Παράδειγµα: 

Έστω οι επιχειρήσεις Α και Β, όπου η Α έχει αγοράσει για €100 το 

εµπόρευµα Π και το πουλάει στην τιµή των €150 στην Β, και η Β έχει αγοράσει για 

€110 το ίδιο εµπόρευµα Π και το πουλάει για €150 στην Α. Η Α, µε τον τρόπο αυτό 

εµφανίζει µικτό αποτέλεσµα ίσο µε €50 (=150-100) και τελικό απόθεµα €150 αντί 

για €100, αυξηµένο κατά €50. Οπότε, κατά €50 εµφανίζεται αυξηµένος τόσο ο 

ισολογισµός όσο και η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Οµοίως η Β, εµφανίζει 

µικτό αποτέλεσµα ίσο µε €40 (=150-110) και τελικό απόθεµα €150 αντί για €110, 

αυξηµένο κατά €40. Οπότε κατά €40 εµφανίζεται αυξηµένος και ο ισολογισµός, 

αλλά και η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Τέλος, µπορεί να γίνουν και οι ακόλουθες κινήσεις: Παρουσίαση των 

προκαταβολών πωλήσεων, ως πωλήσεων της χρήσης, υπερτιµολόγηση των 

πραγµατοποιηθέντων πωλήσεων, παρά το γεγονός ότι αυτό θα σηµαίνει και 

καταβολή µεγαλύτερου φόρου εισοδήµατος (Αυτό γιατί η πληρωµή ενός ποσού 

µπορεί να υπολείπεται σε σηµασία και σπουδαιότητα ενός άλλου σκοπού της 

επιχείρησης, για την επίτευξη του οποίου η εταιρία δέχεται να υποστεί αυτό το 

χρηµατικό τίµηµα.), παράλειψη εµφάνισης ζηµιών από ανασφάλιστα εµπορεύµατα 

που έχουν καταστραφεί για διάφορους λόγους, αποφυγή χρήσης του κινήτρου 

λογισµού δαπανών ύψους 1%-2% άνευ παραστατικών επί των πωλήσεων 

εξαγωγικών και τουριστικών επιχειρήσεων ή επιβάρυνση του λογαριασµού "Κόστος 

Παραγωγής" µε έξοδα πωλήσεων (π.χ. προµήθειες αντιπροσώπων), 

χρηµατοοικονοµικά (τόκοι κ.α.) ή έξοδα αδράνειας (έξοδα δηλαδή που αφορούν σε 

διακοπές λειτουργίας και θα έπρεπε κανονικά να βαρύνουν τα Αποτελέσµατα 

Χρήσης. Άµεσο αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής είναι η αύξηση του κόστους 

αποθεµάτων µε αντίστοιχη αύξηση του αποτελέσµατος. 
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Αντιστρόφως, η υποβάθµιση του αποτελέσµατος χρήσεως και του 

ισολογισµού µέσω των εµπορευµάτων µπορεί να γίνει µε τις παρακάτω 

ακολουθούµενες πρακτικές. 

 Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν χειροτέρευση των οικονοµικών τους 

καταστάσεων είναι συνήθως µικρές και καταφεύγουν σε λύσεις όπως οι ακόλουθες 

(ουσιαστικά αντίθετες από τις προηγούµενες) για λόγους κυρίως φορολογικούς ή 

αυτοχρηµατοδότησης. Συγκεκριµένα προβαίνουν σε: Αποτίµηση του τελικού 

αποθέµατος στην εικονικά µικρότερη τιµή πωλήσεώς του, αλλαγή της µεθόδου 

αποτίµησης των εµπορευµάτων (π.χ. από LIFO σε FIFO ή σε µέση σταθµική τιµή, 

για προϊόντα των οποίων η τιµή ανεβαίνει), εικονική µείωση του τελικού 

αποθέµατος ή της απογραφής, εικονικές αγορές διαφόρων εµπορευµάτων από 

συγγενείς επιχειρήσεις (Έτσι, οι επιχειρήσεις αυξάνουν το κόστος πωληθέντων τους, 

παρουσιάζουν µικρότερα κέρδη από τα πραγµατικά και συνεπώς, επιτυγχάνουν και 

µια φορολογική αποταµίευση η οποία και χρησιµοποιείται στη συνέχεια για την 

εσωτερική τους ανάπτυξη.), παράλειψη έκδοσης τιµολογίων πώλησης προϊόντων ή 

παροχής υπηρεσιών προς το κοινό (Με αυτήν την τακτική οι επιχειρήσεις 

αποφεύγουν τόσο την καταβολή του  ΦΠΑ όσο και του φόρου εισοδήµατος.), 

σκόπιµη καθυστέρηση της έκδοσης τιµολογίων πώλησης εµπορευµάτων στο τέλος 

της χρήσης προκειµένου να γίνει µεταφορά και εµφάνιση των πωλήσεων αυτών στην 

επόµενη χρονιά και τέλος, χρησιµοποίηση του κινήτρου λογισµού 1%-2% επί των 

πωλήσεων άνευ παραστατικών από τις εξαγωγικές και τις τουριστικές επιχειρήσεις 

και εµφάνιση αυτού του ποσού ως εξόδου της εν λόγω χρήσεως, µε παράλληλη 

αποφυγή καταβολής του αντίστοιχου φόρου. 

Πελάτες - Απαιτήσεις - Γραµµάτια Εισπρακτέα: Οι οικονοµικές καταστάσεις 

µπορούν να εµφανιστούν ωραιοποιηµένες αρχικά µέσω της µη διενέργειας των 

προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ή ακόµα και µε τη διενέργεια µειωµένου 

συντελεστή προβλέψεων για τις απαιτήσεις αυτές. Σύµφωνα µε τον Ν. 2238/1994, οι 

επιχειρήσεις µπορούν, εάν θέλουν, να διενεργήσουν προβλέψεις 50% για επισφαλείς 

απαιτήσεις. ∆εν µπορούν όµως να προχωρήσουν σε σωρευτική απόσβεση των 

πελατών οι οποίοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους, εάν προηγουµένως δεν 

έχουν πραγµατοποιήσει προβλέψεις για το σκοπό αυτό. 

Παρόµοια, µπορεί να µη γίνεται µεταφορά των πελατών µιας επιχείρησης 

στους επισφαλείς πελάτες, όταν πια έχει διενεργηθεί πρόβλεψη κατά τις 

προηγούµενες χρήσεις. Έτσι, βελτιώνεται ο ισολογισµός και πιο συγκεκριµένα η 
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ποιότητα του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Επίσης, βελτιώνεται ο δείκτης γενικής 

και ειδικής   ρευστότητας της εταιρίας, όχι όµως και ο δείκτης αποδοτικότητας αυτής 

(ROI), καθώς τα µεγέθη από τα οποία εξαρτάται δεν επηρεάζονται. 

Η τρίτη ακολουθούµενη τακτική έχει να κάνει µε το λογαριασµό 33.98 του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου «Επίδικες Απαιτήσεις κατά Ελληνικού 

∆ηµοσίου». Πιο συγκεκριµένα, ο λογαριασµός αυτός χρησιµοποιείται ως εξής: όταν 

ο υπάλληλος της εφορίας (ύστερα από έλεγχο) ανακαλύψει µη καταχωρηµένες 

πωλήσεις της επιχείρησης, της επιβάλλει όπως είναι λογικό κάποιο χρηµατικό 

πρόστιµο. Η επιχείρηση, όµως, αν και πληρώνει το ποσό αυτό µε αντίστοιχη µείωση 

του λογαριασµού «Ταµείο» (πίστωση), χρεώνει το λογαριασµό 33.98 µε την 

αιτιολογία ότι όλο το ποσό ή µέρος αυτού θα το διεκδικήσει δικαστικώς και µάλλον 

θα δικαιωθεί. Έτσι, κατορθώνει να βελτιώσει το κυκλοφορούν ενεργητικό και κατά 

συνέπεια, τον ισολογισµό. 

Άλλος χειρισµός είναι η εικονική µεταφορά µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 

στις βραχυπρόθεσµες. Ο ισολογισµός βελτιώνεται ποιοτικά, όπως και οι 

αριθµοδείκτες ρευστότητας, ενώ ο δείκτης αποδοτικότητας δεν µεταβάλλεται. 

Εναλλακτική αποτελεί και η αποφυγή αποτίµησης των απαιτήσεων σε ξένο 

νόµισµα που δηµιουργούν ζηµίες για την επιχείρηση και απόκρυψη των ζηµιών 

αυτών, ενώ ακόµη ένας χειρισµός είναι ο διαχωρισµός των τόκων σε δεδουλευµένους 

και µη. Οι επιχειρήσεις προχωρώντας στον παραπάνω διαχωρισµό, θεωρούν ένα 

µόνο µέρος των τόκων αυτών να βαραίνει την εκάστοτε χρήση και συνεπώς 

αυξάνουν τα κέρδη τους κατά το υπόλοιπο ποσό που µεταφέρεται στην επόµενη 

χρήση. Ωστόσο, η πράξη αυτή καταστρατηγεί τη βασική αρχή της συνέπειας στην 

εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων ή αλλιώς την αρχή της πάγιας χρησιµοποίησης 

των ιδίων λογιστικών µεθόδων, σύµφωνα µε την οποία: «οι µέθοδοι, κανόνες και 

αρχές που εφαρµόζονται από χρήση σε χρήση από µια επιχείρηση θα πρέπει να είναι 

οι ίδιες, γιατί αν δεν συµβαίνει αυτό, τότε οι πληροφορίες που περιέχονται σε 

χρονολογικές σειρές δε θα είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν από τους χρήστες, 

δεδοµένου ότι τα µεγέθη δε θα είναι συγκρίσιµα.» 

Αντιστρόφως, υποβάθµιση του αποτελέσµατος και του Ισολογισµού γίνεται 

µε διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, παρά τη συνήθη τακτική των 

επιχειρήσεων, παράλειψη αποτίµησης απαιτήσεων σε ξένο νόµισµα οι οποίες 

δηµιουργούν κέρδη για την επιχείρηση (Στην περίπτωση αυτή, τα κέρδη 

διατηρούνται κρυφά και συνεπώς, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των 
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Αποτελεσµάτων Χρήσης διαµορφώνεται στο επιθυµητό ύψος.), ή αποφυγή 

διαχωρισµού των τόκων σε δεδουλευµένους και µη. Έτσι, οι οικονοµικές µονάδες 

επιβαρύνουν τη χρήση µε το σύνολο των τόκων και τα κέρδη παρουσιάζονται 

µικρότερα. 

Συµµετοχές σε επιχειρήσεις - Χρεόγραφα: Ο λογαριασµός «Συµµετοχές σε 

Επιχειρήσεις» περιλαµβάνει µετοχές θυγατρικών ή συγγενών εταιριών. Κατά 

κανόνα, οι επιχειρήσεις που θέλουν να χειραγωγήσουν τα αποτελέσµατά τους 

εµφανίζουν τις µετοχές αυτές στην αξία κτήσης τους και όχι στην αντίστοιχη 

χρηµατιστηριακή (για όσες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο), ή την πραγµατική 

αξία, στο τέλος κάθε οικονοµικής χρήσεως. Κατά συνέπεια, η πρακτική αυτή 

καταλήγει στο να µην περιλαµβάνονται στα Αποτελέσµατα Χρήσεως τα κέρδη ή οι 

ζηµίες από την υπερτίµηση ή την υποτίµηση της αξίας των συµµετοχών ή των 

χρεογράφων. 

 Οι επιχειρήσεις µπορούν επίσης να µεταφέρουν τις συµµετοχές στα 

χρεόγραφα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό), προκειµένου να βελτιώσουν τους δείκτες 

ρευστότητάς τους. Από τη µεταφορά όµως αυτή επηρεάζεται και ο δείκτης 

αποδοτικότητας (ROI) µιας και τα χρεόγραφα δεν αποτελούν υποστηρικτικό 

στοιχείο των πωλήσεων και δεν περιλαµβάνονται στο Λειτουργικό Ενεργητικό, 

όπως οι συµµετοχές. Εφόσον, µε τον τρόπο αυτό µειώνεται ο παρονοµαστής του 

ROI (µέσος όρος Λειτουργικού Ενεργητικού), η επιχείρηση θα εµφανίζει αυξηµένη 

αποδοτικότητα. 

 Τέλος, ένα ακόµα τέχνασµα διόγκωσης των εσόδων και των κερδών είναι η 

αναγνώριση κάποιων εσόδων πριν από την πραγµατοποίησή τους. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι λογιστές εκµεταλλεύονται την ευελιξία που παρέχουν τα λογιστικά 

πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει µε το χρόνο αναγνώρισης των εσόδων. Έτσι, µε την 

κατάλληλη λογιστική επιλογή, παρουσιάζεται µέσω των οικονοµικών καταστάσεων 

µια πλασµατική αύξηση των εσόδων ανεξάρτητα από το αν οι συµφωνίες στις οποίες 

βασίζονται τα έσοδα υλοποιηθούν σύµφωνα µε τους όρους τους ή όχι. 

 Βλέπουµε λοιπόν, ότι οι τρόποι µε τους οποίους η επιχείρηση µπορεί να 

διαστρεβλώσει την εικόνα των οικονοµικών της καταστάσεων και να παραπλανήσει 

τους χρήστες των καταστάσεων αυτών είναι πολλοί και ποικίλουν. Αυτός είναι και ο 

λόγος που δίνεται τόσο µεγάλη σηµασία στην ικανότητα και την οξυδέρκεια του 

εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων, προκειµένου να επιτευχθεί η επιθυµητή 
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πρόληψη εφαρµογής τέτοιων πρακτικών και η προστασία του επενδυτικού κοινού, 

αλλά και των υπολοίπων ενδιαφερόµενων µερών γενικότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

 

5.1. Το Ελεγκτικό Μοντέλο Επιχειρηµατικού Κινδύνου 

 

Τα τελευταία χρόνια στην διεθνή λογιστική πρακτική έχει εισαχθεί µια νέα 

µεθοδολογία γνωστή ως το µοντέλο του επιχειρηµατικού κινδύνου (Business Risk 

Model) ενώ παράλληλα εµφανίστηκαν και οι όροι ελεγκτική µε βάση το κίνδυνο ή 

ελεγκτική του επιχειρηµατικού κινδύνου (risk based auditing) και εσωτερική 

ελεγκτική µε βάση τον κίνδυνο (risk based internal auditing). Το σύνολο των 

µεγαλύτερων ελεγκτικών εταιριών φαίνεται να ακολουθεί την νέα µεθοδολογία 

ενσωµατώνοντας ωστόσο σε διαφορετικό βαθµό την έννοια του επιχειρηµατικού 

κινδύνου στις υπάρχουσες ελεγκτικές διαδικασίες30. 

Η έννοια του κινδύνου δεν είναι νέα για τους ελεγκτές αλλά ήταν ήδη 

γνωστή από την δεκαετία του 1970 όπως καταδεικνύεται από ύπαρξη των µοντέλων 

του ελεγκτικού κινδύνου. H Foreign Corrupt Practices Act, 1977 (Η.Π.Α), απαιτούσε 

από την διοίκηση των εταιριών να αναπτύξει και να εγκαταστήσει συστήµατα 

εσωτερικού ελέγχου για την µείωση των διάφορων κινδύνων. Εκτός, αυτού η 

συγκεκριµένη πράξη απαιτεί από την διοίκηση να εγκαθιδρύσει ένα αποτελεσµατικό 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου πάνω στις χρηµατοοικονοµικές αναφορές. Η εστίαση 

αυτή αναγνωρίστηκε µερικώς από Αµερικανικά ελεγκτικά πρότυπα µε την έκδοση 

της δήλωσης στα ελεγκτικά πρότυπα αρ. 55 «Εξέταση της δοµής του εσωτερικού 

ελέγχου στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων» (Statement on Auditing 

Standards No 55 Consideration of the Internal Control Structure in a Financial 

Statement Audit). 

Το συγκεκριµένο πρότυπο απαιτεί από τον ελεγκτή να αποκτήσει µια επαρκή 

κατανόηση του εσωτερικού ελέγχου για τον σχεδιασµό του ελέγχου. Η αντίληψη του 

ελεγκτικού επαγγέλµατος για τον κίνδυνο άρχισε να αλλάζει δραµατικά µε την 

έκδοση της αναφοράς του C.O.S.O. το 1992 µε τίτλο ολοκληρωµένο πλαίσιο 

εσωτερικού ελέγχου (internal control integrated framework) όπου για πρώτη φορά ο 

                                                 
30 Knechel W.R. (2006), “The business risk audit: origins, obstacles, and opportunities”, Accounting 
Organization and Society. 
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εσωτερικός έλεγχος παρουσιάστηκε να αντικατοπτρίζει κάτι παραπάνω από τα 

λογιστικά λάθη. 

Παρόµοιες πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν µεταγενέστερα στον Καναδά µε την 

έκδοση των κατευθύνσεων στον έλεγχο (Guidance on control) από την επιτροπή των 

κριτηρίων ελέγχου (C.O.CO. 1995) του Καναδικού ινστιτούτου ορκωτών ελεγκτών 

(C.I.C.A.) και την έκδοση στο Ηνωµένο Βασίλειο της αναφοράς κατεύθυνση 

εσωτερικού ελέγχου πάνω στον συνδυασµένο κώδικα για τα στελέχη (Internal 

Control Guidance for directors on the Combined code, αποκαλουµένη και Turnbull 

report). 

Τελικά το ολοκληρωµένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου C.O.S.O. 

ενσωµατώθηκε στα Αµερικάνικα Ελεγκτικά Πρότυπα µε τη δήλωση στα ελεγκτικά 

πρότυπα αρ. 78 «Εξέταση της δοµής του εσωτερικού ελέγχου στον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων, τροποποίηση της δήλωσης ελεγκτικών προτύπων αρ. 

55», το 1995 3 . (S.A.S. 78: Consideration of the Internal Control Structure in a 

Financial Statement Audit. An Amendment to S.A.S. No 55). 

Επί της ουσίας η προσέγγιση του ελέγχου στην βάση των κινδύνων 

ουσιαστικά αποτελεί µια επέκταση ή µετεξέλιξη του ελεγκτικού κινδύνου, εντούτοις 

παρουσιάζεται να αποτελεί µια σηµαντική καινοτοµία µε αρκετές διαφορές κυρίως 

στην αντίληψη της έννοιας του κινδύνου. Το ελεγκτικό µοντέλο του επιχειρηµατικού 

κινδύνου προσπαθεί να συνδυάσει και να εναρµονίσει από την µία πλευρά τις 

ελεγκτικές διαδικασίες και από την άλλη πλευρά την προσπάθεια της διοίκησης για 

την επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων. Το µεγαλύτερό µέρος των καινοτοµιών 

που εισάγει η ελεγκτική του επιχειρηµατικού κινδύνου συνίσταται στην εστίαση της 

µοντελοποίησης του κινδύνου στις επιχειρηµατικές διαδικασίες ως τη βάση για την 

εγκαθίδρυση χρηµατοοικονοµικών αναφορών και αντιστοίχως ελεγκτικών δοκιµών 

(τεστ) εστιασµένων στον κίνδυνο. 

Η χρήση της µεθοδολογίας του επιχειρηµατικού κινδύνου βασίζεται σε τρεις 

αλληλοσυνδεόµενες υποθέσεις31: 

1. ο ελεγκτικός κίνδυνος εµπεριέχεται στον επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

2. ο οικονοµικότερος και αποτελεσµατικότερος τρόπος διαχείρισης του 

ελεγκτικού κινδύνου είναι η µελέτη του επιχειρηµατικού κινδύνου. 
                                                 
31 K. Καραµάνης. (2002), «Εισαγωγή στη θεωρία και πρακτική της σύγχρονης ελεγκτικής», 
Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.; Knechel W.R. (2006), “The business risk audit: origins, obstacles, and opportunities”, 
Accounting Organization and Society. 
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3. η µελέτη του επιχειρηµατικού κινδύνου δηµιουργεί ευκαιρίες για την 

παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. 

Οι ελεγκτές σε πρώτη φάση πρέπει να εκτιµήσουν την συνολική στρατηγική 

του οργανισµού και να κατανοήσουν την θέση της εταιρίας µέσα στο 

αλληλοσυνδεόµενο πλέγµα των εξωτερικών οντοτήτων και παραγόντων. Εν 

συνεχεία οι σχέσεις αυτές αναλύονται για τον εντοπισµό ενδείξεων σηµαντικών 

κινδύνων του οργανισµού. Η ανάλυση συνεχίζεται στον τρόπο µε τον οποίο ο 

οργανισµός παρακολουθεί και αντιµετωπίζει κάθε σηµαντικό κίνδυνο και ειδικότερα 

στο σχεδιασµό και στη λειτουργία των επιχειρηµατικών διαδικασιών. Οι εσωτερικές 

διαδικασίες αποτελούν ταυτοχρόνως πηγή αλλά και µέσο µείωσης του κινδύνου. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης οι υπολειπόµενοι κίνδυνοι 

αντιπροσωπεύουν τους εντοπισµένους κινδύνους οι οποίοι θεωρούνται ότι έχουν την 

δυνατότητα να επηρεάσουν τον οργανισµό και στη φάση αυτή, αποτελούν συνεπώς, 

το κυριότερο σηµείο εστίασης της προσοχής των ελεγκτών. Οι υπολειπόµενοι 

κίνδυνοι είναι σηµαντικοί για τους ελεγκτές για αρκετούς λόγους. Μπορούν να 

αντικατοπτριστούν στον εγγενή κίνδυνο που σχετίζεται µε συγκεκριµένες 

διαβεβαιώσεις (assertions) εν πολύς µε τον ίδιο τρόπο που ο συνολικός οικονοµικός 

κίνδυνος επιδρά στην αποτίµηση των επισφαλών απαιτήσεων σε µία τράπεζα. 

Επίσης, ο υπολειπόµενος κίνδυνος αντανακλάται στο περιβάλλον ελέγχου 

παρέχοντας µια εικόνα για την ποιότητα των εσωτερικών διαδικασιών καθώς και 

των πιέσεων οι οποίες µπορούν να ωθήσουν την διοίκηση να συµπεριφέρεται µε 

τρόπους ασυνεπείς µε τις ορθές χρηµατοοικονοµικές αναφορές και διακυβέρνηση. 

Η εκτεταµένη ανάλυση των επιπτώσεων του υπολειποµένου επιχειρηµατικού 

κινδύνου υποδεικνύει το βαθµό στον οποίο ο ελεγκτικός κίνδυνος χρειάζεται να 

προσεγγιστεί µέσω επιλογής και εκτέλεσης ουσιαστικών ελέγχων (ή ελέγχων 

τεκµηρίωσης). Η διαχείριση των κινδύνων παρέχει επίσης µια ανώτερη βάση γνώσης 

µε την οποία οι ελεγκτές µπορούν να εκτιµήσουν ενδεχόµενα προβλήµατα συνέχειας 

της δραστηριότητας του οργανισµού. 
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5.2. Risk Based Internal Auditing (R.B.I.A) 

 

O εσωτερικός έλεγχος µε βάση τον κίνδυνο (στο εξής R.B.I.A) αποτελεί την 

µεθοδολογία που παρέχει τη διαβεβαίωση ότι το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων 

λειτουργεί όπως απαιτείται από το διοικητικό συµβούλιο. Η R.B.I.A. δεν 

περιλαµβάνει µόνο την προτεραιότητα των κινδύνων στο ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου 

αλλά επίσης και την προτεραιότητα των τεστ στους εξατοµικευµένους ελέγχους, από 

τη στιγµή που η προσπάθεια των δοκιµασιών (τεστ) µπορεί να επικεντρωθεί στη 

διαχείριση των κινδύνων µε ένα υψηλό αποτέλεσµα ελέγχου. 

Εφόσον λοιπόν η R.B.I.A. αποσκοπεί στην παροχή διαβεβαίωσης αναφορικά 

µε τις διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων οι οποίες καλύπτουν όλους τους 

σηµαντικούς κινδύνους που απειλούν τους στόχους του οργανισµού, υπάρχουν 

τέσσερα στοιχεία τα οποία οι επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

εξετάσουν32: 

1. Το βαθµό στον οποίο το διοικητικό συµβούλιο και η διεύθυνση 

καθορίζουν, αξιολογούν, διαχειρίζονται και παρακολουθούν τους 

κινδύνους. 

2. Την ύπαρξη ενός καταλόγου κινδύνων (προφίλ κινδύνου), ο οποίος 

περιλαµβάνει όλους τους σηµαντικούς κίνδυνους, και το βαθµό στον 

οποίο ο σχεδιασµός του ελέγχου µπορεί να βασιστεί πάνω του. 

3. Τη σύνθεση ενός περιβάλλοντος ελέγχου (audit universe), το οποίο 

περιλαµβάνει εκείνους τους ελέγχους που αποσκοπούν στην παροχή 

της διαβεβαίωσης ότι όλοι οι εγγενείς κίνδυνοι επάνω από το αποδεκτό 

ποσό κινδύνου διαχειρίζονται καταλλήλως. 

4. Τη διεξαγωγή µεµονωµένων ελέγχων, οι οποίοι καταλήγουν στο 

συµπέρασµα εάν οι εγγενείς κίνδυνοι, οι οποίοι είναι µεγαλύτεροι από 

τα αποδεκτά ποσά κινδύνου, ελέγχονται για την µείωση τους στα 

αποδεκτά ποσά. 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών του Ηνωµένου Βασιλείου και της 

Ιρλανδίας αναφέρει ότι σκοπός της R.B.I.A αποτελεί η παροχή της λογικής 

διαβεβαίωσης στο διοικητικό συµβούλιο ότι: 

                                                 
32 Griffiths D. (2006). Risk based internal auditing: an introduction, www.internalaudit.biz. 
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1. Οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που έχουν τοποθετηθεί από την 

διοίκηση, µέσα στον οργανισµό (καλύπτοντας όλες τις διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο εταιρικό, τµήµατος, επιχειρηµατικής 

µονάδας, επιχειρηµατικής διαδικασίας κτλ.) λειτουργούν όπως ήταν ο 

σκοπός τους, 

2. οι διαδικασίες της διαχείρισης των κινδύνων είναι υγιούς σχεδιασµού. 

3. οι αντιµετωπίσεις που πραγµατοποίησε η διεύθυνση για τους κινδύνους 

τους οποίους επιθυµεί να διαχειριστεί, είναι εξίσου επαρκείς και 

αποτελεσµατικές στην µείωση των κινδύνων αυτών σε ένα επίπεδο 

αποδεκτό από το συµβούλιο, 

4. ένα υγιές πλαίσιο ελέγχων είναι εγκατεστηµένο ώστε να µειώνει 

επαρκώς τους κινδύνους που η διεύθυνση επιθυµεί να χειριστεί. 

Η R.B.I.A. εκκινεί µε τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και εν συνεχεία 

εστιάζεται στους κινδύνους εκείνους που η διοίκηση εκτιµά ότι µπορεί να 

εµποδίσουν την επίτευξή τους. Η R.B.I.A. δεν αποκλείει την χρήση ελεγκτικών 

τεχνικών βασισµένων στα συστήµατα ή τις διεργασίες εφόσον οι συνθήκες το 

υπαγορεύουν. Αποτελεί ωστόσο µια προσέγγιση που εστιάζεται στα θέµατα που 

απασχολούν τον οργανισµό και στην παροχή διαβεβαίωσης πάνω στο πλαίσιο 

διαχείρισης κινδύνων που έχει υιοθετηθεί. Τέλος, επιτρέπει στον εσωτερικό έλεγχο 

να συνδεθεί άµεσα µε το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και να µοχλεύσει τις 

οποιεσδήποτε συνεργίες δηµιουργούνται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – Η ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΤΗΝ PARMALAT 

 

Η περίπτωση της Parmalat κατέδειξε µε τον πλέον πασιφανή τρόπο τις 

δυσκολίες επιβολής των νοµοθετηµάτων της εταιρικής διακυβέρνησης (κώδικας 

Preda33) και ειδικά στα θέµατα του εσωτερικού ελέγχου και των διεργασιών που 

εφαρµόζονται για την αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών, την αξιοπιστία των 

χρηµατοοικονοµικών αναφορών και την διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων34. 

Οι διεργασίες αυτές βρίσκονται κάτω από την ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου 

που επιφορτίζεται µε το έργο του περιοδικού ελέγχου των εργασιών της επιτροπής 

του εσωτερικού ελέγχου. 

Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου (internal control committee) της Parmalat, η 

οποία συστήθηκε το 2001 αποτελούνταν από τους Luciano Silingardi, Francesco 

Guiferdi και Fausto Tonna. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι από τα µέλη της 

επιτροπής εσωτερικού ελέγχου, ο Tonna, είχε διατελέσει οικονοµικός διευθυντής της 

Parmalat κατά το χρονικό διάστηµα από το 1987 έως το Μάρτιο του 2003. Επίσης, 

κατείχε την θέση του προέδρου στην Coloniale SPA, την εταιρία συµµετοχών που 

έλεγχε το 51% των µετοχών της Parmalat Finanziaria. To τρίτο µέλος της επιτροπής 

εσωτερικού ελέγχου και πρόεδρος, Silingardi Luciano υποτίθεται ότι ήταν 

ανεξάρτητο. Κάτι τέτοιο ωστόσο αµφισβητείται, διότι ήταν προσωπικός φίλος και 

λογιστής της οικογένειας των Tanzi. 

Τα δύο από τα τρία µέλη της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου ήταν επίσης 

µέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Εποµένως η πλειονότητα της επιτροπής δεν 

αποτελούνταν από µη εκτελεστικά µέλη και κατά συνέπεια η εταιρία δεν 

συµµορφωνότανε µε τις διατάξεις του κώδικα Preda αναφορικά µε την παρουσία 

ανεξάρτητων, µη εκτελεστικών µελών. 

Είναι φανερό, ότι η παραπάνω σύνθεση της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου 

εξασθένισε τον ρόλο της ως µηχανισµού παρακολούθησης και υποβοήθησε την 

διατήρηση της απόκρυψης της απάτης. 

                                                 
33 Preda Code (1999, 2002), www.ecgi.org. 
34 Benedetto F & Castri Di S. (2005), There is something about Parmalat (on directors and 
gatekeepers). 
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Η περίπτωση της Parmalat αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα 

κακής οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου και παραβίασης των οδηγιών του κώδικα 

Preda. Η αναποτελεσµατικότητα της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου οφείλεται στην 

απουσία ανεξάρτητων µελών στην σύνθεση της. Όσον αφορά την οργάνωση του 

τµήµατος εσωτερικού ελέγχου η αναποτελεσµατικότητά του αποδίδεται, σύµφωνα 

µε τους Benedetto και Castri, στην ύπαρξη ενός και µόνο υπαλλήλου που είχε τεθεί 

επικεφαλής της δραστηριότητας του ελέγχου και στερούνταν βοηθητικού 

προσωπικού αλλά και τεχνολογικού εξοπλισµού. 

Στην πράξη λοιπόν, το προσωπικό του εσωτερικού ελέγχου δεν µπορούσε να 

εκτελέσει αποτελεσµατικά το έργο του, αλλά και στις περιπτώσεις που ενδέχεται να 

το επιτέλεσε η λήψη διορθωτικών δράσεων είναι αµφισβητήσιµη από την στιγµή 

που το διοικητικό συµβούλιο και η επιτροπή ελέγχου ελεγχόταν απόλυτα από τον 

µεγαλοµέτοχο, πρόεδρο και διευθύνων σύµβουλο, Tanzi. 

Αίσθηση ωστόσο προκαλεί το γεγονός πως ήταν δυνατό οι φορείς της αγοράς 

να αγνοούν τις πληροφορίες αναφορικά µε την εσωτερική δοµή της Parmalat, της 

οποίας η αναποτελεσµατικότητα και ανεπάρκεια θα µπορούσε να κρούσει τον 

κώδωνα του κινδύνου για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Τα πληροφοριακά 

συστήµατα ή η ανάθεση των έργων στο διοικητικό συµβούλιο δεν φαίνεται να 

επέδρασαν σηµαντικά στην πτώση της εταιρίας διότι είναι λογικό να υποθέσουµε ότι 

τα µέλη του συµβούλιου είχαν πλήρη γνώση των δράσεων των διευθυντικών 

στελεχών. H παρουσία στο συµβούλιο πραγµατικά ανεξάρτητων µελών µπορεί να 

µην σταµατούσε τις παράνοµες πράξεις, θα ήταν ωστόσο σηµαντική για την 

καταγγελία τους και την αποφυγή της παρατάσεως τους. 

 

 

6.1. Λογιστικά και ελεγκτικά ζητήµατα 

 

O βασικός λόγος της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων της 

Parmalat αποδίδεται στην προσπάθεια συγκάλυψης των ζηµιών των θυγατρικών και 

των υπολοίπων συνδεόµενων εταιριών. Ο πρόεδρος Τanzi παραδέχτηκε στους 

κατήγορους ότι οι προσαρµογές στον ισολογισµό πραγµατοποιήθηκαν για 

ξεπεραστεί η φθίνουσα πορεία που ξεκίνησε το 1998 και επιδεινώθηκε το 2001 µε 

την συναλλαγµατική κρίση στις αγορές της Νοτίου Αµερικής. Όταν ξεπεράστηκε η 
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οικονοµική κρίση, η Parmalat είχε κλείσει τα 8 από τα 16 εργοστάσια στην 

Βραζιλία, µε αποτέλεσµα η συνολική της επένδυση στην συγκεκριµένη περιοχή να 

έχει περιοριστεί στο ήµισυ. 

Επιπλέον, η τουριστική επιχείρηση του οµίλου Parmatour που διευθύνονταν 

από την κόρη του Tanzi Tonia, επηρεάστηκε αρνητικά από την κάµψη στην 

παγκόσµια αγορά τουρισµού µετά από τα χτυπήµατα της 11 Σεπτεµβρίου 2001 

στους δίδυµους πύργους της Νέας Υόρκης. 

Τέλος, η µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας ευρώ δολαρίου κατά 20% 

υπέρ του ευρώ το 2003 επέδρασε δυσµενώς στα κέρδη του οµίλου. Τα παραπάνω 

γεγονότα σε συνδυασµό µε τους περιορισµούς της εσωτερικής και εξωτερικής 

διακυβέρνησης και τις αδυναµίες των εσωτερικών ασφαλιστικών µηχανισµών 

κατέστησαν την εταιρία εξαιρετικά ευάλωτη σε κακοδιαχείριση και απάτη. 

Το 1999, η εταιρία χρησιµοποίησε ένα χρηµατοοικονοµικό προϊόν 

ονοµαζόµενο “credit link one” µε το οποίο ουσιαστικά «έπαιξε» την πιστοληπτική 

της ικανότητα. 

Η συναλλαγή, η οποία κανονίστηκε από την Merrill Lynch & Co, 

υπογραµµίζει τον τρόπο µε τον οποίο τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορούν να 

δώσουν µια παραπλανητική εικόνα στους επενδυτές για την κατάσταση της εταιρίας. 

Το ίδιο έτος επίσης, η Parmalat σύναψε περίπλοκες οικονοµικές σχέσεις µε την 

Citigroup Inc. µέσω των οποίων χρηµατοδοτούσε το χρέος της και το εµφάνιζε στις 

οικονοµικές καταστάσεις ως επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνονταν µέσω της θυγατρικής 

της Citigroup µε την επωνυµία Buconero και είχε ως αποτέλεσµα την ολοένα 

µεγαλύτερη συσσώρευση χρεών. 

H Parmalat δηµιούργησε επίσης έναν λογαριασµό, γνωστό ως «999» τον 

οποίο χρησιµοποιούσε για την καταχώρηση των πλαστών εσόδων, περιουσιακών 

στοιχείων και κερδών, προκειµένου να αποκρύψει το σωρευµένο χρέος. Ο 

λογαριασµός αυτός στα τέλη του 2002 παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο $ 8 δις και 

σύµφωνα µε την κατάθεση του λογιστή Bocchi, ήταν γνωστός στους ελεγκτές της 

Deloitte. Για την κάλυψη των εικονικών συναλλαγών οι καταχωρήσεις στον 

συγκεκριµένο λογαριασµό παρουσιαζόταν ως ενδοεταιρικά δάνεια και πιστώσεις. 

Οι όµιλοι εταιριών σε τακτικά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούν 

συµφωνία των ενδοεταιρικών συναλλαγών όπου σε ενοποιηµένη βάση η µια 

συναλλαγή ακυρώνει την άλλη, υπό την έννοια ότι, η χρέωση της µίας 

επιχειρηµατικής µονάδας αποτελεί πίστωση κάποιας άλλης. Μια εταιρία µε το 
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µέγεθος και την πολυπλοκότητα της Parmalat θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες 

στο τέλος του έτους να εµφανίζει υπόλοιπο στις ενδοεταιρικές της συναλλαγές 

ύψους µεταξύ € 200.000 και € 400.000, εξαιτίας διακυµάνσεων στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες ή απροβλέπτων παραγόντων35. Μια από τις 

σηµαντικότερες ελεγκτικές διαδικασίες αποτελεί η συµφωνία των ενδοεταιρικών 

συναλλαγών και η Deloitte φαίνεται να µην είχε επιδείξει την δέουσα προσοχή στην 

συγκεκριµένη διαδικασία. 

Επιπλέον, η Parmalat συστηµατικά διόγκωνε τους εισπρακτέους 

λογαριασµούς παρουσιάζοντας αυξηµένες τις πωλήσεις της. Αυτό 

πραγµατοποιούνταν µέσω ενός συστήµατος διπλοχρεώσεων στα Ιταλικά 

υπερκαταστήµατα και το δίκτυο των λιανοπωλητών36. Η εταιρία χρέωνε τους 

διανοµείς, παράλληλα όµως χρέωνε και τις αλυσίδες καταστηµάτων αποστέλλοντας 

ξεχωριστό τιµολόγιο πώλησης για τα ίδια αγαθά. Με τον τρόπο αυτό η Parmalat 

κατόρθωσε να εξαπατήσει του τραπεζικούς οργανισµούς για την χορήγηση δανείων 

τα οποία µεταβίβαζε στους διανοµείς για την εξόφληση των πλαστών τιµολογίων 

της. 

Στην συνέχεια, η εταιρία µετέφερε τις πιστώσεις αυτές στις υπεράκτιες 

θυγατρικές µέσω τιµολογίων ανύπαρκτών πωλήσεων για να εξασφαλίσει την 

χορήγηση περαιτέρω δάνειων. Τα δάνεια εκχωρούταν εν συνεχεία στις θυγατρικές 

για την εξόφληση των τιµολογίων πωλήσεων και καταγραφόταν ως έσοδο από την 

Parmalat. Οι υποχρεώσεις τέλος της µίας υπεράκτιας θυγατρικής µεταφερόταν σε 

κάποια άλλη που δεν περιλαµβανόταν στις ενοποιηµένες καταστάσεις µε 

αποτέλεσµα τα χρέη να εµφανίζονται ως έσοδα και παράλληλα να αποκρύπτονται 

µέσω δαιδαλωδών συναλλαγών. 

Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι τα βασικά µεγέθη του Ισολογισµού της εταιρίας 

µεταβλήθηκαν κατά 39% στο διάστηµα από το 1998 έως το 2003, ενώ κατά το ίδιο 

διάστηµα τα ταµειακά διαθέσιµα αυξήθηκαν κατά 90%. Για µια αναπτυσσόµενη 

εταιρία είναι λογικό να αναµένεται αύξηση στα πάγια στοιχεία και στους 

εισπρακτέους λογαριασµούς, µια τόσο µεγάλη αύξηση όµως στα ρευστά διαθέσιµα 

και ειδικότερα εν µέσω οικονοµικής κρίσης είναι επιεικώς «περίεργη». Είναι επίσης 

εµφανές ότι η χρηµατοδότηση της εταιρίας ήταν ανισόρροπη λόγω της υψηλής 
                                                 
35 Kapner F. (2004), Eight billion reasons to destroy Parmalat 'Account 999', Financial Times. 
36 Gumbel P. (2004), How it all went so sour, the inside story of Parmalat, the biggest, most brazen 
corporate fraud in European History, TIME. 
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αύξησης των χρεών και της µέτριας αύξησης των κεφαλαίων, περιλαµβάνοντας τα 

παρακρατηθέντα κέρδη. 

Εµπειρικές αποδείξεις της υπόθεσης της Parmalat φαίνεται να υποστηρίζουν 

το επιχείρηµα ότι η σχέση µεταξύ των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών αναφορών 

και των µηχανισµών της εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζει την επιβολή υπέρβασης 

της αρχής της πραγµατικής και ειλικρινούς εικόνας των διεθνών προτύπων 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης37. Από την ανάλυση των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων προκύπτουν πολύ λίγες αποδείξεις ότι τα λογιστικά 

πρότυπα παραβιάστηκαν. Οι οικονοµικές καταστάσεις ωστόσο δεν απεικόνισαν σε 

καµία περίπτωση την ειλικρινή και πραγµατική εικόνας της οικονοµικής θέσης και 

απόδοσης της εταιρίας. 

Παρότι λοιπόν, σε γενικές γραµµές, δεν υπήρξε κακή εφαρµογή των γενικά 

παραδεκτών λογιστικών αρχών, παραβιάστηκε το γενικότερο πνεύµα τους. Πέρα 

όµως από την παραβίαση της αρχής πραγµατικής εικόνας, η περίπτωση της Parmalat 

αποτελεί παράδειγµα δηµιουργικής λογιστικής, καθώς ανύπαρκτα περιουσιακά 

στοιχεία δηµιουργήθηκαν προκείµενου να παρουσιαστεί µια εύρωστη οικονοµική 

εικόνα για την κατάσταση του οµίλου. 

 

 

6.2. Ο ρόλος των εξωτερικών ελεγκτών 

 

H Parmalat ελέγχονταν για το χρονικό διάστηµα 1990 – 1998 από την Grant 

Thorton, ενώ από 1999 τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων ανέλαβε η 

Deloitte & Touche. Η Grant Thornton ωστόσο, συνέχισε να ελέγχει κάποιες 

θυγατρικές του οµίλου, καθώς η Parmalat διατηρούσε την ευχέρεια απόφασης 

αναφορικά µε το ποιες εταιρίες θα αναλάµβανε η Grant Thornton και ποιες η 

Deloitte. 

Το 2002, το 49% των περιουσιακών στοιχείων της Parmalat ελέγχονταν 

άλλους ελεγκτές εκτός της Deloitte, µε την Grant Thornton να ελέγχει 19 

διαφορετικές θυγατρικές. Οι οικονοµικές καταστάσεις θυγατρικών που ελέγχονταν 

από άλλους ελεγκτές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

                                                 
37 Melis A. (2005). Critical Issues on the enforcement of the “true and fair view” accounting principle, 
Learning from Parmalat, Corporate Ownership and Control. 
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Ποσοστό Θυγατρικών που δεν Eλέγχονταν από τον Kύριο Eλεγκτή (Deloitte) 

Έτος Ενοποιηµένα Συνολικά Περιουσιακά 

Στοιχεία 

Ενοποιηµένα Έσοδα 

1999 22% 16% 

2000 40% 23% 

2001 42% 23% 

2002 49% 30% 
Πηγή: www.parmalat.com 

 

Πριν από τον Ιούλιο του 2003 η Ιταλική νοµοθεσία επέτρεπε στον κύριο 

ελεγκτή να βασίζεται στην εργασία των δευτερευόντων ελεγκτών για την έκφραση 

γνώµης. Κατά συνέπεια η Deloitte δεν χρειαζόταν να ελέγξει την εργασία της Grant 

Thornton ούτε έφερε ευθύνη για την ακρίβεια της. Ωστόσο, ούτε και η εναλλαγή των 

ορκωτών ελεγκτών αποδείχτηκε αποτελεσµατική διότι η Grant Thornton συνέχισε 

ως ελεγκτής της Parmalat SPA και ορισµένων υπεράκτιων θυγατρικών. Το γεγονός 

αυτό σηµαίνει ότι η Deloitte βασιζόταν σε µεγάλο µέρος στην εργασία της Grant 

Thornton για την έκφραση γνώµης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

Parmalat. 

Μεταξύ των θυγατρικών, η Grant Thornton έλεγχε και την Bonlat Financing 

Corporation µε έδρα τα νησιά Cayman η οποία διατηρούσε τον πλαστό λογαριασµό 

στην Τράπεζα της Αµερικής. Η ύπαρξη του συγκεκριµένου πλαστού λογαριασµού 

εγείρει σοβαρά ερωτήµατα σχετικά µε τον ρόλο των εξωτερικών ελεγκτών. Η Grant 

Thornton υποστήριξε ότι απέστειλε επιστολή επιβεβαίωσης υπολοίπου για τον 

συγκεκριµένο λογαριασµό προς την Τράπεζα της Αµερικής τον ∆εκέµβριο του 2002, 

η οποία ωστόσο αρνήθηκε ότι έλαβε οποιαδήποτε τέτοια επιστολή. Οι ελεγκτές της 

Grant Thornton έλαβαν τελικά απαντητική επιστολή το Μάρτιο του 2003 τυπωµένη 

σε επιστολόχαρτο της τράπεζας της Αµερικής και υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο 

υπάλληλο της τράπεζας. H επιστολή αυτή πιστεύεται ότι πλαστογραφήθηκε από  

τους υπαλλήλους της Parmalat. 

Εκτός όµως από την επιστολή στην τράπεζα, πλαστογραφήθηκε και µια 

επιστολή εισπρακτέου λογαριασµού ενός Κουβανού εισαγωγέα τροφίµων, του 

οποίου το οφειλόµενο ποσό εµφανίζονταν σε $ 620 εκ. για την αγορά 300.000 τόνων 

γάλακτος. Ο εισαγωγέας δεν έλαβε ποτέ την συγκεκριµένη επιστολή επιβεβαίωσης 
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και υποστήριξε ότι η σύµβασή του µε την εταιρία έφτανε το ποσό των $ 750.000 το 

µήνα. 

Η Grant Thornton σε δηµόσια απολογία υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε από την 

πλαστογραφηµένη επιστολή. Κάτι τέτοιο όµως δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ακριβές 

διότι σε περίπτωση µη έγκυρης ή έγκαιρης λήψης απάντησης οι ελεγκτές οφείλουν 

να αποστείλουν και δεύτερη επιστολή επιβεβαίωσης. Ερωτήµατα επίσης δηµιουργεί 

το γεγονός ότι το αίτηµα προς την τράπεζα της Αµερικής, για την διαβεβαίωση του 

υπολοίπου, προωθήθηκε από τον χρηµατοοικονοµικό διευθυντή της Parmalat αντί 

από τους ελεγκτές. Είναι εποµένως λογικό ότι η απάτη θα µπορούσε να είχε 

αποκαλυφθεί εάν οι ελεγκτές δρούσαν συµφωνά µε τα ελεγκτικά πρότυπα και 

ασκούσαν το πρέπον βαθµό επαγγελµατικού σκεπτικισµού στην άσκηση των 

ελεγκτικών διαδικασιών. 

Οι δηµόσιοι κατήγοροι εξέφρασαν την γνώµη ότι οι ελεγκτές της Grant 

Thornton ήταν εξίσου αναµεµιγµένοι στα θέµατα της Bonlat και ότι η σύσταση της 

τελευταίας ήταν δική τους ιδέα προκειµένου να αποκρύψουν την οικονοµική κρίση 

από τους ελεγκτές της Deloitte & Touche. Παραµονές, της πρωτοχρονιάς του 2003 

συνελήφθησαν δύο εταίροι της Grant Thornton στην Ιταλία (οι Lorenzo Penca και ο 

Maurizio Bianchi), µε την κατηγορία της συνεργίας στην παραποίηση των 

λογαριασµών της Parmalat. Παράλληλα, και τα διευθυντικά στελέχη της Parmalat 

προσπάθησαν να επιρρίψουν την ευθύνη στην Grant Thornton. 

Ωστόσο, στην περίπτωση της Parmalat υπήρχε µια σειρά ενδείξεων για το 

ενδεχόµενο απάτης όπως οι ακόλουθες : 

• Επιχειρηµατικές τάσεις διαφορετικές από τον υπόλοιπο τοµέα της αγοράς. 

• ∆είκτης «Ζ score» (ή παρόµοιοι δείκτες ρευστότητας) που έδειχναν ένα 

αναπτυσσόµενο πρόβληµα. 

• Απόλυτη εξουσία του διευθύνοντος συµβούλου. 

• Περίπλοκη δοµή του οµίλου που δεν απεικόνιζε ούτε εγγυούταν τις 

επιχειρησιακές ανάγκες της επιχείρησης. 

• Φτωχή απεικόνιση και αποκάλυψη των λογαριασµών και έλλειψη 

διαφάνειας. 

• ∆ηµιουργία και χορήγηση πολύπλοκων κεφαλαιακών προϊόντων από τις 

τράπεζες. 

• Πολύπλοκες συναλλαγές µε συγγενικά µέρη. 
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• Καταγραφή εσόδων σε εταιρίες του οµίλου χωρίς φανερή εµπορική ουσία. 

• Αδιαφανείς επενδύσεις σε επενδυτικά κεφάλαια. 

• Ύπαρξη σηµαντικών περιουσιακών στοιχείων σε υπεράκτιες εταιρίες. 

• Περισσότερες της µίας οµάδες ελέγχου. 

Το σκάνδαλο της Parmalat αναδεικνύει ορισµένα σηµαντικά λογιστικά 

θέµατα. Συγκεκριµένα: 

1. Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις όσο αυστηρές και αν είναι, δεν µπορούν να 

αποτρέψουν  την εταιρική απάτη. Η Ιταλική νοµοθεσία σχετικά µε την 

εναλλαγή των εξωτερικών είναι αυστηρότερη από νόµο Sarbanes Oxley 

που απαιτεί µόνο την αλλαγή των ορκωτών ελεγκτών (audit partners) και 

όχι των ελεγκτικών εταιριών. Το µέτρο αυτό ωστόσο δεν απέτρεψε την 

απάτη της Parmalat διότι επέτρεψε στην εταιρία να διατηρήσει τους 

προηγούµενους κύριους ελεγκτές ως δευτερεύοντες και δεν απαίτησε από 

τους επόµενους επικεφαλής ελεγκτές να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για 

όλα τα χαρακτηριστικά των λογαριασµών του οµίλου. 

2. Η απαγόρευση της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών από τις 

ελεγκτικές εταιρίες δεν διασφαλίζει την ανεξαρτησία των ελεγκτών. 

Σύµφωνα µε το Ιταλικό εταιρικό δίκαιο, οι ελεγκτικές εταιρίες δεν 

µπορούν να παρέχουν ταυτόχρονα ελεγκτικές και µη ελεγκτικές 

υπηρεσίες. Εποµένως σύµφωνα µε το νόµο η Grant Thornton ήταν απλά 

ελεγκτής της Parmalat και όχι σύµβουλος, χωρίς όµως ο περιορισµός 

αυτός να διασφαλίσει την αντικειµενικότητά της. Προκειµένου λοιπόν η 

πολιτική της υποχρεωτικής εναλλαγής των ελεγκτών να είσαι 

αποτελεσµατική, πρέπει να απαιτήσει την πλήρη αποκοπή των δεσµών 

µεταξύ της εταιρίας και των µακροχρόνιων ελεγκτών. 

3. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τους ελεγκτές να εξασκηθούν (να 

εφαρµόζουν) στην λογιστική που βασίζεται στα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα, δεδοµένης της παγκοσµιοποιήσεως των επιχειρήσεων. Η 

περίπτωση της Parmalat καταδεικνύει την δυσκολία εντοπισµού της 

οργανωµένης απάτης µιας πολυεθνική επιχείρηση χωρίς την παρατήρηση 

και την επιβολή παγκοσµίων ελεγκτικών προτύπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

 Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκαν τα σηµαντικότερα ζητήµατα 

αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο και την παραποίηση των εταιρικών 

οικονοµικών καταστάσεων, έχοντας ως κύριο σηµείο αναφοράς την ελληνική και 

ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. 

 Ως κεντρικό συµπέρασµα, µπορούµε να εξάγουµε το ότι η τάση των 

διοικήσεων να εµφανίζουν παραπλανητική εικόνα της επιχείρησής τους 

εκµεταλλευόµενες τις αδυναµίες και τα κενά των διαφόρων λογιστικών κανόνων και 

νόµων ή ακόµα και παραβιάζοντας αυτούς έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις τόσο 

στη χώρα µας, όσο και διεθνώς. 

 Αυτό που έχει δεσπόζουσα σηµασία για τον περιορισµό της οικονοµικής 

απάτης είναι να εξασφαλιστεί η κοινοποίηση, η διαφάνεια και ο επαγγελµατισµός 

στις επιχειρηµατικές συναλλαγές και διαδικασίες. Σε γενικότερη βάση, δεν µπορεί 

να υποστηριχθεί ότι υπάρχει κάποια πανάκεια για την αντιµετώπιση της 

παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων, ωστόσο, είναι αδιαµφισβήτητο ότι η 

σε βάθος κατανόηση των κινήτρων που ωθούν τη διοίκηση στην υιοθέτηση µη 

αποδεκτών τακτικών αποτελεί παράγοντα κλειδί για την πρόληψη της απάτης και 

την ενίσχυση των µεθόδων αποτελεσµατικής εταιρικής διακυβέρνησης. 

 Έτσι, οι ρόλοι διοίκησης και διεύθυνσης πρέπει να είναι διακριτοί και σαφώς 

διαχωρισµένοι µεταξύ τους. ∆ιαφορετικά πρόσωπα πρέπει να στελεχώνουν τις 

θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου για την αποτροπή της 

υπερβολικής συγκέντρωσης των εξουσιών και την υπέρβαση των ελεγκτικών 

µηχανισµών. 

 Αντίστοιχα, στο διοικητικό συµβούλιο και τις επιτροπές των εταιριών πρέπει 

να υπάρχει ένας ικανός αριθµός πραγµατικά ανεξάρτητων µελών τα οποία να 

διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες για την επιτέλεση του έργου 

τους, την εµπειρία αλλά και το ηθικό ανάστηµα, καθώς επίσης να υπάρχει και 

µέριµνα για τη διαρκή εκπαίδευση των διοικητικών στελεχών στα θέµατα της 

διακυβέρνησης των εταιριών, του ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων. 

Επιπρόσθετα, και ως άµεση συνέχεια των παραπάνω, τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
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ιδρύµατα οφείλουν κι αυτά µε τη σειρά τους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην 

ανάπτυξη της ηθικής και της ακεραιότητας των µελλοντικών διοικητικών στελεχών 

υιοθετώντας στα προγράµµατα σπουδών τους τις αντίστοιχες θεµατικές ενότητες. 

 Κλείνοντας, καθώς η παρούσα εργασία αναπτύχθηκε σε θεωρητικό επίπεδο, 

πρόταση για περαιτέρω διερεύνηση του θέµατός της αποτελεί η διεξαγωγή 

εµπειρικής έρευνας µε εταιρίες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, στην 

οποία θα εξεταστεί και σε πρακτικό επίπεδο πλέον η συσχέτιση της παραποίησης (ή 

της ένδειξης παραποίησης) των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών αυτών µε 

την πορεία της τιµής της µετοχής τους. Συγκεκριµένα, προτείνεται να ληφθεί τυχαίο 

δείγµα εταιριών από κάθε κλάδο του Χρηµατιστηρίου για τις οποίες οι εξωτερικοί 

ελεγκτές έχουν κάνει παρατηρήσεις ή οι οποίες βρίσκονται υπό επιτήρηση και µέσω 

διεξαγωγής της κατάλληλης στατιστικής ανάλυσης να εξεταστεί η επίδραση που 

είχαν οι παρατηρήσεις αυτές των ελεγκτών ή η επιτήρηση στην τιµή της µετοχής των 

συγκεκριµένων εταιριών, έτσι ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα επί του 

πρακτέου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 

 

 Η στατιστική δειγµατοληψία αποτελεί το πιο σηµαντικό µέσο εντοπισµού 

των αδυναµιών ενός υπάρχοντος συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και 

χρησιµοποιείται ευρέως από τους εξωτερικούς ελεγκτές κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης. Αυτό γιατί η συγκεκριµένη µέθοδος µπορεί να δείξει µε πιο 

αµερόληπτο τρόπο το κατά πόσο οι λογαριασµοί των οικονοµικών καταστάσεων 

δίνουν την πραγµατική εικόνα της επιχείρησης, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα 

στους διενεργούντες τον έλεγχο να καθορίσουν εκ των προτέρων τα επίπεδα 

κινδύνου µέσα στα οποία είναι διατεθειµένοι να διαµορφώσουν την τελική τους 

γνώµη. 

 Έτσι, η µέθοδος αυτή µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για τη 

διοίκηση προκειµένου η τελευταία να εντοπίσει έγκαιρα τις τυχόν αδυναµίες του 

συστήµατος ή τις πιθανές ενδείξεις εµπλοκής του εσωτερικού ελέγχου στην 

παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. 

 Στην πράξη, η λογική που ακολουθούν οι ελεγκτές είναι η εξής. Επιλέγουν 

ένα δείγµα συγκεκριµένου µεγέθους και σε αυτό βρίσκουν µετά από έλεγχο το 

υπάρχον ποσοστό παρεκκλίσεων. Στη συνέχεια οι ελεγκτές, υπολογίζουν το ποσοστό 

ύπαρξης παρεκκλίσεων στον πληθυσµό µε βάση ειδικούς στατιστικούς πίνακες που 

χρησιµοποιούν οι ελεγκτικές εταιρείες (που στηρίζονται στην διωνυµική κατανοµή) 

και για επιλεγµένο κίνδυνο σφάλµατος (που συνήθως τίθεται στο 5%, δηλαδή 

διάστηµα εµπιστοσύνης 95%). Τέλος, το εκτιµηθέν ποσοστό παρεκκλίσεων του 

πληθυσµού αξιολογείται για να εκτιµηθεί το πραγµατικό επίπεδο κινδύνου του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου ΣΕΕ (το control risk). Η αξιολόγηση αυτή 

στηρίζεται στην επαγγελµατική κρίση του ελεγκτή. 

 

∆ιαδικασία εφαρµογής στατιστικής δειγµατοληψίας στον έλεγχο του ΣΕΕ38: 

 Στην εφαρµογή στατιστικής δειγµατοληψίας για τον έλεγχο της αξιοπιστίας 

του ΣΕΕ ακολουθούνται τα εξής επτά (7) βήµατα: 

 

                                                 
38 K. Καραµάνης. (2002), «Εισαγωγή στη θεωρία και πρακτική της σύγχρονης ελεγκτικής», 
Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.  
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Βήµα 1: προσδιορισµός του στόγου των ελεγκτικών δοκιµασιών (τεστ) 

 Ο γενικός στόχος είναι η αξιολόγηση της εφαρµογής των διαφόρων 

διαδικασιών και µηχανισµών του ΣΕΕ, ώστε να αποφασισθεί εάν το προσωρινό 

επίπεδο κινδύνου του ΣΕΕ που τέθηκε στο στάδιο του σχεδιασµού είναι εφικτό. 

Βήµα 2: προσδιορισµός του πληθυσµού και της µονάδας δείγµατος 

 Ο προσδιορισµός του πληθυσµού πρέπει να γίνει προσεκτικά και προ της 

έναρξης εφαρµογής των ελεγκτικών διαδικασιών. Ένα σηµαντικό πρόβληµα είναι 

συχνά ο προσδιορισµός - εντοπισµός του πραγµατικού συνολικού πληθυσµού από 

τον οποίο θα επιλεγεί το δείγµα. Για παράδειγµα, στον έλεγχο ΣΕΕ για τον κύκλο 

των πωλήσεων ο πληθυσµός αποτελείται από το σύνολο των πραγµατικά γενοµένων 

πωλήσεων και όχι από το σύνολο των πωλήσεων που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία 

της επιχείρησης (ενδεχόµενη ύπαρξη σειράς τιµολογίων πώλησης που δεν 

καταχωρείται στα βιβλία της επιχείρησης). Ο ορθός προσδιορισµός του πληθυσµού 

έχει µεγάλη σηµασία διότι ο ελεγκτής µπορεί βασίµως να εξαγάγει συµπεράσµατα 

µόνο για τον πληθυσµό από τον οποίο επέλεξε το δείγµα ελέγχου. Αν για 

παράδειγµα ο ελεγκτής, εν γνώσει του ή όχι, επέλεξε δείγµα από ένα υποσύνολο του 

πληθυσµού, τα συµπεράσµατα είναι έγκυρα µόνο για αυτό το υποσύνολο αυτό. 

 Ένα θέµα που θα πρέπει να εξετάσει ο ελεγκτής — σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της στατιστικής θεωρίας — είναι και η οµοιογένεια του πληθυσµού. Εάν 

ένας πληθυσµός είναι ετερογενής αυτό που πρέπει να γίνει για την µείωση της 

διασποράς είναι η τµηµατοποίηση (stratification) του πληθυσµού σε οµοιογενή 

τµήµατα. Κλασική περίπτωση τέτοιας περίπτωσης στον έλεγχο του ΣΕΕ είναι όταν 

στη διάρκεια µιας χρήσης η επιχείρηση εισαγάγει σηµαντικές αλλαγές στις 

υφιστάµενες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου ή άλλες αλλαγές στη δοµή του ΣΕΕ. 

 Το µέγεθος του πληθυσµού δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο στον υπολογισµό του 

µεγέθους του δείγµατος. Μάλιστα, η αύξηση του πληθυσµού πέραν των 5.000 δεν 

επηρεάζει το µέγεθος του δείγµατος. Για µικρότερους πληθυσµούς µια κατά 

προσέγγιση γνώση του µεγέθους είναι επαρκής. 

 Η µονάδα του δείγµατος (sampling unit) είναι κάθε επιµέρους µονάδα 

(στοιχείο) του πληθυσµού. Ο ορισµός της µονάδας του δείγµατος πρέπει να είναι 

συµβατός µε τον πληθυσµό, τους στόχους του ελέγχου, και τη διαδικασία 

εσωτερικού ελέγχου που θα δοκιµασθεί. Αναλόγως, η µονάδα του δείγµατος µπορεί 

να είναι ένα παραστατικό, ένα στοιχείο του παραστατικού (ποσότητα, τιµή, αξία, 

κλπ.), µια καταχώρηση σε ένα ηµερολόγιο ή µια καταχώρηση (record) σε ένα 



 88 

ηλεκτρονικό αρχείο (file). Για παράδειγµα, ας υποτεθεί ότι ο σκοπός του ελεγκτή 

είναι η διαπίστωση του εάν οι πληρωµές σε ένα προµηθευτή έχουν εγκριθεί. 

Περαιτέρω, αν η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου συνίσταται στη θεώρηση κάθε 

εντάλµατος πληρωµής από εγκεκριµένο στέλεχος των οικονοµικών υπηρεσιών, τότε 

η µονάδα δείγµατος είναι το ένταλµα πληρωµής η δε ύπαρξη υπογραφής είναι το 

χαρακτηριστικό (attribute) που ενδιαφέρει τον ελεγκτή. 

 Η δοκιµασία του ΣΕΕ γίνεται µε βάση τις υφιστάµενες διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου. Όµως, για τη συνολική αξιολόγηση του ΣΕΕ είναι προφανές 

ότι ο ελεγκτής οφείλει, µε βάση την επαγγελµατική του κρίση, να εντοπίσει και 

εκείνες τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που η επιχείρηση δεν έχει υιοθετήσει 

αλλά που είναι απαραίτητες για την άρτια, αποτελεσµατική και αποδοτική 

λειτουργία του ΣΕΕ. 

Βήµα 3: καθορισµός των χαρακτηριστικών (attributes) των διαδικασιών του ΣΕΕ 

που ενδιαφέρουν: 

 Για να γίνει αυτό, ο ελεγκτής πρέπει να έχει µελετήσει τη δοµή του ΣΕΕ και 

να γνωρίζει το πλέγµα των   υφιστάµενων   διαδικασιών.   Για   µια   συνολική   

µελέτη   του   ΣΕΕ   είναι   απαραίτητο   να προσδιορισθεί ένα (τουλάχιστον) 

χαρακτηριστικό για κάθε µια από τις πλέον κρίσιµες διαδικασίες εσωτερικού 

ελέγχου που είναι απαραίτητο να λειτουργούν ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος του ΣΕΕ. 

Το τι είναι σηµαντικό, σχετίζεται µε τις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες και σε 

κάθε περίπτωση είναι θέµα επαγγελµατικής κρίσης του ελεγκτή. 

 Σηµειώνεται επίσης ότι η επιλογή των διαδικασιών και των χαρακτηριστικών 

γίνεται σε συνάρτηση µε τους πλέον σηµαντικούς από τους πέντε ισχυρισµούς της 

διοίκησης. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι όλοι οι ισχυρισµοί εξ' ίσου σηµαντικοί για 

όλους τους λογαριασµούς των οικονοµικών καταστάσεων ή τις περιοχές ελέγχου. 

Για παράδειγµα ο ισχυρισµός αποτίµηση και κατανοµή είναι πιο σηµαντικός από ότι 

ο ισχυρισµός παρουσίαση και αποκάλυψη για τους λογαριασµούς αποθεµάτων. 

Συνεπώς, ο ελεγκτής στη συγκεκριµένη περίπτωση θα πρέπει να επιλέξει τις πλέον 

σηµαντικές διαδικασίες και τα πλέον πρόσφορα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε 

τον ισχυρισµό αποτίµηση και κατανοµή παρά µε τον ισχυρισµό παρουσίαση και 

αποκάλυψη. 

 Παράδειγµα χαρακτηριστικών. Ενδεικτικά, για ορισµένες από τις διαδικασίες 

του ΣΕΕ για το κύκλωµα των πωλήσεων µπορεί να αναφερθούν τα παρακάτω 
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χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά ενδιαφέρουν τη δοκιµασία του ΣΕΕ αλλά 

µπορεί εξίσου να αφορούν και τον έλεγχο των συναλλαγών του κύκλου των πωλήσεων. 

• έγκριση από το τµήµα ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας για κάθε πώληση µε 

πίστωση σύµφωνα µε τους καθιερωµένους κανόνες, 

• συµφωνία όλων των στοιχείων της παραγγελίας (ποσότητα,  τιµή αξία,  όνοµα 

πελάτη, κλπ.) µε τα αντίστοιχα του τιµολογίου πώλησης, 

• διενέργεια  συµφωνίας όλων των δεδοµένων  του  τιµολογίου  πώλησης µε  τις 

καταχωρήσεις στο αναλυτικό ηµερολόγιο πωλήσεων και στα αναλυτικά 

καθολικά 

• µνεία  του  αριθµού  τιµολογίου  και  του  ονόµατος του  πελάτη  στο  

αναλυτικό ηµερολόγιο πωλήσεων και στο καθολικό ώστε να δηµιουργείται 

ελεγκτική αλυσίδα. 

Βήµα 4: προσδιορισµός µεγέθους δείγµατος: 

 Το µέγεθος του δείγµατος προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε τους παρακάτω 

παράγοντες: 

1. ο αποδεκτός κίνδυνος υποεκτίµησης του κινδύνου του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου (κίνδυνος βήτα ή beta risk - the acceptable risk of assessing control risk too 

low) 

2. το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων (tolerable deviation rate) 

3. το αναµενόµενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσµό (expected population 

deviation rate) 

4. το µέγεθος του πληθυσµού. 

 Από τους παράγοντες αυτούς, οι πλέον σηµαντικοί είναι οι πρώτοι τρεις και 

πρέπει να προσδιοριστούν ποσοτικά από τον ελεγκτή. Ο τέταρτος παράγοντας όπως 

θα φανεί δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Η επίδραση καθενός παράγοντα στο 

µέγεθος του δείγµατος έχει ποσοτικοποιηθεί σε ειδικούς πίνακες που είναι σε 

σχετικά ευρεία χρήση στο ελεγκτικό επάγγελµα διεθνώς. Ο κίνδυνος υπερεκτίµησης 

του κινδύνου του ΣΕΕ που σχετίζεται µε την αποδοτικότητα και όχι την 

αποτελεσµατικότητα του ελέγχου ουσιαστικά αγνοείται στον υπολογισµό του 

µεγέθους του δείγµατος. 

Κίνδυνος Υποεκτίµησης του Κινδύνου: 

 Ο κίνδυνος υποεκτίµησης του κινδύνου του ΣΕΕ,  εφόσον επέλθει, σηµαίνει 

ότι ο ελεγκτής εµπιστεύεται περισσότερο από ότι θα έπρεπε το ΣΕΕ (risk of over-
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reliance on controls). Τον κίνδυνο αυτό λόγω των σοβαρών συνεπειών που µπορεί 

να έχει (πειθαρχικές, αστικές και ποινικές ευθύνες για πληµµελή έλεγχο) ο ελεγκτής 

θέλει να τον κρατήσει σε χαµηλά επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται άσκηση 

υψηλού επιπέδου επαγγελµατικής κρίσης από τον ελεγκτή στην εκτίµηση αυτής της 

µεταβλητής. 

 Συχνά οι ελεγκτές θέτουν ένα σταθερό επίπεδο για τον κίνδυνο αυτό για όλες 

τις δοκιµασίες του ΣΕΕ. Άλλες φορές όµως οι ελεγκτές µπορεί να χρησιµοποιούν 

διαφορετικά επίπεδα αποδεκτού κινδύνου υποεκτίµησης του κινδύνου του ΣΕΕ, 

ανάλογα µε τη σπουδαιότητα που αποδίδουν σε κάθε χαρακτηριστικό / διαδικασία 

του ΣΕΕ που εξετάζουν. Στην πράξη, οι ελεγκτές δεν χρειάζεται να προσδιορίσουν 

επακριβώς τον κίνδυνο υποεκτίµησης του κινδύνου του ΣΕΕ και συνήθως αρκεί µια 

ποιοτική µέτρηση (χαµηλός, µέτριος, υψηλός). Είναι επίσης δυνατόν ο κίνδυνος 

υποεκτίµησης του κινδύνου του ΣΕΕ να µεταβάλλεται ανάλογα µε το επίπεδο του 

κινδύνου του ΣΕΕ που οι ελεγκτές έχουν σχεδιάσει να αναλάβουν. Ο κίνδυνος 

υποεκτίµησης του κινδύνου του ΣΕΕ έχει αρνητική συσχέτιση µε το µέγεθος του 

δείγµατος. ∆ηλαδή όσο ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται, το µέγεθος του δείγµατος 

µειώνεται. 

Ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων: 

 Το ανεκτό επίπεδο παρεκκλίσεων στο δείγµα είναι το µέγιστο ποσοστό 

παρεκκλίσεων από υιοθετηµένες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που ο ελεγκτής 

είναι διατεθειµένος να αποδεχθεί χωρίς να µεταβάλλει το σχεδιαζόµενο (προσωρινό) 

επίπεδο κινδύνου του ΣΕΕ. Ο προσδιορισµός απαιτεί εφαρµογή υψηλού επιπέδου 

επαγγελµατικής κρίσης και ο ελεγκτής πρέπει να συνεκτιµήσει τη σηµασία των 

σχετικών διαδικασιών που δοκιµάζονται για τις οικονοµικές καταστάσεις, το εάν 

έχουν υιοθετηθεί και εφαρµοσθεί επιβοηθητικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου 

που µετριάζουν τη σηµασία παρεκκλίσεων σε άλλες διαδικασίες, τη σπουδαιότητα 

και τα αίτια της συγκεκριµένης παρέκκλισης, κλπ. Για παράδειγµα, ο εντοπισµός 

παράλειψης τιµολόγησης απεσταλµένων σε πελάτη εµπορευµάτων µπορεί να είναι 

σοβαρότερο γεγονός από τυχόν καθυστερηµένη για µικρό χρονικό διάστηµα 

χρησιµοποίηση νέας τιµής σε περίπτωση αυξήσεων. 

 Ο καθορισµός του ανεκτού ποσοστού παρεκκλίσεων επηρεάζεται ευθέως από 

το επίπεδο κινδύνου του ΣΕΕ που ο ελεγκτής σχεδιάζει να υιοθετήσει και 

αντίστροφα από το βαθµό εξασφάλισης που ο ελεγκτής θέλει να επιτύχει. Πρέπει 

πάντως να σηµειωθεί ότι τυχόν παρεκκλίσεις από υφιστάµενες διαδικασίες 
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εσωτερικού ελέγχου δεν µεταφράζονται αυτοµάτως σε ποσοτικά σφάλµατα στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Απλά, αυξάνουν τον κίνδυνο σχετικών σφαλµάτων. 

 Το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων ασκεί σηµαντική και αρνητική επίδραση 

στο µέγεθος του δείγµατος, δηλαδή όσο µεγαλώνει το πρώτο τόσο µικραίνει το 

δεύτερο, και αντιστρόφως. 

Αναµενόµενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσµό: 

 Το ποσοστό αυτό είναι το ποσοστό παρεκκλίσεων που ο ελεγκτής αναµένει 

να εντοπίσει στον πληθυσµό. Ο σχετικός προσδιορισµός απαιτεί προσεκτική 

εκτίµηση από τον ελεγκτή, σύµφωνα µε την επαγγελµατική του κρίση. Το µέγεθος 

αυτό µπορεί να προσδιορισθεί: 

1. µε βάση την εµπειρία του ελεγκτή από προηγούµενους ελέγχους, λαµβάνοντας 

υπόψη µεταβολές στο ΣΕΕ στην τρέχουσα χρήση, 

2. µετρήσεις και εκτιµήσεις από ένα δοκιµαστικό δείγµα (µεγέθους περίπου 50) µε 

στοιχεία της τρέχουσας χρήσης. 

Το αναµενόµενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον πληθυσµό συναρτάται θετικά µε το 

µέγεθος του δείγµατος. 

Μέγεθος πληθυσµού: 

 Το µέγεθος του πληθυσµού δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος στον 

καθορισµό του µεγέθους του δείγµατος. 

 Τη σηµαντικότερη επίπτωση στο µέγεθος του δείγµατος την έχει ο 

συνδυασµός δύο παραγόντων, και πιο συγκεκριµένα της διαφοράς τους: το ανεκτό 

ποσοστό παρεκκλίσεων µείον το αναµενόµενο ποσοστό παρεκκλίσεων στον 

πληθυσµό. Η διαφορά αυτή ονοµάζεται ακρίβεια δείγµατος. Μικρότερη ακρίβεια 

απαιτεί ένα µεγαλύτερο δείγµα. 

 Θα πρέπει να τονισθεί ότι εάν το αναµενόµενο ποσοστό παρεκκλίσεων 

υπερβαίνει το ανεκτό ποσοστό παρεκκλίσεων, το προσωρινό επίπεδο του κινδύνου 

του ΣΕΕ (που έχει τεθεί σε επίπεδο χαµηλότερο του maximum) δεν είναι ρεαλιστικό. 

Συνεπώς ο ελεγκτής πρέπει να αναθεωρήσει το επίπεδο του κινδύνου του ΣΕΕ στο 

maximum και συνεπώς δεν χρειάζεται να γίνει καµία δοκιµασία (ούτε φυσικά 

δειγµατοληψία) για την αξιοπιστία του ΣΕΕ. 

Βήµα 5: προσδιορισµός της µεθόδου επιλογής δείγµατος 

Στη στατιστική δειγµατοληψία το επιλεγόµενο δείγµα πρέπει να είναι είτε απλό 

τυχαίο δείγµα ή συστηµατικό δείγµα. 
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Βήµα 6: επιλογή δείγµατος και εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών 

 Μετά την επιλογή του δείγµατος ο ελεγκτής προβαίνει στις κατάλληλες 

ελεγκτικές ενέργειες για να διαπιστώσει τη συχνότητα και τη φύση των 

παρεκκλίσεων από τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Στην πράξη 

όταν επιλέγονται οι µονάδες δείγµατος συχνά οι ελεγκτές επιλέγουν µερικές µονάδες 

παραπάνω τις οποίες, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η επέκταση του 

δείγµατος, µπορούν να χρησιµοποιήσουν µε την ίδια σειρά µε την οποία αυτές 

επελέγησαν. Κάτι τέτοιο είναι θεωρητικά ορθό όταν εφαρµόζεται απλή τυχαία 

δειγµατοληψία. Όταν όµως εφαρµόζεται συστηµατική δειγµατοληψία η πρακτική 

αυτή είτε πρέπει να αποφεύγεται είτε θα εξετάζονται υποχρεωτικά και οι επιπλέον 

µονάδες. ∆ιαφορετικά, σε περίπτωση µη επέκτασης του δείγµατος, οι επιπλέον 

µονάδες του δείγµατος αποκλείονται εκ προοιµίου και αυτό δεν είναι συµβατό µε 

την έννοια του τυχαίου δείγµατος. Τέλος, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτό 

να διενεργηθούν οι σχετικές δοκιµασίες σε ορισµένες µονάδες δείγµατος, αυτές οι 

περιπτώσεις θα πρέπει να αντιµετωπισθούν ως παρεκκλίσεις. 

Βήµα 7: αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου 

 Μετά τη διενέργεια του ελέγχου ο ελεγκτής πρέπει να συγκεντρώσει, 

αναλύσει και αξιολογήσει τις παρεκκλίσεις του δείγµατος ελέγχου µε σκοπό να 

εκτιµήσει την επίπτωση τους στο επίπεδο κινδύνου του ΣΕΕ που τελικά θα 

υιοθετήσει. Η όλη διαδικασία εξελίσσεται στις εξής επιµέρους ενέργειες. 

 Από τη συνολική εκτίµηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων του ελέγχου 

του δείγµατος ο ελεγκτής θα πρέπει να οριστικοποιήσει του επίπεδο του κινδύνου 

του ΣΕΕ. Αν το τελικό συµπέρασµα είναι ότι το προσωρινό επίπεδο κινδύνου του 

ΣΕΕ όπως αυτό προσδιορίστηκε στην προσωρινή στρατηγική ελέγχου στο στάδιο 

του σχεδιασµού είναι χαµηλότερο από το πραγµατικό, ο ελεγκτής πρέπει να 

αναθεωρήσει προς τα επάνω τον κίνδυνο του ΣΕΕ. Αυτό σηµαίνει ότι, 

ακολουθώντας τη φόρµουλα του µοντέλου του ελεγκτικού κινδύνου, ο ελεγκτής θα 

πρέπει να µειώσει το κίνδυνο των ελεγκτικών διαδικασιών (detection risk) και να 

αυξήσει τον όγκο του ελέγχου για ποσοτικά σφάλµατα. 

 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο ελεγκτής έχει υποχρέωση αλλά και 

επαγγελµατικό συµφέρον (κάλυψη για ενεχόµενες νοµικές και άλλες ευθύνες, αλλά 

και δυνατότητα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών) να ενηµερώσει τη διοίκηση 

της επιχείρησης για τυχόν εντοπισµένες αδυναµίες του ΣΕΕ που θέτουν σε 

αµφιβολία την αποτελεσµατική του λειτουργία.  


