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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

εκπονήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα Ιουνίου – Νοεµβρίου 2010. Το γνωστικό της 

αντικείµενο εντάσσεται στα πλαίσια της Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής. 

Στόχος της εργασίας ήταν η παρουσίαση του εσωτερικού ελέγχου και πως επηρεάζει 

την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων κυρίως στην Ελλάδα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις οικονοµικές καταστάσεις ως µέσα 

πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις και στη συνέχεια αναλύεται η κατάσταση που 

επικρατεί στην Ελλάδα όσον αφορά την εφαρµογή των οικονοµικών καταστάσεων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του ελέγχου και κυρίως τους εσωτερικού 

ελέγχου ώστε το τρίτο κεφάλαιο να κλείσει µε τον ρόλο του στην αξιοπιστία των 

οικονοµικών καταστάσεων και πως επηρεάζεται η Ελληνική πραγµατικότητα. 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θα ήθελα να 

ευχαριστήσω θερµά τον κ. ∆ηµήτριο Παπαδόπουλο, καθηγητή του τµήµατος 

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του πανεπιστηµίου Μακεδονίας, για την 

αµέριστη υποστήριξη, συµπαράσταση και αποτελεσµατική καθοδήγηση, χωρίς την 

οποία δε θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω, όλους τους διδάσκοντες καθηγητές του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για την πολύτιµη γνώση και καθοδήγηση που µου 

προσέφεραν και κυρίως τους εξεταστές της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας, κ. 

Αθανάσιο Νούλα και κ. Ιωάννη Λαζαρίδη. 

Τέλος, θα επιθυµούσα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένεια µου που µε 

στήριξε ηθικά και οικονοµικά τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις µεταπτυχιακές 

σπουδές µου, όπως επίσης και τους φίλους µου που στάθηκαν δίπλα µου και µε 

βοήθησαν στην ολοκλήρωση της συγκεκριµένης εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΜΕΣΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Είναι γεγονός ότι το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης καθορίζει αποφασιστικά και την 

αντίστοιχη ποιότητα του λογιστικού συστήµατος µιας χώρας. Ουδέποτε η λογιστική 

λειτούργησε ανεξάρτητα από το οικονοµικό περιβάλλον, αντιθέτως γεννήθηκε για να 

το περιγράφει, αρχικά ποσοτικά και στο σύγχρονο κόσµο όλο και περισσότερο 

ποιοτικά. Όµως δεν είναι ευθύγραµµα αντίστοιχη η λογιστική κατάταξη και 

βαθµολόγηση µιας χώρας µε αυτή της οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς υπεισέρχονται 

πλήθος άλλων παραγόντων όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η κρατική παρέµβαση 

(κυρίως µέσω της νοµοθεσίας), η τεχνολογική εξέλιξη µέχρι και η ιστορία, η 

συλλογική κουλτούρα και η επικρατούσα νοοτροπία. Σε πολλές περιπτώσεις και µε 

ποικίλες αφορµές γίνονται αναλύσεις, και µάλιστα µε πετυχηµένο τρόπο, της 

κακοδαιµονίας του Ελληνικού λογιστικού και φορολογικού συστήµατος. 

Οι αναγκαίες αλλαγές που θα βελτίωναν ριζικά το ευρύτερο λογιστικό µας 

περιβάλλον δίνουν περισσότερη σηµασία στη στρατηγική κατεύθυνση των αλλαγών 

και λιγότερο η τεχνική πλευρά του ζητήµατος. Χωρίς να γνωρίζουµε εκ των 

προτέρων πού θέλουµε να πάµε ποτέ δεν θα φτάσουµε σε επιθυµητά επίπεδα το 

λογιστικό µας σύστηµα, το οποίο επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη, και -γιατί όχι- 

αποτελεί µέρος του σύγχρονου πολιτισµού µας και αναγκαστικά µας χαρακτηρίζει.  

H παγκοσµιοποίηση των συναλλαγών και οι οικονοµικές εξελίξεις σε διεθνές 

και εθνικό επίπεδο, οδήγησαν στη δηµιουργία µίας κοινής «Λογιστικής Γλώσσας» 

που στοχεύει στην κοινή λογιστική µεταχείριση και απεικόνιση των επιχειρηµατικών 

συναλλαγών, παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και 

διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. 

Παρακάτω θα αναλύσουµε τη σηµασία των οικονοµικών καταστάσεων για την 

αξιοπιστία των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα δούµε τις συνθήκες 
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που επικρατούν στην Ελλάδα όσον αφορά τις οικονοµικές καταστάσεις και πως 

αρχίζουν να διαφοροποιούνται καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και κυρίως 

οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο υιοθετούν τα ∆ιεθνή Πρότυπα. 

 

 

1.2 Οικονοµικές Καταστάσεις ως µέσα παροχής πληροφόρησης και 

αξιοπιστίας. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι µια δοµηµένη απεικόνιση της οικονοµικής θέσης 

και επίδοσης µιας οικονοµικής µονάδας και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί 

από αυτή. Αποσκοπούν στην παροχή πληροφοριών στους χρήστες  που είναι ικανοί 

να κατανοήσουν τη χρηµατοοικονοµική θέση , την αποδοτικότητα και τις µεταβολές 

στην οικονοµική θέση της επιχείρησης προκειµένου να πάρουν οικονοµικές 

αποφάσεις. Ως χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν σχετικές ανάγκες, 

αναφέρονται οι επενδυτές (υφιστάµενοι και πιθανοί – µελλοντικοί) οι εργαζόµενοι, οι 

δανειστές (τράπεζες και άλλοι δανειστές), οι προµηθευτές, οι πελάτες, το κράτος και 

οι υπηρεσίες του, καθώς και το κοινό γενικότερα.   

∆είχνουν επίσης τα αποτελέσµατα της διαχείρισης των πόρων από την 

∆ιοίκηση. Η ροή πόρων (κεφάλαια, εργασία, φυσικοί πόροι), η αξιοποίηση τους, η 

πώληση αγαθών, ο προσδιορισµός του επιχειρηµατικού αποτελέσµατος και η διανοµή 

του (ή ο καταλογισµός του) καταγράφονται στα βιβλία της επιχείρησης και 

αποτελούν πολύτιµα στοιχεία για κάθε ενδιαφερόµενο. Ιδιαίτερη αξία αποκτούν οι 

ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις όλων των οικονοµικών δεδοµένων και µεταβολών, 

διότι επιτρέπουν την ταχύτερη και ασφαλέστερη αξιολόγηση των επιχειρήσεων µέσω 

της τυποποίησης και ποσοτικοποίησης των οικονοµικών τους στοιχείων. Για να 

πετύχουν αυτόν τον σκοπό, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες 

σχετικές µε : 

• τα περιουσιακά στοιχεία, 

• τις Υποχρεώσεις,  

• τα Ίδια Κεφάλαια,  

• τα Έσοδα και Έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των κερδών και των ζηµιών, 

• τις Ταµειακές ροές. 
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Ο αναγνώστης των οικονοµικών καταστάσεων θα πρέπει να έχει βασικές 

γνώσεις λογιστικής, ώστε να αντιλαµβάνεται το περιεχόµενο των οικονοµικών 

καταστάσεων και επίσης, να έχει τη δυνατότητα να αντιλαµβάνεται το περιεχόµενο 

των σηµειώσεων της εταιρείας στον Ισολογισµό, καθώς και των παρατηρήσεων των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ειδικά οι τελευταίες είναι κρίσιµες, καθώς 

αναφέρουν αποκλίσεις της εταιρείας από τις αρχές σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων και οι τελευταίες θα πρέπει να αναµορφωθούν µε τις παρατηρήσεις 

αυτές, ώστε να είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

 

1.3 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π) 

 

1.3.1 Γενικές Παρατηρήσεις 

 

Η υιοθέτηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) µε το Π∆ 

1123/1980 και η ενσωµάτωση στα µέσα της δεκαετίας του 1980 των οδηγιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό δίκαιο (ΚΝ 2190/1920), άλλαξε ριζικά το 

λογιστικό τοπίο στη χώρα. Οι νοµοθετικές αλλαγές που έγιναν τότε, σε συνδυασµό µε 

την εισαγωγή της πληροφορικής στο χώρο της λογιστικής, άλλαξαν τα δεδοµένα 

δηµιουργώντας µια εντελώς καινούργια και ταυτόχρονα σηµαντικά βελτιωµένη 

κατάσταση. Μέχρι τότε τα λογιστήρια λειτουργούσαν κυρίως για την κάλυψη 

φορολογικών τυπικών υποχρεώσεων. Όπως θα περιγραφεί και παρακάτω, η εφορία 

ποτέ δεν έπαψε να επηρεάζει κυρίως µέσω του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 

αλλά και µε άλλα επί µέρους νοµοθετήµατα την λογιστική πρακτική. 

Ο όρος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν είναι επίσηµος αλλά τον 

χρησιµοποιούµε για να αναφερθούµε στο σύνολο της λογιστικής και φορολογικής 

νοµοθεσίας καθώς και τις αρχές και κανόνες που αναφέρονται στην τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων, στον τρόπο σύνταξης και στις πληροφορίες που εµφανίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

αποτελούνται από τα εξής: 

• Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Π∆. 1123/1980) 

• Νόµος 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών 
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• Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π∆. 186/1992) 

• Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.2238/1994) 

• Μικρότερης σηµασίας νοµοθετήµατα (π.χ. Π∆. 299/2003 Αποσβέσεις 

Παγίων) 

Η υποχρέωση σύνταξης ή όχι ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων καθορίζεται 

ρητά από τη φορολογική νοµοθεσία και ειδικότερα από τον Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων και έµµεσα από την εµπορική νοµοθεσία από την εµπορική νοµοθεσία για 

ορισµένες µορφές εταιριών. Πιο αναλυτικά: 

� Υποχρεωτικά: Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας  

λογιστικά, όπως Α.Ε και Ε.Π.Ε από την στιγµή της ίδρυσης τους καθώς και Ο.Ε.,Ε.Ε, 

και ατοµικές επιχειρήσεις όταν ξεπεράσουν ένα καθορισµένο ύψος πωλήσεων. 

� Προαιρετικά: Επιχειρήσεις που τηρούν προαιρετικά τρίτης κατηγορίας 

βιβλία. 

Παρακάτω θα δούµε συνοπτικά τα βασικά «συστατικά» που αποτελούν τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

1.3.2 Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Π∆. 1123/1980) 

 

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ-Greek General Chart of Accounts) 

ορίζεται από το Προεδρικό ∆ιάταγµα 1123 του 1980 (Π∆ 1123/1980). Σύµφωνα µε 

το άρθρο 48, παράγραφος 1 του Νόµου 1041 του 1980 (Ν 1041/1980), "Το Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστηµα κανόνων ταξινοµήσεως των λογιστικών 

µεγεθών, δια του οποίου σκοπείτε η τυποποίησης των υπό των οικονοµικών µονάδων 

της Χώρας τηρούµενων λογαριασµών, η καθ' ενιαίο τρόπο λειτουργία και 

συλλειτουργία αυτών, η βάσει παραδεδεγµένων αρχών και µεθόδων αποτίµησης των 

περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξης και δηµοσίευσης τυποποιηµένων ισολογισµών, 

αποτελεσµάτων και λοιπών οικονοµικών αποτελεσµάτων και ο εν γένει σχεδιασµός 

της λογιστικής εις εθνικήν κλίµακα".  

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

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

οικονοµικών καταστάσεων οι λογιστικές πρακτικές των ∆ιεθνών Προτύπων 
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Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι 

λογιστικοί υπολογισµοί δεν ταυτίζονται πάντα µε τις φορολογικές απαιτήσεις του 

κράτους, συνεπώς θα πρέπει να τηρείται το σχέδιο λογαριασµών του ΕΓΛΣ, οι 

λογιστικές πρακτικές των ∆ΠΧΠ για τις οικονοµικές καταστάσεις και οι φορολογικοί 

υπολογισµοί που επιτάσσει ο εµπορικός κώδικας και η ελληνική νοµολογία των 

εταιριών για την καταβολή των φόρων. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάλυση 

πολλών περαιτέρω βαθµίδων λογαριασµών είναι ενδεικτική και υπάρχουν κενοί 

λογαριασµοί για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις κατά τον ΕΓΛΣ είναι πίνακες στους οποίους 

εµφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισµού και ορισµένων άλλων λογαριασµών των 

οικονοµικών µονάδων, κεφαλαιώδους σηµασίας. Σε προσάρτηµα των οικονοµικών 

αυτών καταστάσεων εµφανίζονται επεξηγηµατικές και άλλες σηµαντικές 

πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους αναγνώστες στην αναγκαία 

πλήρη ενηµέρωσή τους. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα είναι οι εξής: 

• Ισολογισµός 

• Λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης 

• Πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων 

• Προσάρτηµα 

Η διάρθρωση των λογαριασµών στο λογιστικό σχέδιο έχει ως εξής:  

Λογαριασµοί Ισολογισµού:       

Οµάδα 1  Πάγιο Ενεργητικό       

Οµάδα 2 Αποθέµατα        

Οµάδα 3 Απαιτήσεις - ∆ιαθέσιµα     

Οµάδα 4 Καθαρή Θέση - Προβλέψεις    \ 

Οµάδα 5 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

Λογαριασµοί Εκµεταλλεύσεως: 

Οµάδα 6 Οργανικά Έξοδα Κατ' Είδος     

Οµάδα 7 Οργανικά Έσοδα Κατ' Είδος    
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Οµάδα 8 Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων   

Λογαριασµοί Κοστολόγησης : 

Οµάδα 9 Αναλυτικής Λογιστικής     

Λογαριασµοί Τάξεως: 

Οµάδα 10 Λογαριασµοί Τάξεως 

 

1.3.3 Νόµος 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών 

 

Η Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο 

της είναι διαιρεµένο σε µετοχές. Το νοµικό της πλαίσιο διαµορφώθηκε από τον 

κωδικοποιηµένο νόµο 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιριών», που αποτέλεσε και το 

επιµέρους «∆ίκαιο της Α.Ε.». Σύµφωνα µε το Εµπορικό ∆ίκαιο η Α.Ε. είναι πάντα 

εµπορική εταιρεία ακόµα και όταν δεν ασκεί εµπορία. Για την σύσταση της πρέπει να 

είναι συγκεντρωµένο το κατώτατο όριο µετοχικού κεφαλαίου (60.000 ευρώ). 

Η Ανώνυµη Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ορισµένες διατυπώσεις δηµοσιότητας, 

οι οποίες προστατεύουν τους καλόπιστους τρίτους και τους συναλλασσόµενους. 

Μέσα σε αυτές είναι η δηµοσίευση των ετήσιων αποτελεσµάτων κατά ορισµένο 

τρόπο (δηλ. τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως και Αποτελέσµατα ∆ιαθέσεως 

τηρώντας το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

και σε µία πολιτική εφηµερίδα. Στις Α.Ε. το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα 

µέρη, τις µετοχές, οι οποίες είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές, και µεταβιβάζονται 

ελεύθερα, εκτός αν το καταστατικό υποβάλλει το µεταβιβαστό σε ορισµένους 

περιορισµούς («δεσµευµένες µετοχές»). Κάθε µέτοχος ευθύνεται µέχρι και το ποσό 

της εισφοράς του. 

Με το νέο νόµο 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α'/8.8.2007) αναµορφώθηκε ριζικά το 

θεσµικό πλαίσιο λειτουργία της ΑΕ. Με το Ν. 3604/2007 ο νόµος 2190/1920 περί 

Ανωνύµων Εταιρειών εκσυγχρονίζεται και αλλάζει κυριολεκτικά µορφή 

επιδιώκοντας, α) να εισάγει τις επιχειρήσεις στην εποχή της πληροφορίας και των 

νέων δεδοµένων που επιβάλλει ο διεθνής ανταγωνισµός, και β) η ενσωµάτωση στο 

Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 2006 για τροποποίηση της Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση της ανωνύµου εταιρείας και τη διατήρηση και τις 
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µεταβολές του κεφαλαίου της και, εν µέρει ενσωµάτωση της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 για 

τροποποίηση της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις 

δηµοσιότητας για ορισµένες µορφές εταιρειών. Σε γενικές γραµµές, µε το νέο νόµο, 

απλουστεύονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση των Ανώνυµων 

Εταιρειών, ενώ επέρχονται και ουσιαστικές µεταβολές για την οργάνωση, τη 

λειτουργία και τις υποχρεώσεις τους. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία των 

ΑΕ είναι:  

1ον. Μειώνεται δραστικά η διοικητική παρέµβαση στη σύσταση και στη 

λειτουργία της Α.Ε. 

2ον. Καταβάλλεται µέριµνα για την ενίσχυση της θέσης των µετόχων. 

3ον. ∆ιευρύνονται τα περιθώρια καταστατικών διαµορφώσεων. 

4ον. Εισάγονται ρυθµίσεις που διευκολύνουν τις επιχειρηµατικές επιλογές των 

ενδιαφεροµένων ή απλοποιούν τη σύσταση και τη λειτουργία της εταιρείας και 

5ον. Αναθεωρούνται ορισµένα µείζονα ζητήµατα του «∆ικαίου των Α.Ε.» και 

ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα εξαιρέσεων, τροποποιήσεων, ανακλήσεων, 

ποσοστών, δικαιωµάτων µετόχων, εταιρικών σχέσεων, απλούστευσης καταστατικών, 

ευελιξίας, δυνατοτήτων τηλεδιασκέψεων και ορίου απόκτησης µετοχών. Ενώ 

καταργείται η απόκτηση µετοχών µε σκοπό τη στήριξή τους στο Χρηµατιστήριο. 

6ον. Επιτρέπεται πλέον η ίδρυση µονοπρόσωπης Α.Ε, δυνατότητα που υπήρχε 

ήδη σε δίκαια άλλων κρατών µελών. 

 

 

1.3.4 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π∆. 186/1992) 

 

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ-Code for Books and Records) είναι 

νοµοθέτηµα που ρυθµίζει τις οικονοµικές σχέσεις των επαγγελµατιών, ορίζεται δε µε 

το Π.∆. 186/1992, όπως δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 84. Είναι επινόηµα ελληνικό, 

καθώς στις άλλες χώρες τα θέµατα που πραγµατεύεται ο κώδικας αυτός ρυθµίζονται 

µηχανογραφικά και αυτόµατα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ολοκληρωµένα 

µηχανογραφικά συστήµατα και γι' αυτό ο Κώδικας αυτός ακολουθείται για τη σωστή 

τήρηση των βιβλίων ώστε να υπάρχει συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία, 

καθώς επίσης και σωστή έκδοση των στοιχείων (τιµολογίων, αποδείξεων κλπ.). 
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 Το τελευταίο διάστηµα γίνονται προσπάθειες από το Υπουργείο Οικονοµικών 

για τη δηµιουργία Ηλεκτρονικού Κώδικα προς αντικατάσταση του παρόντος, καθώς 

και ηλεκτρονική επίλυση των οικονοµικών διαφορών µε την Εφορία, µε παράλληλη 

δυνατότητα πληρωµής µε πιστωτική κάρτα. Επίσης τελευταία εξετάζεται η  

περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στο πλαίσιο απλοποίησης 

του φορολογικού συστήµατος, µε προοπτική την πλήρη κατάργηση του Κώδικα ως 

αυτοτελούς νοµοθεσίας µε την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε έξαρση της 

φοροδιαφυγής.  

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, το υπουργείο Οικονοµικών επεξεργάζεται 

σχετική πρόταση που είχε υποβληθεί από την επιτροπή Γεωργακόπουλου το 2003 για 

κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωµάτωση των βασικών του 

διατάξεων στη φορολογική νοµοθεσία καθώς η Ελλάδα αποτελεί το µοναδικό κράτος 

- µέλος της Ε.Ε που ο ΚΒΣ αποτελεί ξεχωριστό νοµοθέτηµα. Εξάλλου, σύµφωνα µε 

φορείς της αγοράς, ο ΚΒΣ πλέον λειτουργεί περισσότερο ως βιοµηχανία προστίµων, 

παρά ουσιαστικά για την πρόληψη φαινοµένων φοροδιαφυγής. 

Τα βιβλία που προβλέπονται από τον κώδικα είναι τα εξής: 

• Βιβλία Α' Κατηγορίας: Βιβλία Αγορών 

• Βιβλία Β' Κατηγορίας: Βιβλία Εσόδων-Εξόδων 

• Βιβλία Γ' Κατηγορίας: Βιβλία ∆ιπλογραφικής Μεθόδου 

• Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής – κοστολογίου 

• Έννοια υποκαταστήµατος - Βιβλία υποκαταστήµατος 

• Πρόσθετα βιβλία 

 

 

1.4 Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

1.4.1 Γενικές Παρατηρήσεις 

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε αναλυτικά τις οικονοµικές καταστάσεις 

σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι οικονοµικές καταστάσεις που 

προβλέπονται είναι: 

• Ισολογισµός 

• Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

• Πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων 
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• Προσάρτηµα 

 

1.4.2 Ισολογισµός 

 

Ο ισολογισµός µιας επιχείρησης συνοψίζει την οικονοµική της κατάσταση σε µια 

δεδοµένη χρονική στιγµή, γι’ αυτό και η εικόνα που παρέχει είναι στατική. 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

οµαδοποιηµένα (µε κριτήριο το χρόνο παραµονής τους σε αυτή) σε πάγια, 

κυκλοφορούντα και διαθέσιµα και οι πηγές των κεφαλαίων της (ίδια κεφάλαια, 

µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις). ∆ηλαδή, ο ισολογισµός δείχνει 

ποια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποκτηθεί και µε τι κεφάλαια έχει χρηµατοδοτηθεί 

η απόκτησή τους. Συνήθως συντάσσεται την τελευταία µέρα της κάθε διαχειριστικής 

περιόδου (συνήθως έτος, άρα στις 31/12), χωρίς να αποκλείεται η χρήση να τελειώνει 

στο τέλος άλλου µήνα. 

Στο Ενεργητικό περιλαµβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν 

κατά κυριότητα στην εταιρεία, άσχετα µε το αν έχουν εξοφληθεί ή όχι, και από τα 

οποία αναµένεται µελλοντικό όφελος. 

Τα Πάγια περιλαµβάνουν µέσα που χρησιµοποιεί η επιχείρηση για την 

παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών της. Η απόκτηση των µέσων αυτών 

αποτελεί “επένδυση”, η δε αξία τους επανεισρέει στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

της ωφέλιµης ζωής τους. Η απόκτηση πάγιων µεγαλύτερης δυναµικότητας από εκείνη 

που εξυπηρετεί τους µακροπρόθεσµους στόχους της µονάδας αποτελεί 

“υπερεπένδυση” και έχει ως αποτέλεσµα την σπατάλη κεφαλαίων και την άσκοπη 

διόγκωση των σταθερών δαπανών και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων (ή την 

απώλεια χρηµατοοικονοµικών εσόδων). Από την άλλη πλευρά, η ελλιπής 

δυναµικότητα δεν επιτρέπει την εκµετάλλευση των ευκαιριών της Αγοράς ή την 

αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των παραγωγικών πόρων.  

Κρίσιµη παράµετρο κατά την εξέταση των πάγιων στοιχείων µιας επιχείρησης 

αποτελεί το τεχνολογικό τους επίπεδο. Όσο πιο σύγχρονη η τεχνολογία που 

ενσωµατώνεται στα παραγωγικά µέσα της µονάδας, τόσο µεγαλύτερη η ευχέρεια 

µείωσης του κόστους και βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της. Τέλος, θα 

πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως “εντάσεως 

κεφαλαίου”, δηλαδή προϋποθέτουν τη διάθεση µεγάλου µέρους των κεφαλαίων της 
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επιχείρησης για απόκτηση πάγιων στοιχείων. Π.χ. αυτό συµβαίνει µε τις 

τσιµεντοβιοµηχανίες, τις ναυπηγικές επιχειρήσεις, τις αυτοκινητοβιοµηχανίες κλπ, 

ενώ αντίστροφο ισχύει για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα που παραµένουν 

για περιορισµένο χρονικό διάστηµα στην επιχείρηση και στη συνέχεια 

ρευστοποιούνται. Για παράδειγµα, τα παραγόµενα προϊόντα αποθεµατοποιούνται 

µέχρι τη διοχέτευσή τους στην Αγορά, τα αποθέµατα πρώτων και βοηθητικών υλών 

παραµένουν στις αποθήκες µέχρι να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία, 

οι απαιτήσεις ρευστοποιούνται σε ρυθµό αντίστοιχο των εισπράξεων από τους 

πελάτες και χρεώστες γενικότερα. Ο προσδιορισµός του ύψους του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού αποτελεί στην ουσία ένα πρόβληµα αριστοποίησης. Πιο συγκεκριµένα, 

οι µεγάλες ποσότητες αποθεµάτων έτοιµων προϊόντων και η γενναιόδωρη παροχή 

πιστώσεων στην πελατεία διευκολύνουν την επέκταση των πωλήσεων. Επίσης, η 

διατήρηση υψηλών αποθεµάτων πρώτων και βοηθητικών υλών εξυπηρετεί τον άνετο 

ανεφοδιασµό της παραγωγής. Όµως, από την άλλη πλευρά, προκαλούν αύξηση των 

χρηµατοοικονοµικών δαπανών (λόγω της διόγκωσης των απασχοληµένων 

κεφαλαίων) και των σταθερών εξόδων (κόστος αποθήκευσης, φύλαξης, διαχείρισης 

κλπ) και αυξάνουν τον κίνδυνο απωλειών από επισφάλειες (στην περίπτωση των 

απαιτήσεων) ή µείωση3 της αξίας τους (στην περίπτωση των αποθεµάτων). 

Τα ∆ιαθέσιµα είναι περιουσιακά στοιχεία, µε µορφή µετρητών ή τοποθετήσεων 

υψηλής ρευστότητας (π.χ. καταθέσεις όψεως, repos, καταθέσεις µιας ή λίγων ηµερών 

κλπ) τα οποία χρησιµοποιούνται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλακτικών 

σχέσεων της επιχείρησης. Από τη φύση τους, τα διαθέσιµα µπορούν να αξιοποιηθούν 

µόνο σε εξαιρετικά βραχυπρόθεσµες τοποθετήσεις, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται 

αντίστοιχα η αποδοτικότητά τους. Έτσι, καταβάλλεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης 

του µεγέθους τους µέσω προγραµµατισµού των εισπράξεων και των πληρωµών (π.χ. 

κατάρτιση ταµειακών προγραµµάτων). 

Στο Παθητικό περιλαµβάνονται οι πηγές από τις οποίες χρηµατοδοτούνται τα 

περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο ενεργητικό, χωρίς οι πηγές αυτές να 

βρίσκονται σε αµφιµονοσήµαντη σχέση µε τα περιουσιακά στοιχεία που 

χρηµατοδοτούνται. Οι δύο κύριες πηγές είναι (α) οι µέτοχοι, δηλαδή τα ίδια κεφάλαια 

και τα µερίσµατα πληρωτέα και (β) οι τρίτοι, δηλαδή λοιπές υποχρεώσεις και 

προβλέψεις. Ο Ισολογισµός είναι ο πρώτος από τις πιο σηµαντικές οικονοµικές 

καταστάσεις και θα πρέπει να είναι απαλλαγµένος από κάθε είδους λογιστικά 
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τεχνάσµατα ωραιοποίησης των οικονοµικών µεγεθών. Η απεικόνιση των στοιχείων 

του Ισολογισµού σύµφωνα µε τους κανόνες της λογιστικής και οικονοµικής 

επιστήµης είναι βασικότατη προϋπόθεση για την οµοιογενή απεικόνιση της 

πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων, τη δυνατότητα σύγκρισης 

µεγεθών µεταξύ οµοειδών εταιρειών και την εξαγωγή αριθµοδεικτών που είναι 

χρήσιµοι για τη χάραξη πορείας της επιχείρησης. 

Τα Ίδια Κεφάλαια περιλαµβάνουν το µετοχικό  κεφάλαιο και τα συσσωρευµένα 

κεφάλαια από παρακράτηση κερδών (=αποθεµατικά κερδών) και από πώληση 

µετοχών σε τιµή ανώτερη της ονοµαστικής τους αξίας (= αποθεµατικό υπέρ το 

άρτιο), καθώς και την υπεραξία των στοιχείων του ενεργητικού η οποία προκύπτει 

από αναπροσαρµογή της αξίας τους. Τα ίδια κεφάλαια δεν είναι επιστρεπτέα, ούτε 

δηµιουργούν οποιεσδήποτε συµβατικές δεσµεύσεις σχετικά µε την εξυπηρέτησή 

τους4. Έτσι, συµβάλλουν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης και της 

επιτρέπουν να καλύπτει ενδεχόµενα αρνητικά ανοίγµατα µεταξύ εσόδων και εξόδων, 

στα πλαίσια µιας ή περισσοτέρων χρήσεων. 

Οι Υποχρεώσεις, διακρίνονται συνήθως σε δύο γενικές κατηγορίες: 

� Τις Μακροπρόθεσµες 

� Τις Βραχυπρόθεσµες 

Οι Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο δάνεια τα 

οποία η επιχείρηση έχει συνάψει είτε µε συγκεκριµένους δανειστές, είτε µε πιστωτικά 

ιδρύµατα, είτε µε το ανώνυµο κοινό (= οµολογιακά δάνεια). Η ευχέρεια επιστροφής 

των κεφαλαίων αυτής της κατηγορίας µετά από ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα (συχνά 

δέκα ή περισσοτέρων ετών) επιτρέπει στην επιχείρηση να τα χρησιµοποιήσει για 

αγορά παγίων στοιχείων, γενικότερα δε επιδρά ευνοϊκά στη ρευστότητά της.  

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν η επιχείρηση δανείζεται µακροπρόθεσµα µε 

σταθερό επιτόκιο, διότι είναι πιθανό να ακολουθήσει πτώση των επιτοκίων προ της 

λήξεως του δανείου, µε αποτέλεσµα την επιβάρυνσή της σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, 

ανάλογα µε την έκταση της µείωσης, τη διάρκεια της δανειακής σύµβασης και το 

ύψος του δανείου. Βέβαια, δεν αποκλείεται και η αντίστροφη περίπτωση. Για να µην 

αφεθεί η κατάσταση στην τύχη, είναι αναγκαίο να αξιολογούνται οι παράµετροι του 

οικονοµικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τα επιτόκια, για ένα βάθος χρόνου 

ανάλογο µε τη διάρκεια της δανειακής σύµβασης. 
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Οι Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τα τραπεζικά δάνεια µικρής 

διάρκειας και τις υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές (από αγορές µε πίστωση), το 

∆ηµόσιο (=πληρωτέοι φόροι), τα συνταξιοδοτικά ταµεία και ευρύτερα τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλιση (=κρατήσεις και εισφορές), τους εργαζόµενους 

(=δεδουλευµένες αποδοχές που δεν έχουν καταβληθεί ακόµη), τους µετόχους 

(=πληρωτέα µερίσµατα) και γενικά κάθε πίστωση που παρέχεται στην επιχείρηση. Οι 

δανειακές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µπορούν να δηµιουργήσουν σοβαρά 

προβλήµατα στην επιχείρηση όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησής τους. Γι’ 

αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιούνται, κυρίως, για την κάλυψη προσωρινών 

ταµειακών ελλειµµάτων και όχι για επενδυτικούς σκοπούς5.  

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, δηµιουργούν µικρότερους κινδύνους 

από άποψη ρευστότητας, θα πρέπει όµως να φροντίζει η επιχείρηση να διατηρεί 

επαρκή στοιχεία του κυκλοφορούντος και διαθέσιµου ενεργητικού ώστε να µπορεί να 

τις εξυπηρετεί µε ευχέρεια. Θα πρέπει να τονισθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις είναι δυνατό να εµφανισθούν στον ισολογισµό µε διάφορους βαθµούς 

ανάλυσης, που κυµαίνονται από την πολύ συνοπτική ως την ιδιαίτερα αναλυτική 

παρουσίαση. Στις χώρες που υπάρχει και τηρείται κάποιο λογιστικό σχέδιο (όπως 

στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια), παρατηρείται µια σχετική οµοιοµορφία στο 

βαθµό ανάλυσης και στην ονοµατολογία των λογαριασµών, που περιορίζει 

σηµαντικά την ανάγκη αποσαφήνισης και ερµηνείας των επιµέρους µεγεθών. 

Αυτές οι πληροφορίες παράλληλα µε κάποιες άλλες βοηθούν τους χρήστες να 

προεκτιµήσουν τις µελλοντικές ταµιακές ροές της επιχείρησης και ειδικότερα το 

χρόνο και τη βεβαιότητα της δηµιουργίας ταµειακών διαθεσίµων και ταµειακών 

ισοδύναµων στοιχείων. Για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων είναι 

υπεύθυνο το διοικητικό Συµβούλιο ή κάποιο άλλο  διοικούν όργανο µιας επιχείρησης.  

Πολλές επιχειρήσεις εκτός από τις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

πρόσθετες καταστάσεις όπως περιβαλλοντολογικές εκθέσεις και καταστάσεις 

προστιθέµενης αξίας ειδικώς σε βιοµηχανίες όπου οι εξωτερικοί παράγοντες του 

περιβάλλοντος είναι σηµαντικοί και οι εργαζόµενοι θεωρείται ότι είναι µια σπουδαία 

αµάδα χρηστών. Οι επιχειρήσεις προτρέπονται να παρουσιάζουν τέτοιες πρόσθετες 

καταστάσεις αν η διοίκηση πιστεύει ότι θα βοηθήσουν  τους χρήστες να λάβουν 

οικονοµικές αποφάσεις.  
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1.4.3 Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων δείχνει τα έσοδα και τα έξοδα µιας εταιρείας 

οµαδοποιηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να εµφανίζονται ξεχωριστά τα 

αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) που προκύπτουν από τις λειτουργικές 

δραστηριότητες της εταιρείας για µια περίοδο, τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

για την ίδια περίοδο και τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα της ίδιας επίσης 

περιόδου. Εποµένως, τα µεγέθη της δεν είναι στατικά ή συγκυριακά αλλά εκφράζουν, 

σε όρους αξίας, τη δραστηριότητά της σε ολόκληρη τη χρήση.  

Όπως και στην περίπτωση του ισολογισµού, ο βαθµός ανάλυσης της πιο πάνω 

κατάστασης εξαρτάται από το βαθµό ανάλυσης των τηρούµενων λογαριασµών, τις 

επιλογές του management για την έκταση της ενηµέρωσης που παρέχει και, από τους 

περιορισµούς της ισχύουσας νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται τα µεγέθη των εσόδων από πωλήσεις, 

του κόστους πωληθέντων, των λειτουργικών δαπανών, του φόρου εισοδήµατος και 

των καθαρών κερδών. 

 ∆ηλαδή, η κατάσταση αυτή περιέχει κρίσιµα στοιχεία, γι’ αυτό βρίσκεται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος του αναλυτή, ο όποιος από τη µελέτη των µεγεθών της 

και το συσχετισµό τους µε εκείνα του ισολογισµού, παράγει σηµαντικές πληροφορίες 

σχετικά µε τις δυνατότητες και αδυναµίες της επιχείρησης. 

 
 
 
1.4.4 Πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων 
 

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση διαθέτει το 

αποτέλεσµα που πέτυχε, κέρδος ή ζηµία. Αναφέρονται τα καθαρά κέρδη ή ζηµίες 

χρήσεως, και αν υπάρχουν υπόλοιπα κερδών ή ζηµιών από προηγούµενη χρήση και 

αποθεµατικά προς διάθεση. Από το αλγεβρικό άθροισµα που προκύπτει αφαιρούνται 

οι φόροι και αν η οικονοµική µονάδα έχει κέρδος, διατίθεται στους µετόχους 

σύµφωνα µε το νόµο και την απόφαση που λαµβάνεται από το αρµόδιο κάθε φορά 

όργανο. Αν τα αποτελέσµατα είναι αρνητικά, δηλαδή έχουµε ζηµία, µεταφέρονται 

στην επόµενη χρήση. 
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Καταρτίζεται υποχρεωτικά, καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και 

δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως µαζί µε τον ισολογισµό και την 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

 

1.4.5 Προσάρτηµα 
 

Το προσάρτηµα αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα των οικονοµικών 

καταστάσεων καθώς δίνονται πρόσθετες ή επεξηγηµατικές πληροφορίες. Οι 

πληροφορίες αυτές µπορεί να αφορούν: 

• τις µεθόδους αποτίµησης διαφόρων στοιχείων ή πιθανές αλλαγές αυτών 

• τις µεθόδους υπολογισµού των αποσβέσεων 

• τις νέες µετοχές που εξέδωσε ή µεταβίβασε 

• τα ποσά φόρων που οφείλονται 

• µεταβολές παγίων 

 

 

1.5 Η µετάβαση από τα Ε.Λ.Π στα ∆.Π.Χ.Π 

 

1.5.1 Γενικές παρατηρήσεις 

 

Για την εφαρµογή των ∆ΛΠ θα πρέπει να γίνει µετάβαση από τα Εθνικά Λογιστικά 

Πρότυπα σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης Νο 1, 

το οποία αφορά στην πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ. 

Το πρότυπο αυτό αναθεωρηµένο to 1997 αντικαθιστά τα: 

∆.Λ.Π. 1 – Γνωστοποίηση των λογιστικών αρχών ή µεθόδων 

∆.Λ.Π. 5 – Πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται µε της οικονοµικές 

καταστάσεις 

∆.Λ.Π. 13 – Εµφάνιση του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

Το ∆.Λ.Π. 1 (αναθεωρηµένο) εφαρµόζεται για της λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν την 01/07/1998 και έπειτα, αν και ενθαρρύνεται η εφαρµογή του και 
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νωρίτερα καθώς οι ρυθµίσεις του είναι συναφείς µε εκείνες των υφιστάµενων 

προτύπων. 

Η νοµοθεσία της κάθε χώρας ρυθµίζει την έκδοση των οικονοµικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων που υπάγονται σε αυτή. Παρόλο που αυτές µπορεί να 

φαίνονται όµοιες από χώρα σε χώρα, υπάρχουν διαφορές οι οποίες οφείλονται σε µία 

ποικιλία κοινωνικών, νοµικών και νοµικών συνθηκών, που επηρεάζουν την θέσπιση 

των εθνικών λογιστικών διατάξεων. Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(International accounting Standards Committee- IASC) επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει 

τις διαφορές αυτές και αναζητά να εναρµονίσει τους κανόνες, τα λογιστικά πρότυπα 

και τις λογιστικές µεθόδους των διαφόρων χωρών που σχετίζονται µε την κατάρτιση 

και την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων για να ενισχυθεί η παγκόσµια 

συγκρισιµότητά τους.  

Σαν επιχειρήµατα για την κατάρτιση ενιαίων Λογιστικών Προτύπων µπορούµε 

να εκθέσουµε τα εξής: 

• Θέσπιση κοινών κανόνων αποτίµησης 

• Συγκρισιµότητα – οµοιοµορφία ως προς τα οικονοµικά µεγέθη 

• Μεγαλύτερη αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων 

• ∆ιαφάνεια στις διεθνείς συναλλαγές 

• ∆ιευκόλυνση του ανταγωνισµού και της κυκλοφορίας κεφαλαίων, 

επενδυτικών και χρηµατοδοτικών 

• Υψηλή ποιότητα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για όλους 

Μετά την πρόσφατη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(∆ΛΠ/∆ΠΧΠ), στην Ελλάδα από 1.1.2005 λειτουργούν ταυτόχρονα δύο λογιστικά 

συστήµατα, µε όλα τα προβλήµατα και τις αντιφάσεις που πρέπει να αντιµετωπίσουν 

όσοι τα ακολουθούν αλλά και όσοι είναι αναγκασµένοι να παρακολουθούν και τα δύο 

(για παράδειγµα οι Τράπεζες που πρέπει να διαθέτουν διπλά µοντέλα αξιολόγησης). 

Είναι προφανής η διασύνδεση του λογιστικού περιβάλλοντος µε την φορολογία. 

Άλλωστε η φορολογική υποχρέωση προσδιορίζεται από το αποτέλεσµα που 

αποτυπώνεται στα λογιστικά βιβλία. Αυτό βέβαια πολύ απέχει από το να καθορίζει το 

Κράτος τα λογιστικά βιβλία σε βαθµό ασφυκτικής λεπτοµέρειας. Το κανονιστικού 

χαραχτήρα κατασκεύασµα του ΚΒΣ, που υπάρχει κατ’ αποκλειστικότητα στην χώρα 

µας, γεγονός που από µόνο του θα έπρεπε να µας προβληµατίζει, δεν δικαιολογείται 

από την ύπαρξη αµφίβολων «εθνικών ιδιοµορφιών».  
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Η λογιστική στην Ελλάδα είναι βεβαρηµένη µε µια πολύχρονη παράδοση 

εµπλοκής της φορολογικής νοµοθεσίας µέσω της «αρίθµησης των εγγραφών», τις 

«προθεσµίες τήρησης των βιβλίων», τα «θεωρηµένα βιβλία», τους «φορολογικούς 

µηχανισµούς» και πλείστα άλλα. Σαν (αρνητικά) παραδείγµατα αναφέρονται: οι 

ιδιόµορφες ελληνικές λογιστικές πρακτικές που αναγκάζουν τα ξένα µηχανογραφικά 

συστήµατα να αναπτύσσουν τις περίφηµες «ελληνικοποιήσεις», οι λογιστικές 

παρεµβάσεις των φορολογικών αρχών σε βαθµό λογιστικής εγγραφής (π.χ. σε ποιους 

λογαριασµούς, σε τι βιβλία και µε τι χρεοπιστώσεις παρακολουθούνται οι 

επιδοτήσεις), οι -υποχρεωτικού µάλιστα χαραχτήρα- λογιστικές εφαρµογές όπως η 

αναλυτική λογιστική, µέχρι τα προβλεπόµενα εκδιδόµενα παραστατικά. Ετησίως 

στην Ελλάδα εξακολουθούν να δαπανώνται εκατοµµύρια ανθρωποωρών από χιλιάδες 

ανθρώπους για να τρυπάνε χαρτιά και να σφραγίζουν βιβλία. 

Η σύγχρονη λογιστική λειτουργεί µε συστήµατα που δεν µοιάζουν µε τα 

κατάστιχα που περιγράφει ο Κ.Β.Σ. και ο Εµπορικός νόµος. Ταυτόχρονα ο ρόλος της 

δεν περιορίζεται στον προσδιορισµό του φορολογικού αποτελέσµατος, 

δραστηριότητα που πλέον αντιπροσωπεύει ένα µικρό και όχι το σηµαντικότερο 

αντικείµενό της. Οι στόχοι της λογιστικής σήµερα είναι η δηµιουργία προστιθέµενης 

αξίας µέσω της αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης πόρων, η ικανοποίηση των 

νοµίµων ενδιαφερόντων των συναλλασσοµένων µε την επιχείρηση (όπως µέτοχοι, 

εργαζόµενοι, προµηθευτές, Κράτος, πελάτες, τρίτοι), η ανάλυση και ερµηνεία 

πληροφοριών για την λήψη βραχυπρόθεσµων ή στρατηγικών αποφάσεων, η 

προετοιµασία οικονοµικών αποτελεσµάτων και επικοινωνία µε τρίτους, ο έλεγχος του 

κόστους µέσω µεθόδων κοστολόγησης και προϋπολογισµών, και η διαχείριση 

κινδύνων (risk management). Κατά συνέπεια αν σαν πρωταρχικός στόχος τεθεί η 

φορολογική συµµόρφωση και ο υπολογισµός των φόρων, τότε η λογιστική 

ακρωτηριάζεται και δεν µπορεί να παίξει το ρόλο της. 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε προβληµατισµός και έγιναν 

κάποια βήµατα έστω και αντιφατικά απαγκίστρωσης των επιχειρήσεων από τον 

φορολογικό κανονιστικό παραλογισµό. Υπάρχει όµως η αντίληψη της σταδιακής 

προσαρµογής της νοµοθεσίας στα σύγχρονα δεδοµένα, κάτι που ούτως ή άλλως 

καθίσταται αναπόφευκτο όταν για παράδειγµα εισάγονται τα ∆.Λ.Π. που δεν είχαν 

ποτέ φανταστεί ότι θα λειτουργούσαν σε καθεστώτα που ρυθµίζουν το τι ισοζύγια 

τυπώνονται και σε τι χαρτί. Η σταδιακή προσαρµογή µεταφράζεται στο να αλλάζει 

µεν ο Κ.Β.Σ., αλλά όχι στο βαθµό του «να κινδυνεύσουµε να µείνουµε χωρίς κανόνες 
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και περιορισµούς». Εάν όµως δεν γίνει στροφή 180°, η φορολογική νοµοθεσία θα 

λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγων ανάπτυξης της λογιστικής στην χώρα χωρίς 

κανείς να ωφελείται. ∆ιατηρώντας τις υπάρχουσες ή τις έστω τροποποιηµένες 

τυπολατρικές ρυθµίσεις, όλη η προσοχή και η προσπάθεια των λογιστών και των 

επιχειρήσεων θα είναι για πάντα στραµµένη στην συµµόρφωση, συχνά σε 

παραλογισµούς, και όχι στην ουσία της λογιστικής. 

Ταυτόχρονα, στην προσπάθεια του Κράτους να µειώσει την φοροδιαφυγή, 

επιστρατεύτηκαν ∆ρακόντειοι νόµοι µε αυστηρές ποινές, που συχνά συναντούν 

µπροστά τους και όσοι δεν είχαν πρόθεση φοροδιαφυγής ή είχαν άγνοια νόµου. Το 

παράδοξο είναι ότι το φορολογικό δίκαιο δεν κάνει διάκριση ανάµεσα στην άγνοια 

και στην σκόπιµη παραβίαση του νόµου, την ίδια στιγµή που έχει χτιστεί ένα 

πολύπλοκο φορολογικό οικοδόµηµα το οποίο αλλάζει διαρκώς, µε αποτέλεσµα ούτε 

οι εφοριακοί σε πλείστες περιπτώσεις να µην γνωρίζουν τι ισχύει, πόσο µάλλον τι 

ίσχυε στην παρελθούσα χρήση για την οποία κατά κανόνα γίνεται έλεγχος µετά από 

αρκετά χρόνια.  

Έχουν ειπωθεί πολλά για το φορολογικό µας σύστηµα, την πρακτική των 

φορολογικών ελέγχων 
και έχει εξοριστεί αρκούντως η δοµή του και η συνεπαγόµενη 

φοροδιαφυγή. Οποιαδήποτε όµως αστραφτερή ρητορεία εναντίον της φορολογικής 

γραφειοκρατίας δεν θα την κλονίσει στο ελάχιστο και ταυτόχρονα οι διαπιστώσεις 

περί άδικου φορολογικού συστήµατος θα παραµείνουν διαχρονικές, όσο δεν 

ακολουθούνται µε συνέπεια πολιτικές ριζικά διαφορετικές από όσες µέχρι σήµερα 

έχουν αποδεδειγµένα αποτύχει. Κρίνοντας µε ασφάλεια εκ του αποτελέσµατος, 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι το να έχουµε αυστηρούς και λεπτοµερείς νόµους που 

αλλάζουν συνεχώς δεν βλάπτει την φοροδιαφυγή. Μόνο µε την πολυσυζητηµένη και 

αναζητούµενη αλλά όλο και αποµακρυνόµενη φορολογική σταθερότητα υπάρχει 

ισχυρή πιθανότητα βελτίωσης της κατάστασης. Ακόµα και αν η ποιότητα των νόµων 

ήταν υψηλή, αν οι στρατηγικοί στόχοι αλλάζουν µε τον ρυθµό αλλαγής υφυπουργών 

και γραµµατέων ή ανάλογα µε το πώς εξελίσσονται τα φορολογικά έσοδα τότε 

ακυρώνεται το όποιο προσδοκώµενο µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα. 

Συµπερασµατικά η φορολογική νοµοθεσία δεν πρέπει να επηρεάζει τη 

λογιστική καθηµερινή πρακτική. Ο απογαλακτισµός της λογιστικής από τις 

φορολογικές παρεµβάσεις αποτελεί βασικό όρο ανάπτυξης του λογιστικού µας 

συστήµατος. ∆ιαφορετικά θα παραµείνει στάσιµο, δυσκίνητο και θα ακολουθεί 

ασθµαίνοντας τις παγκόσµιες λογιστικές συγκλίσεις.  
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1.5.2 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ∆.Π.Χ.Π 

 

Πολλές  φορές  χρησιµοποιούνται δύο όροι για την αναφορά  τους  στα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Αναφέρονται είτε ως  

“∆ιεθνή  λογιστικά Πρότυπα – ∆ .Λ .Π” είτε ως  “∆ιεθνή  Πρότυπα  

Χρηµατοοικονοµικής  Πληροφόρησης  – ∆.Π.Χ .Π”. Αυτό συµβαίνει γιατί 

µέχρι  τον Μάρτιο του  2002 ονοµαζόταν  ∆.Λ .Π και στη συνέχεια όσα 

νέα πρότυπα υιοθετούνται ονοµάζονται  ∆.Π.Χ .Π . Μέχρι την πλήρη  

αντικατάσταση των  ∆.Λ .Π που  είναι  σε ισχύ  από νέα  ∆.Π.Χ.Π  

χρησιµοποιούνται και οι δύο όροι.  

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, αποτελούν ένα 

σύνολο λογιστικών αρχών, κανόνων, και µεθόδων που έχουν γίνει αποδεκτοί από τα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αποτελούν κοινοτική οδηγία) και 

αναπτύσσονται αποκλειστικά από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

ΙΑSΒ (International Accounting Standards Boards) η οποία και εκδίδει τις αρχές και 

τα πρότυπα. Επίσης αποτελούν την κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, κανόνων 

και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από τους λογιστές και να ελέγχονται από 

τους ελεγκτές κατά την ετοιµασία των δηµοσιευόµενων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων µίας επιχείρησης. 

Με την καθιέρωσή τους οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων λαµβάνουν 

µία ακριβή, αληθή, οµοιόµορφη πληροφόρηση και τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια 

των επιχειρήσεων. Mε την εφαρµογή τους µεταβλήθηκε σηµαντικά η διάρθρωση της 

περιουσία των επιχειρήσεων και επηρεάστηκαν πολλοί κλάδοι της Ελληνικής 

Οικονοµίας.     

Τα ∆ΛΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα συναλλαγών, πολλές από τις οποίες δεν 

είναι συνηθισµένες στη χώρα µας και εποµένως ορισµένες ρυθµίσεις δεν είναι εύκολα 

κατανοητές.  Αλλά και πολλές ρυθµίσεις, για γνωστές συναλλαγές, διαφέρουν από 

την πρακτική που ακολουθούσαµε µέχρι τώρα. Για παράδειγµα οι οικονοµικές 

καταστάσεις µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, είναι πολύ διαφορετικές από αυτές 

που είχαµε συνηθίσει µε τα Ελληνικά Πρότυπα.  

Τα πρωτότυπα κείµενα των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι στα αγγλικά 

και οι µεταφράσεις τους στα Ελληνικά δεν είναι πάντα οι καλύτερες. Όλα αυτά έχουν 
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δηµιουργήσει µία σύγχυση, αδικαιολόγητους φόβους, λάθη στην πρακτική εφαρµογή, 

άγχος για τους επαγγελµατίες, κόστος για την οικονοµία. Βασικός στόχος της 

επιχείρησης είναι η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση  τις αρχές των 

∆.Λ.Π. στον ταχύτερο χρόνο και µε το λιγότερο δυνατό κόστος. 

Τα µέχρι σήµερα δηµοσιευµένα ∆ΛΠ είναι 34 και ορίζουν τον τρόπο µε τον 

οποίο πρέπει να παρακολουθούνται και κατά συνέπεια να παρουσιάζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, οι 

υποχρεώσεις της τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον Κανονισµό (υποχρεωτική εφαρµογή από όλα τα 

κράτη µέλη) 1725/2003 της 29.09.2003 υιοθέτησε όλα τα ισχύοντα ∆.Π.Χ.Π. µε 

µοναδική εξαίρεση τα ∆.Π.Χ.Π. 32 και 39.  Η υποχρέωση αυτή καλύπτει τις 

παρακάτω εταιρίες: 

• εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά 

• οι συνδεδεµένες µε αυτές που είναι εισηγµένες σε χρηµ. Αγορά 

• οι µη εισηγµένες και οι µη συνδεµένες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εφόσον εγκριθεί µε 

απόφαση Γενικής Συνέλευσης.(πάγια εφαρµογή 5 έτη).      

Η πρώτη κατάσταση που έπρεπε να συνταχθεί µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. ήταν η 

λογιστική κατάσταση της 31.03.2005. Με όσα ορίζει το άρθρο 1 του παραπάνω 

Νόµου, οι δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 

περιλαµβάνουν: 

α) Ισολογισµό 

β) Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

γ) Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

δ) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

ε) Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.  

Οι βασικές διαφορές µεταξύ των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων και των 

∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (∆ΛΠ) - Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), παρουσιάζονται: α) στην σύνταξη των Οικονοµικών 

Καταστάσεων, β) τη διαφορετική αντιµετώπιση από πλευράς λογιστικής απεικόνισης 

επιχειρηµατικών γεγονότων και γ) στις περιπτώσεις ενοποίησης Οικονοµικών 

Καταστάσεων εταιρειών. 
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1.5.3  Γενικές Αρχές των ∆.Π.Χ.Π. 

 

Ορισµένα από τα βασικά χαρακτηριστικά πάνω στα οποία έχουν δοµηθεί τα 

∆.Π.Χ.Π., είναι τα παρακάτω: 

 

α) Ακριβοδίκαιη παρουσίαση 

Η ακριβοδίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, εξ ορισµού, 

επιτυγχάνεται µε την πλήρη συµµόρφωση στις αρχές όλων των προτύπων. Ακόµη και 

αν στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων υπάρχει αναφορά ότι 

χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές πολιτικές από τις προβλεπόµενες από τα ∆.Π.Χ.Π., 

το πρόβληµα της µη συµµόρφωσης δεν θεραπεύεται και κατ’ επέκταση αυτές οι 

οικονοµικές καταστάσεις δεν θεωρούνται ακριβοδίκαιες. 

Σηµειώνεται ότι, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις και εφόσον η εφαρµογή 

κάποιων προτύπων για ορισµένους λόγους οδηγεί σε στρεβλή παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων, επιτρέπεται η παρέκκλιση στην εφαρµογή των προτύπων 

µε την προϋπόθεση ότι γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις οι λόγοι που οδήγησαν 

στην παρέκκλιση, ενώ παράλληλα πρέπει να παρουσιάζεται η επίδραση στα στοιχεία 

των οικονοµικών καταστάσεων από την παρέκκλιση αυτή. 

 

β) Συνεχιζόµενη δραστηριότητα 

Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται στη βάση της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας, εκτός εάν η διοίκηση προτίθεται να την 

ρευστοποιήσει ή έχει σχέδια παύσης της δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας, 

εκουσίως ή ακουσίως. 

 

γ) Αρχή των δεδουλευµένων εσόδων εξόδων 

Οι λογιστικοί χειρισµοί σε κάθε περίπτωση, εφαρµόζονται στη βάση της αρχής 

των δεδουλευµένων εσόδων - εξόδων, γεγονός που ουσιαστικά σηµαίνει ότι τα έσοδα 

και τα έξοδα λογίζονται στη χρήση που αυτά αφορούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο 

είσπραξης - πληρωµής τους. 
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δ) Οµοιοµορφία παρουσίασης 

Η εµφάνιση των στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις παραµένει η ίδια από 

περίοδο σε περίοδο και δεν επιτρέπεται να µεταβάλλονται, εκτός ορισµένων 

εξαιρετικών περιπτώσεων, που επιτρέπονται αλλαγές (π.χ αλλαγή στις 

δραστηριότητες της οικονοµικής µονάδας) και εφόσον οι αλλαγές αυτές οδηγούν 

αντικειµενικά σε ορθότερη και πιο αξιόπιστη πληροφόρηση. 

 

ε) Σηµαντικότητα 

Αν και ο όρος «σηµαντικότητα» δεν προσδιορίζεται ποσοτικά, θεωρείται ότι 

σηµαντικά είναι στοιχεία ή γεγονότα η παράλειψη ή η λανθασµένη παρουσίαση των 

οποίων, θα µπορούσε να οδηγήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων σε 

λανθασµένες αποφάσεις. 

 

στ) Συµψηφισµός 

∆εν επιτρέπεται ο συµψηφισµός στοιχείων ενεργητικού - παθητικού, εσόδων - 

εξόδων, κερδών- ζηµιών, εκτός από τις περιπτώσεις που οι συµψηφισµοί 

επιτρέπονται από πρότυπα ή διερµηνείες. 

 

ζ) Συγκριτική πληροφόρηση 

Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να είναι διαχρονικά συγκρίσιµες 

προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να εκτιµούν τις τάσεις και να 

προβαίνουν σε προβλέψεις για το µέλλον. Ως εκ τούτου, στις οικονοµικές 

καταστάσεις απεικονίζονται, σε δύο τουλάχιστον στήλες, τα κονδύλια της τρέχουσας 

και της προηγούµενης χρήσης. Σηµειώνεται ότι, εφόσον επιτρέπεται από τα πρότυπα 

ή τις διερµηνείες, µπορεί να γίνει παρέκκλιση από τη προηγούµενη περίοδο 

αναφοράς. 

Οι βασικές παραδοχές των ∆.Π.Χ.Π 

α) αυτοτέλεια των χρήσεων: σύµφωνα µε την αρχή αυτή, κάθε χρήση είναι 

αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συµψηφισµός 

των αποτελεσµάτων αυτής µε τα αποτελέσµατα των προηγούµενων ή των επόµενων 

χρήσεων. Κατά συνέπεια τα µεν ακαθάριστα έσοδα και κέρδη κατατάσσονται και 

φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν, ανεξάρτητα 

του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν, οι δε δαπάνες κατατάσσονται στη χρήση 

την οποία βαρύνουν.  



 26 

Επίσης, τα ακαθάριστα έσοδα που προεισπράττονται σε κάποια χρήση δεν 

φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία εισπράττονται, αλλά στην επόµενη χρήση, 

στην οποία πραγµατικώς ανήκουν. Όταν λοιπόν, κατ’ εξαίρεση, εκδίδονται στοιχεία 

παροχής υπηρεσιών πριν από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, πρέπει να γίνεται 

σαφής διάκριση στα φορολογητέα στοιχεία, µεταξύ των ποσών που αφορούν την 

τρέχουσα διαχειριστική χρήση και των µη δεδουλευµένων ποσών που αφορούν την 

επόµενη, οπότε στα βιβλία τρίτης κατηγορίας ενηµερώνονται αντίστοιχα ο 

λογαριασµός 73 «πωλήσεις υπηρεσιών» και ο λογαριασµός 56.00 «Έσοδα εποµένων 

χρήσεων».  

β) συνέχιση δραστηριότητας: η αρχή αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η 

εταιρεία θα έχει στη διάθεσή της τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους, για να 

µπορέσει να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε 

από δανειακές συµβάσεις είτε από προµηθευτές έτσι ώστε να µπορέσει να συνεχίσει 

απρόσκοπτα τις δραστηριότητές της, τουλάχιστον για τους επόµενους 12 µήνες.   

 

 

 

1.5.4 ∆.Λ.Π. 1 

 

Το πρότυπο που αφορά τις οικονοµικές καταστάσεις είναι το ∆.Λ.Π 1. Το Πρότυπο 

πρέπει να εφαρµόζεται για την παρουσίαση όλων των γενικού σκοπού οικονοµικών 

καταστάσεων που καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. 

Οικονοµικές καταστάσεις γενικού σκοπού είναι εκείνες που προορίζονται να 

αντιµετωπίσουν τις ανάγκες των χρηστών που δεν είναι σε θέση να ζητήσουν 

εκθέσεις προορισµένες να καλύπτουν τις δικές τους συγκεκριµένες ανάγκες 

πληροφόρησης. Περιλαµβάνουν εκείνες που παρουσιάζονται ξεχωριστά ή µέσα  σε 

ένα άλλο δηµόσιο έγγραφο, π.χ. Ένα δελτίο πληροφοριών ή µια ετήσια έκθεση. Οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι ένας συµφωνηµένος και γενικά αποδεκτός τρόπος 

παρουσίασης της εικόνας και των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης για µια περίοδο, 

όπως αυτές προκύπτουν από τα τηρούµενα λογιστικά βιβλία, όπου καταγράφονται µε 

τη διπλογραφική µέθοδο τα λογιστικά γεγονότα της εταιρείας.  
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Επίσης εφαρµόζεται ισοδύναµα στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της 

επιχείρησης και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενός οµίλου 

επιχειρήσεων, καθώς και σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των Τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετες ρυθµίσεις για τις Τράπεζες και τα όµοια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 

συναφείς µε τις ρυθµίσεις αυτού του Προτύπου, τίθενται στο ∆.Λ.Π. ως 

"Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις των Τραπεζών και των όµοιων 

Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων". 

Τέλος, το Πρότυπο χρησιµοποιεί ορολογία που είναι κατάλληλη για µια 

κερδοσκοπική επιχείρηση και συνεπώς και οι εµπορικές επιχειρήσεις του ∆ηµόσιου 

Τοµέα µπορούν να εφαρµόζουν τις ρυθµίσεις αυτού του Προτύπου. Μη 

κερδοσκοπικές, κρατικές και άλλες επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, που θέλουν να 

εφαρµόσουν αυτό το Πρότυπο, µπορεί να χρειάζεται να αλλάξουν τις περιγραφές, που 

χρησιµοποιούνται για ορισµένα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων, αλλά και 

για τις ίδιες τις οικονοµικές καταστάσεις. Τέτοιες επιχειρήσεις µπορούν επίσης να 

παρουσιάζουν συµπληρωµατικά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων. 

Σκοπός του Προτύπου 1 είναι να περιγράψει τη βάση παρουσίασης των 

οικονοµικών καταστάσεων γενικού σκοπού έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

σύγκρισης τόσο µε τις οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων περιόδων της ίδιας 

επιχείρησης όσο και µε τις αντίστοιχες άλλων επιχειρήσεων. Για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού το ∆.Λ.Π. 1  περιλαµβάνει: 

• γενικές αρχές για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

• κατευθυντήριες γραµµές για τη δοµή τους 

• ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόµενο τους. 

(η καταχώρηση, η µέτρηση και η γνωστοποίηση εξειδικευµένων συναλλαγών και 

γεγονότων εξετάζεται σε άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα)  

 

 

 

1.6 Οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π 

 

1.6.1 Γενικές Παρατηρήσεις 
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Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ένας συµφωνηµένος και γενικά αποδεκτός τρόπος 

παρουσίασης της εικόνας και των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης για µια περίοδο, 

όπως αυτές προκύπτουν από τα τηρούµενα λογιστικά βιβλία, όπου καταγράφονται µε 

τη διπλογραφική µέθοδο τα λογιστικά γεγονότα της εταιρείας. Κατά το Πρότυπο, «Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο ή άλλο διοικούν όργανο της επιχείρησης είναι υπεύθυνο για 

την κατάρτιση και την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων αυτής». Το 

∆.Λ.Π. 1 περιλαµβάνει µια πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες είναι: 

1. ο Ισολογισµός, δηλαδή µια φωτογραφία µιας δεδοµένης στιγµής, που 

παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και τη χρηµατοοικονοµική διάρθρωση µιας 

εταιρείας, συνήθως στο τέλος µιας περιόδου, 

2. η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης που παρουσιάζει τις κινήσεις των 

αποτελεσµατικών λογαριασµών κατά τη διάρκεια µιας περιόδου,  

3. ο Πίνακας Ταµειακών Ροών, που παρουσιάζει τις ταµειακές κινήσεις που 

έλαβαν χώρα σε µια εταιρεία κατά τη διάρκεια µιας περιόδου,  

4. ο Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, που παρουσιάζει τις µεταβολές 

που έλαβαν χώρα στα ίδια κεφάλαια µιας εταιρείας κατά τη διάρκεια µιας περιόδου 

και  

5. οι Σηµειώσεις (Προσάρτηµα) που περιέχει πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία 

τόσο για τις προηγούµενες οικονοµικές καταστάσεις όσο και για άλλα θέµατα.  

Εκτός, από τις πιο πάνω καταστάσεις υπάρχουν και άλλες, λιγότερο αναλυτικές 

καταστάσεις, όπως οι τριµηνιαίες λογιστικές καταστάσεις (3µήνου, 6µήνου και 

9µήνου), τα µηνιαία ισοζύγια κλπ. Τέλος, σηµαντικές πληροφορίες περιέχουν οι 

εκθέσεις των ελεγκτών, οι ετήσιες εκθέσεις προς τους µετόχους, οι εταιρικές 

ανακοινώσεις, τα ενηµερωτικά δελτία που καταρτίζονται επ’ ευκαιρία της αύξησης 

του µετοχικού κεφαλαίου κλπ. Κατά το Πρότυπο, «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή άλλο 

διοικούν όργανο της επιχείρησης είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και την 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων αυτής». 

 

 

 

 

1.6.2 ∆.Λ.Π. - Ισολογισµός 
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Όπως αναφέραµε και παραπάνω ο ισολογισµός είναι η κατάσταση της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Το 

ενεργητικό δείχνει τι έχει στην κατοχή της η επιχείρηση ενώ το παθητικό τις 

υποχρεώσεις της. Τα Ίδια Κεφάλαια ή Καθαρή Θέση, δηλαδή η διαφορά µεταξύ του 

ενεργητικού και του παθητικού είναι µια λογιστική εκτίµηση των κεφαλαίων που 

έχουν επενδύσει οι µέτοχοι. Μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή 

αλλά συνήθως συντάσσεται στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης. 

Τα ∆.Π.Χ.Π. δεν δίνουν υπόδειγµα ισολογισµού αλλά ένα ελάχιστο αριθµό 

λογαριασµών. Ο πίνακας του ισολογισµού πρέπει να περιλαµβάνει : 

• Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

• Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

• Συµµετοχές και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (εκτός από τα ποσά που 

εµφανίζονται µε τα στοιχεία 4,6,7) 

• Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε τη χρήση της µεθόδου της καθαρής 

θέσης 

• Αποθέµατα 

• Απαιτήσεις από τους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

• Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα προς αυτά 

• Υποχρεώσεις σε προµηθευτή και λοιπές υποχρεώσεις 

• Φορολογικές υποχρεώσεις 

• Προβλέψεις 

• Μη τρέχουσες έντοκες υποχρεώσεις 

• ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 

• Κεφάλαιο αποθεµατικά 

Ο ισολογισµός µιας επιχείρησης συνοψίζει την οικονοµική της κατάσταση σε 

µια δεδοµένη χρονική στιγµή, γι’ αυτό και η εικόνα που παρέχει είναι στατική. 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

οµαδοποιηµένα (µε κριτήριο το χρόνο παραµονής τους σε αυτή) σε πάγια, 

κυκλοφορούντα και διαθέσιµα και οι πηγές των κεφαλαίων της (ίδια κεφάλαια, 

µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις). ∆ηλαδή, ο ισολογισµός δείχνει 

ποια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποκτηθεί και µε τι κεφάλαια έχει χρηµατοδοτηθεί 

η απόκτησή τους. Συνήθως συντάσσεται την τελευταία µέρα της κάθε διαχειριστικής 
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περιόδου (συνήθως έτος, άρα στις 31/12), χωρίς να αποκλείεται η χρήση να τελειώνει 

στο τέλος άλλου µήνα.  

 

1.6.3 ∆.Λ.Π - Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

 

Οµοίως µε τα Ε.Λ.Π, η Κατάσταση Αποτελεσµάτων δείχνει τα έσοδα και τα έξοδα 

µιας εταιρείας οµαδοποιηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να εµφανίζονται 

ξεχωριστά τα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) που προκύπτουν από τις λειτουργικές 

δραστηριότητες της εταιρείας για µια περίοδο, τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

για την ίδια περίοδο και τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα της ίδιας επίσης 

περιόδου.  

Επιπλέον, ο πίνακας της Καταστάσεως Αποτελεσµάτων πρέπει να περιλαµβάνει, 

ως ελάχιστο, θέσεις στοιχείων που παρουσιάζουν τα ακόλουθα κονδύλια: 

(α) Έσοδα 

(ο) Τα αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 

(γ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

(δ) Μερίδιο κερδών και ζηµιών από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 

που παρακολουθούνται µε τη χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσεως 

(ε) ∆απάνη φόρου 

(στ) Κέρδος ή ζηµία από συνήθεις δραστηριότητες (ζ) Έκτακτα στοιχεία 

(η) ∆ικαιώµατα µειοψηφίας, και 

(θ) Καθαρό κέρδος ή ζηµία χρήσεως 

Επιπρόσθετες θέσεις στοιχείων, επικεφαλίδες και ηµιαθροίσµατα πρέπει να 

παρουσιάζονται στον πίνακα της Καταστάσεως Αποτελεσµάτων, όταν απαιτείται από 

ένα ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ή όταν τέτοια εµφάνιση είναι αναγκαία για να 

παρουσιάσει ακριβοδίκαια την οικονοµική απόδοση της επιχειρήσεως. 

Η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει, είτε στον πίνακα της Καταστάσεως 

Αποτελεσµάτων είτε στο σχετικό Προσάρτηµα, µια ανάλυση των δαπανών 

χρησιµοποιώντας µια κατάταξη που βασίζεται είτε στο είδος των δαπανών είτε στη 

λειτουργία τους µέσα στην επιχείρηση. 

Η πρώτη ανάλυση αναφέρεται ως µέθοδος των κατά είδος δαπανών. Οι δαπάνες 

συγκεντρώνονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τη φύση τους (για 

παράδειγµα αποσβέσεις, αγορές υλών, δαπάνες µεταφοράς, µισθοί και ηµεροµίσθια, 
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δαπάνες διαφηµίσεως) και δεν ανακατανέµονται µεταξύ των διαφόρων λειτουργιών 

µέσα στην επιχείρηση. Αυτή η µέθοδος είναι απλή για να εφαρµόζεται σε πολλές 

µικρότερες επιχειρήσεις, αφού καµία κατανοµή των εξόδων εκµεταλλεύσεως µεταξύ 

των λειτουργικών κατατάξεων δεν είναι αναγκαία. Ένα παράδειγµα κατατάξεως, 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των κατά είδος δαπανών, έχει ως ακολούθως: 

   Έσοδα εργασιών Χ 

 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Χ 

 Μεταβολές στα αποθέµατα ετοίµων προϊόντων 

 και εργασιών υπό εκτέλεση Χ 

 Αναλώσεις πρώτων υλών και υλικών 

 ∆απάνες προσωπικού Χ 

 Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων στοιχείων  Χ 

 Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως Χ    

 Σύνολο δαπανών εκµεταλλεύσεως (Χ) 

 Κέρδος από την εκµετάλλευση (οργανικό)  Χ    

Η δεύτερη ανάλυση αναφέρεται ως µέθοδος της λειτουργίας των δαπανών ή 

του "κόστους πωλήσεων" και κατατάσσει τις δαπάνες σύµφωνα µε τη λειτουργία 

τους, ως µέρος του κόστους πωλήσεων, διαθέσεως των διοικητικών λειτουργιών. 

Αυτή η παρουσίαση συχνά παρέχει πιο χρήσιµη πληροφόρηση στους χρήστες από ότι 

η κατάταξη των δαπανών κατά είδος, αλλά η κατανοµή των δαπανών στις λειτουργίες 

µπορεί να είναι αυθαίρετη και απαιτεί σηµαντικό βαθµό κρίσεως. Ένα παράδειγµα 

κατατάξεως µε τη µέθοδο της λειτουργίας των δαπανών έχει ως ακολούθως: 

  

 Έσοδα Χ 

 Κόστος πωλήσεων  (Χ)  

 Μικτό κέρδος Χ 

 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Χ  

 Έξοδα διαθέσεως (Χ) 

 Έξοδα διοικήσεως (Χ) 

 Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως   (Χ)  

 Κέρδος εκµεταλλεύσεως    Χ     

1.6.4 ∆.Λ.Π -  Κατάσταση Ταµιακών Ροών 
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Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών δείχνει τις ταµιακές ροές (εισροές και εκροές) όπως 

προκύπτουν από τρεις ξεχωριστές οµάδες δραστηριοτήτων µιας εταιρείας· 

Λειτουργικές δραστηριότητες (πληρωµές και εισπράξεις που αφορούν την κύρια 

δραστηριότητα της εταιρείας – π.χ. εισπράξεις από πελάτες και πληρωµές σε 

προµηθευτές - πληρωµές στο προσωπικό, πληρωµές για άλλα λειτουργικά έξοδα και 

φόρους, καθώς και οποιεσδήποτε πληρωµές και εισπράξεις δεν ανήκουν στις 

επόµενες δύο οµάδες δραστηριοτήτων),  

Επενδυτικές δραστηριότητες (πληρωµές και εισπράξεις που αφορούν κυρίως 

αγορά και πώληση παγίων ή αγορά και πώληση χρεογράφων ή είσπραξη µερισµάτων) 

και  

Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (πληρωµές και εισπράξεις που αφορούν 

κυρίως δάνεια και τους σχετικούς τόκους καθώς και εισπράξεις από αύξηση 

κεφαλαίου και πληρωµές µερισµάτων). 

Σε επίπεδο Κατάστασης Ταµιακών Ροών δεν γεννάται θέµα σηµαντικών 

διαφοροποιήσεων, αφού αφενός το υπόδειγµα που εφαρµόζεται στην Ελλάδα είναι 

αυτό της µιας εκ των δύο µεθόδων που επιτρέπονται ατό τα ∆ΛΠ και αφετέρου οι 

ταµιακές µµεταβολές είναι δεδοµένες και δεν επηρεάζονται από τις περισσότερες των 

µµεταβολών που αναφέρθηκαν για τις προηγούµενες δύο οικονοµικές καταστάσεις. 

Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν θα υπάρξουν κάποιες µµεταβολές, όπως π.χ. 

από τη λογιστικοποίηση των συµβάσεων µµίσθωσης χρηµατοδοτικής µορφής, από 

τυχόν κοστολογικές προσεγγίσεις όπου µπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση των 

κονδυλίων που βαρύνουν τα αποτελέσµατα και αυτών που µµεταφέρονται στα 

αποθέµατα.  

 

 

1.6.5 ∆.Λ.Π -  Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

Μία από τις υποχρεωτικές οικονοµικές καταστάσεις κατά τον ελληνικό νόµο είναι ο 

Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων, ο οποίος δείχνει τους τρεις προορισµούς των 

κερδών µιας εταιρείας, που είναι:  
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• οι Φόροι Εισοδήµατος προς το δηµόσιο, δηλαδή φόροι πού υπολογίζονται 

επί των φορολογητέων κερδών (τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 

διαφορετικά από τα λογιστικά αποτελέσµατα),  

• τα ∆ιανεµόµενα Αποτελέσµατα δηλαδή τα ποσά διανοµής προς τους µετόχους 

(µερίσµατα) και προς το προσωπικό (σπανιότερη περίπτωση). Σύµφωνα µε το νόµο 

2190120 υπάρχει υποχρέωση περί καταβολής ελάχιστου ποσοστού των κερδών ή του 

κεφαλαίου ως µέρισµα. Σηµειωτέον ότι διανοµή µπορεί να γίνει και από κέρδη 

φορολογηµένα προηγούµενων περιόδων που είχαν παραµείνει στην εταιρεία ως 

αδιανέµητα. Επίσης, σε περίπτωση ζηµιών, προφανώς δεν υπάρχει δυνατότητα 

διανοµής (εξαιρουµένης της περίπτωσης διανοµής κερδών προηγούµενης χρήσης) και 

υπάρχουν και ορισµένες άλλες δεσµεύσεις όπως π.χ. σε περίπτωση ύπαρξης 

αναπόσβεστων εξόδων πολυετούς απόσβεσης, 

• και τα Αδιανέµητα Κέρδη, τµήµα των οποίων είναι υποχρεωτικό, αφού 

σύµφωνα µε τον εµπορικό νόµο υπάρχει υποχρέωση δηµιουργίας αποθεµατικού ως 

ελάχιστου ποσοστού του κεφαλαίου. Επιπλέον, πολλές εταιρείες εκµεταλλεύονται τα 

κατά καιρούς ισχύοντα 'φορολογικά' κίνητρα για δηµιουργία αφορολόγητων 

αποθεµατικών.  

Ο Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων που απαιτείται από τα ∆.Λ.Π., δείχνει 

τα κονδύλια και τις αντίστοιχες πράξεις που είχαν ως συνέπεια την τροποποίηση των 

κονδυλίων των ιδίων κεφαλαίων στον ισολογισµό από την αρχή της περιόδου 

(δηλαδή τη λήξη της προηγούµενης περιόδου) µέχρι τη λήξη της περιόδου, αφού 

ληφθούν υπόψη και τα θέµατα της διανοµής των αποτελεσµάτων της τρέχουσας - 

κλειόµενης περιόδου. 

Ως µια ουσιαστικά ενδιάµεση οικονοµική κατάσταση, ο Πίνακας Μεταβολών 

Ιδίων Κεφαλαίων ενσωµατώνει τις διαφοροποιήσεις που αναµένονται λόγω ∆ΛΠ να 

παρατηρηθούν τόσο σε επίπεδο ισολογισµού όσο και σε επίπεδο αποτελεσµάτων. 

Όσες µάλιστα διαφοροποιήσεις αναφέρονται σε προηγούµενες χρήσεις θα 

ενσωµατώνονται στη γραµµή των ιδίων κεφαλαίων ενάρξεως και όσες αναφέρονται 

στην κλειόµενη χρήση θα παρουσιάζονται σε άλλη, ιδιαίτερη γραµµή. Όλες όµως 

σωρευτικά οι διαφοροποιήσεις, θα ενσωµατώνονται αθροιστικά στη γραµµή των 

ιδίων κεφαλαίων λήξεως. 
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1.6.6 ∆.Λ.Π. - Σηµειώσεις 

 

Οι Σηµειώσεις αποτελούν µια πολυσέλιδη έκθεση, σε µορφή κειµένου, εµπεριέχοντας 

και ορισµένους πίνακες και παρέχουν πληροφορίες για τις ακολουθούµενες 

λογιστικές αρχές, αναλύουν διάφορα κονδύλια των άλλων οικονοµικών καταστάσεων 

(ισολογισµού, κατάστασης αποτελεσµάτων, κατάστασης ταµειακών ροών) και επίσης 

παρέχουν πρόσθετες σηµαντικές πληροφορίες.  

Το προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως είναι 

απαραίτητο συµπλήρωµα των οικονοµικών αυτών καταστάσεων, µε το οποίο 

δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηµατικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές 

έχουν σκοπό να διευκολύνουν όλους τους παράγοντες, προς τους οποίους 

απευθύνονται οι οικονοµικές καταστάσεις, στο να κατανοούν το περιεχόµενό τους 

και να προσδιορίζουν την αληθινή οικονοµική κατάσταση και τα ακριβή 

αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) των οικονοµικών µονάδων.  

Καταρτίζεται υποχρεωτικά µόνο από τις οικονοµικές εκείνες µονάδες για τις 

οποίες η νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά προβλέπει αντίστοιχη υποχρέωση. Ειδικές 

διατάξεις της νοµοθεσίας καθορίζουν τους κλάδους της οικονοµίας για τους οποίους 

οι αντίστοιχες οικονοµικές µονάδες περιλαµβάνουν υποχρεωτικά στο προσάρτηµα 

πρόσθετες ειδικές πληροφορίες (π.χ. για τις Τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρίες ή τις 

εταιρίες χαρτοφυλακίου). Το προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων 

χρήσεως περιέρχεται σε γνώση των τρίτων - δηµοσιεύεται ή υποβάλλεται στις 

αρµόδιες υπηρεσίες του Κράτους - σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από 

τη νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά.  

Οι σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχειρήσεως πρέπει: 

(α) να παρουσιάζουν πληροφορίες για τους τρόπους καταρτίσεως των 

οικονοµικών καταστάσεων και για τις συγκεκριµένες λογιστικές µεθόδους που 

επιλέγησαν και εφαρµόστηκαν για σηµαντικές συναλλαγές και γεγονότα, 

(β) να γνωστοποιούν τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, οι οποίες δεν παρουσιάζονται αλλού στις οικονοµικές 

καταστάσεις, και 

(γ) να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες δεν παρουσιάζονται στον 

πίνακα των οικονοµικών καταστάσεων, αλλά που είναι αναγκαίες για µια 

ακριβοδίκαιη παρουσίαση. 
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Οι σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να παρουσιάζονται µε 

συστηµατικό τρόπο. Κάθε στοιχείο στον πίνακα του Ισολογισµού, της Καταστάσεως 

Αποτελεσµάτων και της Καταστάσεως Ταµιακών Ροών πρέπει να παραπέµπει σε 

τυχόν σχετική πληροφορία των σηµειώσεων 

Περιλαµβάνει επεξηγήσεις ή πιο λεπτοµερείς αναλύσεις των κονδυλίων που 

εµφανίζονται στον πίνακα του Ισολογισµού, της Καταστάσεως Αποτελεσµάτων, της 

Καταστάσεως Ταµιακών Ροών και της Καταστάσεως Μεταβολών των ιδίων 

κεφαλαίων, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, όπως Π.χ. για ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις και δεσµεύσεις. Περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες που απαιτούνται και 

προτρέπεται να γνωστοποιούνται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και 

άλλες γνωστοποιήσεις αναγκαίες για να επιτευχθεί µία ακριβοδίκαιη παρουσίαση. 

Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να είναι αναγκαίο ή επιθυµητό να 

διαφοροποιείται η διάταξη συγκεκριµένων στοιχείων µέσα στο προσάρτηµα. Για 

παράδειγµα, πληροφορίες για τα επιτόκια και για αναπροσαρµογές σε εύλογες αξίες 

µπορεί να συνδυάζονται µε πληροφορίες για τις ηµεροµηνίες λήξεως των 

χρηµατοπιστωτικών µέσων, µολονότι οι πρώτες αφορούν γνωστοποιήσεις της 

καταστάσεως αποτελεσµάτων και οι τελευταίες σχετίζονται µε τον Ισολογισµό. 

Παρόλα αυτά, διατηρείται, όσο είναι πρακτικά δυνατόν, µία συστηµατική δοµή του 

προσαρτήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 

2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις και Λειτουργία του Ελέγχου 

 

Πλέον µια από τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης στον προγραµµατισµό, την 

οργάνωση, τη στελέχωση, είναι και ο έλεγχος. Έλεγχος γενικά είναι η διαδικασία 

µέτρησης της αποτελεσµατικότητας ενός οργανισµού και η σύγκριση των επιτεύξεων 

µε τους στόχους που έχει θέσει το management της επιχείρηση ή µε το προβλεπόµενα 

και αναµενόµενα αποτελέσµατα του οργανισµού. 

Το αντικείµενο ενός ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων είναι η έκφραση 

γνώµης του ελεγκτή για το αν οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί, από όλα 

τα ουσιώδη θέµατα, µε βάση ένα πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση οικονοµικών 

καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι η γνώµη του ελεγκτή ενισχύει την αξιοπιστία των 

οικονοµικών καταστάσεων, ο χρήστης τους δεν πρέπει να υποθέσει ότι η ελεγκτική 

γνώµη είναι µια επιβεβαίωση και της µελλοντικής βιωσιµότητας της εταιρείας, ή της 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας µε τις οποίες έχουν αντιµετωπισθεί οι 

υποθέσεις της εταιρείας από την διοίκησή της. 

 

 

2.2 Εννοιολογικό Περιεχόµενο Της Λειτουργίας Του Ελέγχου και 

∆ιακρίσεις 

 

Αντικείµενο του ελέγχου είναι επίσης η διαχείριση ξένης περιουσίας, όπως π.χ. 

µιας ανώνυµης βιοµηχανικής επιχείρησης ή ευρύτερα ο έλεγχος της εύρυθµης 

λειτουργίας του συστήµατος επιχείρησης και των υποσυστηµάτων της (λειτουργιών 

και δραστηριοτήτων). 

Στόχος του ελέγχου είναι η διαπίστωση της προόδου που πραγµατοποιήθηκε 

καθώς και οι διορθωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την εστίαση της επιχείρησης 
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στους προκαθορισµένους σκοπούς. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, τα στελέχη 

εκτιµούν την επίδοση τόσο µεµονωµένων ατόµων, όσο και των διαφορετικών οµάδων 

µέσα στην επιχείρηση, εξετάζουν τους δείκτες αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας και επιπλέον ερευνούν για προβλήµατα σχετικά µε 

επικοινωνία, την κατανοµή πόρων και τις ενδοπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των 

εργαζοµένων. 

Ανάλογα λοιπόν µε το ποιος διενεργεί τον έλεγχο και τη σχέση εργασίας αυτού 

µε τον ελεγχόµενο φορέα, οι έλεγχοι διακρίνονται σε εσωτερικούς, εξωτερικούς και 

µικτούς. 

- Εσωτερικοί. είναι αυτοί που οργανώνονται από τον ίδιο φορέα και 

διενεργούνται από ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη του, τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι 

οποίοι είναι υπάλληλοι της επιχείρησης. 

- Εξωτερικοί. είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές, οι 

οποίοι δεν έχουν καµιά σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή κάποια υπαλληλική ιδιότητα 

µε την οικονοµική µονάδα, την οποία καλούνται να ελέγξουν µετά από πρόσκληση 

των µετόχων αυτής. 

Εκτός από την παραπάνω διάκριση, οι έλεγχοι διακρίνονται και ανάλογα µε την 

έκταση τους σε ειδικούς και γενικούς. Ανάλογα µε το σκοπό τους διακρίνονται σε 

προληπτικούς και κατασταλτικούς. Τέλος, ανάλογα µε τη διάρκεια τους, διακρίνονται 

σε µόνιµους, τακτικούς και έκτακτους. 

 

2.3 Εσωτερικός Έλεγχος: Ιστορική Αναδροµή, Ορισµός και Νοµικό 

Πλαίσιο 

 

2.3.1 Ιστορική αναδροµή 

 

Παρ’ όλο που η ανάγκη για έλεγχο εκδηλώθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η 

ανάπτυξή του έγινε τα τελευταία χρόνια. Τα πρώτα δείγµατα ελέγχου εµφανίστηκαν 

στους προϊστορικούς χρόνους µε την ανάγκη της απεικόνισης των υποχρεώσεων και 

των απαιτήσεων που δηµιουργούσε η ανταλλαγή των αγαθών καθώς και η αξιοπιστία 

των στοιχείων στις συναλλαγές αυτές. 

Οι οικονοµικές κρίσεις των ετών 1825 και 1836, η ανάπτυξη της βιοτεχνίας και 

η ενίσχυση της βιοµηχανίας συντέλεσαν στη διάδοση των λογιστικών ελέγχων στη 
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Μ.Βρετανία και στη συστηµατοποίηση τους. Έτσι η πατρίδα της σύγχρονης 

Ελεγκτικής θεωρείται η Αγγλία. 

Παρακολουθώντας µάλιστα την εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου, βλέπει κανείς 

ότι πριν το 1941 (οπότε και εγκαθιδρύθηκε το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών) 

επρόκειτο κυρίως για µια λειτουργία γραφείου, καθώς το µεγαλύτερο µέρος της 

τήρησης αρχείων γινόταν χειρωνακτικά και οι εσωτερικοί ελεγκτές χρειάζονταν µόνο 

για να ελέγχουν τα λογιστικά δεδοµένα µετά την ολοκλήρωσή τους, για την εύρεση 

λαθών. Μάλιστα, οι σιδηροδροµικές εταιρίες λέγεται ότι αποτέλεσαν τους πρώτους 

σύγχρονους εργοδότες των εσωτερικών ελεγκτών.  

Το καθήκον των τελευταίων ήταν να επισκέπτονται τους πράκτορες των 

εισιτηρίων των σιδηροδρόµων και να επιβεβαιώνουν ότι όλες οι εισπράξεις είχαν 

απεικονισθεί λογιστικά. Η παλαιά ιδέα του εσωτερικού ελεγκτή συνδέεται µε την 

έννοια της ασφάλειας και της «αστυνόµευσης». Πρωταρχικός στόχος ήταν η 

αποκάλυψη της απάτης (Pickett, 2003). 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος µε τη σηµασία που έχει σήµερα, δεν έχει καµία σχέση 

µε αυτή που είχε πριν 20 χρόνια. Οι µεταβολές στην τεχνολογία και το εποπτικό 

πλαίσιο, οδήγησαν τις διοικήσεις σε εγρήγορση για τη διαχείριση των κινδύνων που 

αντιµετωπίζουν. Αποτέλεσµα αυτού είναι η αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, µε τη 

δηµιουργία µονάδων, όπως Risk Management, Compliance & Controllers και την 

αποκοπή δραστηριοτήτων από τον Εσωτερικό Έλεγχο, ο οποίος παλαιότερα, έστω 

και µε χρονική υστέρηση παρείχε πληροφορίες για µεγαλύτερες οντότητες. 

Τώρα πια, δεν επαναπαύεται ο Εσωτερικός Ελεγκτής, αλλά ελέγχει όλες τις επί 

µέρους µονάδες. Το γεγονός από την άλλη πλευρά ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

εξαπλώνεται σε όλες τις επιµέρους µονάδες ενός οργανισµού, έχει ως απότοκο την 

αναγκαιότητα αναβάθµισης και περαιτέρω εξειδίκευσής του (Πάσχας, 2006). 

 

 

2.3.2 Ορισµός Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Με τον όρο «Εσωτερικός Έλεγχος» εννοούµε ένα ανεξάρτητο και ξεχωριστό 

τµήµα που υπάγεται στη διοίκηση και λογοδοτεί σε αυτή και τη γενική συνέλευση των 

µετόχων. Ασχολείται µε τον συνεχή έλεγχο και την αξιολόγηση όλων των συστηµάτων 

οργάνωσης και της λειτουργίας της µονάδας. Επίσης έχει συµβουλευτικό ρόλο προς τη 
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διοίκηση, προκειµένου να επιτευχθούν οι αντικειµενικοί στόχοι του φορέα – 

επιχείρησης, µε το ελάχιστο κόστος. Να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισµού µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση των 

επιχειρηµατικών κινδύνων. 

Οι Sherer και Kent επίσης πιστεύουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένας 

µηχανισµός ανατροφοδότησης µε αποτέλεσµα η διοίκηση να έχει τη δυνατότητα να 

διορθώσει τυχόν αδυναµίες στις διαδικασίες χωρίς να έχουν σηµαντική επίπτωση στο 

συνολικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και την οικονοµική κατάσταση του 

οργανισµού 

Στην οικονοµική των επιχειρήσεων, ο όρος "Εσωτερικός Έλεγχος" χρη-

σιµοποιείται για να αποδώσει δύο βασικές έννοιες, θέτοντας παράλληλα τα όρια και 

τις αρµοδιότητες αυτών, ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και  ως Εσωτερικός 

Έλεγχος. 

α. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου (Internal Control). Αναφέρεται σ' ένα 

οργανωµένο πλέγµα λειτουργιών και διαδικασιών, σ' ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

ελέγχων που καθιερώνει η διοίκηση και αποσκοπεί στην αποτελεσµατική λειτουργία 

για την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων του οργανισµού. Τα συστήµατα 

εσωτερικού ελέγχου είναι µια σηµαντική εργασία και προηγούνται των ελέγχων, ενώ 

παράλληλα αποτελούν τον κύριο άξονα αποτελεσµατικής εργασίας των εσωτερικών 

ελεγκτών. Βασική προϋπόθεση για την κατάρτισή τους όµως, είναι η ύπαρξη 

καταγεγραµµένων διαδικασιών στην επιχείρηση, διότι κάθε πρόγραµµα ελέγχου 

ακολουθεί βήµα προς βήµα τη ροή των εργασιών µε λογική σειρά, ενώ µετά το πέρας 

των ελέγχων, αναθεωρούνται και βελτιώνονται από τους ελεγκτές µε την εισαγωγή 

νέων δεδοµένων που προκύπτουν, κωδικοποιούνται και τέλος αν καταρτίζονται για 

πρώτη φορά, αρχειοθετούνται (Παπαστάθης, 2003) 

β. Εσωτερικός έλεγχος (Internal Auditing). Ο όρος Εσωτερικός έλεγχος 

αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικών 

ελέγχων, και στο να προτείνει βελτιώσεις, όπου διαπιστώνονται αδυναµίες.  

Οι βασικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι: 

α. Να διαπιστωθεί αν λειτουργούν τα επιµέρους τµήµατα της µονάδας,  κύριως 

του λογιστηρίου, σύµφωνα µε την καθορισµένη πολιτική της διοίκησης.  

β. Να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα της εσωτερικής οργάνωσης .  

γ. Να γίνει εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας και της επάρκειας των 

συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης της µονάδας.  
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δ. Να διαπιστωθούν τυχόν απάτες, ατασθαλίες, λάθη και αδυναµίες στην οργάνωση 

και την λειτουργία των φυσικών και ανθρώπινων συστηµάτων.  

ε. Τέλος να γίνει αναφορά των διαπιστώσεων του ελέγχου στην διοίκηση της 

µονάδας και η εισήγηση µέτρων διόρθωσης ή βελτίωσης. 

Αντικειµενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) είναι η 

παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, µέσω επιστηµονικών 

προσεγγίσεων και αναλύσεων µε σκοπό την αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.), προκειµένου η διοίκηση, να διαχειρισθεί τους επιχειρηµατικούς 

κινδύνους κατά άριστο τρόπο, που είναι και το κύριο µέληµά της. Ο Εσωτερικός 

Έλεγχος αποσκοπεί στην εφαρµογή των αρχών της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τη 

θωράκιση των συµφερόντων της επιχείρησης, των µετόχων και τη διαφύλαξη των 

εργαζοµένων.   

Στα πλαίσια του σκοπού αυτού ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξετάζει και αξιολογεί: 

α. Το Σύστηµα του Εσωτερικού Ελέγχου, καθαυτού ως σύστηµα και τα 

επιµέρους υποσυστήµατα του. 

β. Την αξιολόγηση της κάθε µορφής επιχειρηµατικού κινδύνου και την 

αποτελεσµατική διαχείρισή του. 

γ. Την ύπαρξη οργάνωσης, επάρκειας και αποτελεσµατικότητας των 

εσωτερικών διαδικασιών. 

δ. Την τήρηση πολιτικής προσωπικού και εκπαίδευσής του. 

ε. Το βαθµό συµµόρφωσης των εργαζοµένων µε τις αποφάσεις της διοίκησης 

και τους κανόνες λειτουργίας. 

στ. Τη σύγκριση του κόστους λειτουργίας των επί µέρους τµηµάτων σε σχέση 

µε το όφελος τους. 

ζ. Την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και την εξασφάλιση της πληρότητας και της 

αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων. 

η. Την αξιολόγηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των εργαζοµένων 

τόσο σε επίπεδο τµήµατος, όσο και µεταξύ των τµηµάτων. 

θ. Την αξιοποίηση των µέσων παραγωγής και την αποδοτικότητά τους. Τα µέσα 

προστασίας για την επαρκή φύλαξη των υπηρεσιακών στοιχείων από κλοπές, 

απώλειες και παντός είδους φθορές. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) είναι µια αναγκαία λειτουργία του 

σύγχρονου management και είναι σηµαντικός σύµβουλός σε όλα τα ιεραρχικά 
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επίπεδα καθώς η επισήµανση των αδυναµιών έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση των 

συστηµάτων λειτουργίας και όχι την επιβολή ποινών. 

Επίσης, µέσω της διερεύνησης, ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί να 

διαβεβαιώνει στα στελέχη και στα τµήµατα γενικότερα που εποπτεύουν, ότι αυτό που 

κάνουν είναι σύµφωνα µε τις αποφάσεις και τις εντολές της διοίκησης, πράγµα που 

τους απαλλάσσει πολλές φορές από τις ευθύνες. 

Τέλος αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι καµία λειτουργία δεν µπορεί να 

αποτελέσει εξαίρεση ελέγχου, εκτός και αν δεν παρουσιάζει ελεγκτικό ενδιαφέρον. Ο 

Εσωτερικός Έλεγχος δεν υποκαθιστά τους επιτελείς ή τα γραφεία της οργάνωσης για 

να συντάσσει κανονισµούς και διαδικασίες, αλλά χρησιµοποιείται για να βοηθά αυτά 

τα όργανα να υιοθετούν τους κανόνες λειτουργίας. 

 
 

2.3.3 Νοµικό πλαίσιο 

 

Στην Ελλάδα, ο νόµος 5076/1931 είχε ως στόχο την ίδρυση οργανωµένου σώµατος 

Ελεγκτών, οι εξαγγελίες του οποίου υλοποιήθηκαν το 1955 µε το Ν.∆. 3329/1955, 

οπότε και ιδρύθηκε το «Σώµα Ορκωτών Λογιστών» (ΣΟΛ). 

Σε επίπεδο επαγγελµατικής οργάνωσης, στην Ελλάδα µε την απόφαση του 

Πρωτοδικείου Αθηνών 1477/7.6.85., ιδρύθηκε και λειτουργεί το «Ελληνικό 

Ινστιτούτο Ελεγκτών», το οποίο αποτελεί συλλογικό επαγγελµατικό όργανο των 

Εσωτερικών Ελεγκτών. Το Ινστιτούτο αποτελείται από επταµελές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και έχει ως µέλη του, εσωτερικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων 

σχολών, διακεκριµένους για τις γνώσεις, το ήθος και την τιµιότητα τους 

(Παπαστάθης, 2003). 

Στη χώρα µας τα καθ’ ύλη αρµόδια όργανα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς 

(Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & ∆ιοικητικό Συµβούλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών 

Αθηνών) απαιτούν από τις επιχειρήσεις που επιθυµούν την εισαγωγή των µετοχών 

τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, να διαθέτουν αποτελεσµατικό εσωτερικό 

έλεγχο. Πιο συγκεκριµένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε τις αποφάσεις (Απόφαση 

5/204/14.11.2000 ΦΕΚ 1487/Β/16.12.2000, ΦΕΚ 110Α/17.5.2002) υποχρέωσε τις 

εισηγµένες στο ΧΑΑ εταιρίες να έχουν ξεχωριστό τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

(Παπαστάθης, 2003). 
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Επίσης υπάρχει ο νόµος 3429/2005 - ΦΕΚ 314/Α/ 27.12.2005 που αναφέρεται 

στις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς (∆.Ε.Κ.Ο.). Πιο συγκεκριµένα το άρθρο 

4 αναφέρει: Κάθε δηµόσια επιχείρηση οργανώνει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού 

κανονισµού λειτουργίας και του καταστατικού της δηµόσιας επιχείρησης, καθώς και 

της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την επιχείρηση, 

β) παρακολουθεί και αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο της δηµόσιας 

επιχείρησης και στη γενική συνέλευση των µετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου µε τα συµφέροντα 

της επιχείρησης ή παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού από µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου και του διευθύνοντος 

συµβούλου, 

γ) ενηµερώνει εγγράφως µία φορά τουλάχιστον κάθε τρίµηνο το διοικητικό 

συµβούλιο καθώς και τη γενική συνέλευση των µετόχων για τους ελέγχους που 

διενεργεί, 

δ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας 

ζητηθεί από την Ειδική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, που 

συνιστάται µε το άρθρο 11 του νόµου αυτού και δι-ευκολύνει µε κάθε πρόσφορο 

µέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτή εκτελεί. 

Στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός 

ελεγκτής, που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των µετόχων. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία υπηρεσιακή µονάδα 

της δηµόσιας επιχείρησης, παρέχουν υπηρεσίες µε έµµισθη εντολή και δεν αποκτούν 

ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 

Με την Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006 προσαρµόστηκαν στις τρέχουσες συνθήκες οι 

αρχές λειτουργίας και τα κριτήρια αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, τόσο 

σε επίπεδο ιδρύµατος όσο και σε επίπεδο οµίλου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται 

αναλυτικά ο κατάλογος των εγγράφων που αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο αυτής της 

ενότητας. Οι βασικότερες προσαρµογές που πραγµατοποιούνται αφορούν κυρίως τα 

εξής:   

- Θεσπίζεται η υποχρέωση σύστασης ανεξάρτητης υπηρεσιακής Μονάδας 

∆ιαχείρισης Κινδύνων σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα προκειµένου να 
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παρακολουθούνται αποτελεσµατικά όλες οι µορφές κινδύνων, περιλαµβανοµένου του 

λειτουργικού. Επιπλέον, ανάλογα µε το  µέγεθος και την πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος, θεσπίζεται και υποχρέωση σύσταση 

Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων.  

- Θεσπίζεται η υποχρέωση σύστασης λειτουργίας κανονιστικής συµµόρφωσης, 

η οποία θα καλύπτει θέµατα συµµόρφωσης του πιστωτικού ιδρύµατος προς το ισχύον 

νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, µε ιδιαίτερη αναφορά στα θέµατα της πρόληψης 

και καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.  

- Προβλέπεται η υποχρέωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να διαθέτει, 

συλλογικά, επαρκείς γνώσεις και εµπειρία για τις  κύριες δραστηριότητες του 

πιστωτικού ιδρύµατος, ώστε να έχει τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί του 

συνόλου των λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύµατος.  

- Ενισχύεται η σηµασία της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που 

παρέχονται στους πελάτες, καθώς και της διαφάνειας των συναλλαγών, ως 

αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου.  

- Καθορίζονται οι βασικές αρχές που θα ισχύουν στην περίπτωση εκχώρησης 

δραστηριοτήτων σε τρίτους, περιλαµβανοµένων των εργασιών είσπραξης οφειλών 

και διαχείρισης καρτών.  

 
 

 

2.4 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 

 

2.4.1 Γενικές παρατηρήσεις 

 

Οι Εσωτερικοί Έλεγχοι διακρίνονται σε οικονοµικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς 

και ελέγχους παραγωγής, υπό την ευρεία έννοια και µε την προϋπόθεση ότι όλες οι 

λειτουργίες, εντάσσονται ανάλογα, κάτω από τη οµπρέλα των τεσσάρων αυτών 

διακρίσεων και καµία δεν µπορεί να αποτελέσει εξαίρεση ελεγκτικής διερεύνησης. 
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2.4.2 Έλεγχοι παραγωγής 

 

Οι έλεγχοι παραγωγής (Production Audits) στοχεύουν στο κατά πόσο τηρούνται οι 

διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, το κατά πόσο οι 

παραγόµενες ποσότητες είναι σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από τη διοίκηση 

πρόγραµµα, σε ετήσια βάση και ανά περιόδους, το κατά πόσο γίνεται σωστή 

διαχείριση και χρήση του µηχανολογικού εξοπλισµού, αν τα τµήµατα είναι σωστά και 

κατάλληλα στελεχωµένα, αν τα στελέχη είναι κατάλληλα εκπαιδευµένα, αν γίνεται 

σωστά ο εφοδιασµός της παραγωγής από υλικά, αν αυτά διαχειρίζονται σωστά 

αποφεύγοντας τις υψηλές φύρες πέραν των φυσιολογικών ορίων, καθώς επίσης το 

κατά πόσο τα προϊόντα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου 

(I.S.O.). Επίσης, αν η συσκευασία των προϊόντων είναι σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές, αν τηρούνται οι διαδικασίες παράδοσης - παραλαβής των ετοίµων 

προϊόντων από την παραγωγή στην αποθήκη και γενικότερα αν τηρούνται οι 

διαδικασίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία και τα µέσα που λαµβάνουν 

χώρα σε όλες τις παραγωγικές φάσεις. 

 

 

2.4.3 Οικονοµικοί έλεγχοι 

 

Οι οικονοµικοί έλεγχοι (Financial Audits), στοχεύουν στην επαλήθευση της 

ακρίβειας, της ειλικρίνειας και της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και 

στοιχείων, στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών, την 

εξακρίβωση της νοµιµότητας, της αποδοτικότητας των οικονοµικών πόρων, της 

σωστής διαχείρισης αυτών, µέσω διαδικασιών για συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται µε κάθε λεπτοµέρεια επί των οικονοµικών 

στοιχείων, των επιµέρους δοσοληψιών-συναλλαγών και επί κάθε είδους οικονοµικού 

φαινόµενου, παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες στην εκάστοτε διοίκηση για τη 

λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Αφού γίνεται αναφορά στους οικονοµικούς 

ελέγχους θα πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως πως οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν 

συντάσσουν ισολογισµούς, αντικείµενο που αφορά τον προϊστάµενο του λογιστηρίου. 
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2.4.4 ∆ιοικητικοί έλεγχοι 

 

Οι διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits) κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο 

δράσης, σε αντίθεση από τους οικονοµικούς και λειτουργικούς ελέγχους, έχουν 

ευρύτερους αντικειµενικούς στόχους, οι οποίοι συνίστανται στο να εξετάζουν και να 

αξιολογούν, βάσει αντικειµενικών και επιστηµονικών µεθόδων, την συνολική 

διοικητική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης-φορέα, καθώς και τις επιµέρους 

διοικητικές λειτουργίες αυτής, σύµφωνα µε τις τεχνικές-µεθόδους και τους 

αποδεχτούς κανόνες της διοικητικής επιστήµης. 

Οι διοικητικοί Εσωτερικοί Έλεγχοι εξετάζουν το βαθµό διοικητικής 

αποτελεσµατικότητας, οργάνωσης, συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των διοι-

κητικών ιεραρχικών επιπέδων του οργανισµού, καθώς επίσης τις ιδιαιτερότητες και 

τις αδυναµίες του τρόπου λειτουργίας τους. Στοχεύουν στην αξιολόγηση του 

συστήµατος διοικητικού Εσωτερικού Ελέγχου, στην επισήµανση αδυναµιών και 

αιτιών που τις προκαλούν, καθώς και στις συνέπειες των αδυναµιών αυτών. 

∆ιερευνούν, εξετάζουν και αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα του σχε-

διασµού και τη στρατηγική του φορέα ως προς το βαθµό υλοποίησης και την 

επίτευξη των τεθέντων στόχων. Ο διοικητικοί έλεγχοι εξετάζουν το κατά πόσο 

διαχειρίζονται κατά τον άριστο τρόπο τα διαθέσιµα µέσα και πόροι. Εξετάζουν τους 

λόγους και τα αίτια αποχώρησης του εξειδικευµένου προσωπικού και τις επιπτώσεις 

των "αποχωρήσεων αυτών. 

Επίσης, εξετάζουν τη συµµόρφωση των εργαζοµένων προς τις εξουσιοδοτήσεις, 

τα σχέδια δράσης τις αποφάσεις της διοίκησης και γενικότερα την πολιτική διοίκησης 

της εταιρείας. 

Αποβλέπουν στη διερεύνηση του κατά πόσο το ανθρώπινο δυναµικό 

αξιολογείται και αξιοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αν είναι 

προσηλωµένο και εγκλιµατισµένο στο περιβάλλον που εργάζεται, αν είναι ενήµερο 

για τους στόχους της επιχείρησης και αν συµµετέχει ενεργά στην υλοποίηση αυτών. 

Επίσης, αν υπάρχει πολιτική κουλτούρας µέσα στο φορέα. Αν οι σχέσεις των 

εργαζοµένων µε τον φορέα, είναι σε καλό επίπεδο συνεργασίας και αν επιλύονται 

άµεσα τα προβλήµατα τους και δεν αποβαίνουν σε βάρος και των δύο µερών. 
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Γενικότερα, οι διοικητικοί έλεγχοι αξιολογούν την υπάρχουσα πολιτική 

διοίκησης προσωπικού, το κατά πόσο τα συστήµατα διοίκησης λειτουργούν 

αποδοτικά, προκειµένου να συµβάλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη 

συγκεκριµένων στόχων µε το ελάχιστο δυνατό κόστος και µε το µεγαλύτερο όφελος. 

Σε γενικές γραµµές, οι διοικητικοί έλεγχοι καλύπτουν λειτουργίες που αφορούν 

άµεσα το λειτουργικό, διοικητικό σκέλος όλων των ιεραρχικών επιπέδων δίνοντας 

δυνατότητα στη διοίκηση να έχει γνώση της γενικότερης διοικητικής λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

 

 

 

2.4.5 Λειτουργικοί έλεγχοι 

 

Αντικειµενικός σκοπός των λειτουργικών ελέγχων (Operational Audits) είναι η 

διερεύνηση λειτουργίας των διαδικασιών, η αξιολόγηση και εκτίµηση της δοµής του 

υπάρχοντος συστήµατος και η πρόταση ανάπτυξης νέων συστηµάτων και βελτίωσης 

υπαρχόντων σε περιοχές που έχουν απαξιωθεί. Εάν λειτουργεί το οργανόγραµµα, 

εφαρµόζονται οι νόµοι, οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, οι νόµοι της 

πολιτείας, ελέγχεται εάν οι συναλλαγές γίνονται σύµφωνα µε τις θεσπισµένες 

εξουσιοδοτήσεις και αν τα επιµέρους τµήµατα λειτουργούν αρµονικά και αποδοτικά 

µεταξύ τους. 

 Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην προαγωγή και την προώθηση της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας της επιχείρησης. Αναφέρονται στις επιµέρους 

λειτουργίες των διαδικασιών και στον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος διοίκησης. 

Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν να διαπιστώσουν κατά πόσο οι διαδικασίες λειτουργούν 

αποτελεσµατικά κατά την υλοποίηση των αποφάσεων. Τέλος, αποβλέπουν στο να 

διαπιστώσουν εάν ένα τµήµα λειτουργεί σωστά µε την υπάρχουσα οργανωτική δοµή, 

αν επιτυγχάνονται οι στόχοι, προτείνοντας συγχρόνως διορθωτικές παρεµβάσεις όπου 

συναντώνται αποκλίσεις. Επίσης, αν οι λειτουργίες συµβάλουν στη βελτίωση της 

ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας µεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων και µεταξύ 

τµηµάτων. 
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2.5 Οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η επιτυχία της εισαγωγής οργάνωσης και λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου 

εξαρτάται από κάποιους παράγοντες και συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι οι εξής (Α.Παππάς 1990): 

1. Η φιλοσοφία των µελών της διοίκησης. Ενισχύει ή αποδυναµώνει το 

αίσθηµα ευθύνης µεταξύ των στελεχών της επιχείρησης και ενθαρρύνει ή 

αποθαρρύνει την ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των συµφερόντων της επιχείρησης. 

2. Το σύστηµα οργάνωσης της επιχείρησης. Ένα ορθολογικό σύστηµα 

οργάνωσης προσφέρει το απαραίτητο λειτουργικό πλαίσιο για το σωστό 

προγραµµατισµό, συντονισµό και έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Οργανωτικά σχήµατα που επιτρέπουν το σαφή καταµερισµό εξουσίας, ευθυνών και 

των καθηκόντων µεταξύ των διαφόρων στελεχών της επιχείρησης ή ενθαρρύνουν τη 

συνεργασία όλων των τµηµάτων, διευκολύνουν τη καθιέρωση και την επιτυχή 

εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου. 

3. Οι µέθοδοι µεταβιβάσεως ευθυνών και εξουσίας. Όσο ευρύτερη είναι η 

µεταφορά και η ανάθεση αρµοδιοτήτων και καθηκόντων στα διάφορα επίπεδα 

ιεραρχίας, τόσο πιο αποτελεσµατικά λειτουργεί η επιχείρηση. 

4. Οι µέθοδοι διοίκησης του προσωπικού. Η στελέχωση των υπηρεσιών των 

υπηρεσιών της επιχείρησης µε πρόσωπα που τα διακρίνει η τιµιότητα, η ειλικρίνεια 

και η ικανότητα συµβάλλει θετικά στην άρτια οργάνωση και αποτελεσµατική 

εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου. Ισχυρός εσωτερικός έλεγχος υπάρχει εκεί που η 

διοίκηση έχει αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα και έχει 

δηµιουργήσει ένα πνεύµα αλληλοκατανόησης και εµπιστοσύνης ανάµεσα στο 

προσωπικό της. 

5. Το σύστηµα διοικητικού εσωτερικού ελέγχου. Η πληρότητα και η 

εγκυρότητα των παραστατικών που χρησιµοποιεί η επιχείρηση προσδιορίζουν σε 

µεγάλο βαθµό την αρτιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

6. Οι διατάξεις – επιταγές των σχετικών νόµων. Η οργάνωση και η λειτουργία 

του κατάλληλου εσωτερικού ελέγχου βοηθά στην εξακρίβωση της συµµορφώσεως 

των επιχειρήσεων στις επιταγές των νόµων. 
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7. Η σχέση κόστους – οφέλους που πρέπει να διέπει την οργάνωση και 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι 

επιθυµητό όταν το κόστος οργάνωσης και λειτουργίας του δεν υπερβαίνει το όφελος 

που αναµένεται να προκύψει από την εφαρµογή του. Η υιοθέτηση του κριτηρίου 

αυτού για την αξιολόγηση της βιωσιµότητας ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να γίνεται µε κάθε επιφύλαξη γιατί βασίζεται σε υποκειµενικά στοιχεία και 

εκτιµήσεις. 

8. Η επίπτωση που µπορεί να έχει η υιοθέτηση ορισµένων µέτρων εσωτερικού 

ελέγχου στην αποδοτικότητα της επιχείρησης 

9. Η σχετική και όχι απόλυτη ικανοποίηση των σκοπών του εσωτερικού 

ελέγχου που έχει ορίσει η διοίκηση της επιχείρησης. 

Οι έξι πρώτοι παράγοντες ανήκουν στο περιβάλλον της επιχείρησης που άπτεται 

του εσωτερικού ελέγχου  

  

 

2.6 Αρχές  Του Εσωτερικού Ελεγκτή  

  

Οι κώδικες επαγγελµατικής δεοντολογίας και συµπεριφοράς καθιερώνουν υψηλά 

πρότυπα εντιµότητας, αντικειµενικότητας, επιµέλειας και αφοσίωσης, µε τα οποία 

πρέπει να συµµορφώνονται οι εσωτερικοί ελεγκτές Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

συµµορφώνονται µε τα επαγγελµατικά πρότυπα συµπεριφοράς. 

 Στόχος του Κώδικα ∆εοντολογίας είναι να προάγει την ηθική κουλτούρα στο 

επάγγελµα του Εσωτερικού Ελέγχου. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναµένεται ότι θα 

εφαρµόζουν και θα υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές ( Cai Chun 1997): 

 

Ανεξαρτησία   

Η ανεξαρτησία είναι η ουσία του ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι 

ανεξάρτητος και από προσωπικές και από επιχειρησιακές δραστηριότητες . 

∆ιαφορετικά, οι απόψεις, τα συµπεράσµατα και συστάσεις του θα ήταν ύποπτες. 

Έτσι, η ανεξαρτησία είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική λειτουργία  του 

εσωτερικού  ελέγχου.    
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Αντικειµενικότητα 

Οι Εσωτερικοί  Ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελµατικής 

αντικειµενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των 

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

Ελεγκτές προβαίνουν σε µία ισορροπηµένη εκτίµηση όλων των σχετικών 

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

τα συµφέροντα άλλων, κατά το σχηµατισµό των κρίσεών τους. 

 

Εµπιστευτικότητα 

Οι Εσωτερικοί  Ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης 

που λαµβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, 

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

 

Επάρκεια 

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

που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

2.7 Μειονεκτήµατα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο προβληµατισµός που τίθεται πολλές φορές είναι το κατά πόσο σήµερα ο 

Εσωτερικός Έλεγχος είναι αποδεκτός στις επιχειρήσεις από τους ελεγχόµενους. Η 

λέξη "έλεγχος", ως άκουσµα και µόνο, δηµιουργεί εκ των πραγµάτων µια 

φυσιολογική αντίδραση. Ως εκ τούτου ο Εσωτερικός Έλεγχος στην πράξη δηµιουργεί 

αν όχι µία επιθετική στάση από τους ελεγχόµενους, αναµφισβήτητα όµως δηµιουργεί 

µια αµυντική στάση που πολλές φορές δυσκολεύει το έργο των ελεγκτών αφαιρώντας 

κατά πολύ τη δυνατότητα να συνδράµει αποτελεσµατικά στο έργο της διοίκησης 

καθώς και των ίδιων των ελεγχόµενων.  

∆υστυχώς, η σχέση µεταξύ του ελεγκτή και του ελεγχόµενου είναι συχνά 

ανήσυχη και ενοχλητική. Ο ελεγχόµενος µπορεί να κάνει δύσκολο  το έργο του 

ελεγκτή , µε το να εµπλέκεται συνέχεια στην εργασία του. Σε κάθε περίπτωση 

αλληλεπίδρασης ελεγκτής-ελεγχόµενου η πολιτιστική διάσταση προσθέτει συχνά 

ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα λόγω των πολιτιστικών διαφορών µεταξύ  ελεγκτή 
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και  ελεγχόµενου. Παραδείγµατος χάριν,  ο πρωταρχικός σκοπός ενός ελεγκτή είναι 

να ελέγξει αν   κάποιο σύστηµα έχει ή δεν έχει τοποθετηθεί, και εφαρµοσθεί : η 

επαλήθευση είναι η µονή λύση για να είναι σίγουρος  ο ελεγκτής  αλλά πολλές φορές  

θέτει  το ερώτηµα .  "∆εν σας πιστεύω αν δεν   το δω µε τα µάτια για να σιγουρευτώ 

". Σε µερικούς πολιτισµούς αυτή  η  φράση  λαµβάνεται ως  κάτι  δυσάρεστο και όχι 

ως αστείο. .Ακόµη,  οι άνθρωποι σε άλλες χώρες  όπως στη Γερµανία, έχουν έντονη 

υπερηφάνεια για την εργασία τους και δυσανασχετούν µε οποιωνδήποτε κριτικάρει  ή 

κάνει  προτάσεις για την αλλαγή.  

Τέτοιες συµπεριφορές,  εµποδίζουν τη διαδικασία λογιστικού ελέγχου. Επίσης 

πολλές από τις συγκρούσεις µεταξύ του ελεγκτή και  ελεγχόµενου  εµφανίζονται κατά 

τη διάρκεια της αναζήτησης των αντικειµενικών . Παραδείγµατος χάριν, ο ελεγκτής 

ρωτά  πληροφορίες και δεν   λαµβάνει απάντηση. Ακόµη µερικά από τα προβλήµατα 

είναι οι σκόπιµες προσπάθειες για απόκρυψη στοιχείων λειτουργικά προβλήµατα. Οι 

περισσότερες από αυτές τις δυσκολίες, εντούτοις, οφείλεται στις απλές παρανοήσεις 

αλλά µερικές από αυτές  τις παρανοήσεις µπορεί  να προκληθούν από τις πολιτιστικές 

διαφορές. µια λέξη, µια φράση, µια χειρονοµία µπορεί να ερµηνευθεί διαφορετικά  

από  διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα. (Bruce M. Woodworth and Kamal E. 

Said. 1996) 

Η µη αποδοχή του Εσωτερικού Ελέγχου, σε µεγάλο βαθµό, απορρέει από την 

έλλειψη διαµόρφωσης πολιτικής και ελεγκτικής κουλτούρας, καθώς και ανάλογης 

υποστήριξης που παρατηρείται από τους φορείς. Ανάλογο µερίδιο ευθύνης, στην µη 

αποδοχή του, έχουν και οι ίδιοι οι εσωτερικοί ελεγκτές, καθώς δεν φροντίζουν στην 

διαµόρφωση κατάλληλου ελεγκτικού κλίµατος, όπως και διακριτικού χειρισµού την 

ελεγκτικών θεµάτων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

Παρόλο το αρνητικό κλίµα αποδοχής, που παρατηρείται κατά µεγάλο βαθµό, οι 

τελευταίες αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς που υποχρεώνει τις εισηγµένες 

εταιρείες να έχουν τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, οι αποφάσεις των τραπεζικών 

οργανισµών και ιδρυµάτων για υιοθέτηση του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς επίσης 

και η προβολή του Εσωτερικού Ελέγχου µέσω του ινστιτούτου εσωτερικών 

ελεγκτών, έχουν συµβάλλει θετικά, παρότι υπάρχει µακρύς δρόµος ακόµη, για τους 

ελεγχόµενους να αποδεχθούν τον Εσωτερικό Έλεγχο, ως βοήθεια απέναντι στις 

ευθύνες που έχουν αναλάβει. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επαρκούς συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

είναι να παρέχει τη βεβαιότητα ότι, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας 
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προστατεύονται και δηµιουργούνται αξιόπιστα οικονοµικά στοιχεία, για την 

ορθολογική διοίκηση της εταιρίας και για την ετοιµασία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Η επιτυχία όµως των στόχων του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

σχετίζεται στενά µε το κόστος, που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών του 

τµήµατος του εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει δηλαδή οι ωφέλειες, οι οποίες 

προκύπτουν από µια διαδικασία ελέγχου, να υπερβαίνουν το κόστος της υιοθέτησης 

της διαδικασίας αυτής. 

Ακόµη, ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να είναι αναποτελεσµατικός, όταν 

επεµβαίνει κατά αρνητικό τρόπο η διοίκηση, για να δικαιολογήσει και συγκαλύψει 

ορισµένες παρατυπίες, σφάλµατα ή παραλείψεις. Θα πρέπει ακόµη να σηµειώσουµε 

πάλι ότι τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου βασίζονται κυρίως σε ανθρώπους. 

Εποµένως, απροσεξίες, αβλεψίες, οδηγίες, που δεν τις καταλαβαίνουν καλά και 

διάφορα λάθη εκτιµήσεων αποδυναµώνουν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου.(Τσαγκλάγκανος 2005) 

 

2.8 ∆ιεθνή πρότυπα για τον εσωτερικό έλεγχο (http://www.coso.org) 

 

2.8.1 Γενικές παρατηρήσεις 

 

Κάθε πρότυπο ελέγχου ή κινδύνου παρέχει έναν τρόπο που µας επιτρέπει να 

κατανοήσουµε την οντότητα και τη λειτουργία των οργανισµών. Μέσω της 

οµαδοποίησης ορισµένων λειτουργιών (ή και ελέγχων), «υπογραµµίζονται» οι 

κρισιµότερες εξ’ αυτών. Τα κριτήρια που προβλέπουν τα συγκεκριµένα πλαίσια της 

ελεγκτικής διαδικασίας αποτελούν τη βάση για την κατανόηση του ελέγχου εντός 

µιας επιχείρησης και κυρίως για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ίδιου 

του ελέγχου.  

Είναι µια µεθοδική προσέγγιση για την εξακρίβωση της επάρκειας της 

ελεγκτικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα του οργανισµού και αποτελούν βασικό 

εργαλείο για τη διεύθυνση και τους ελεγκτές στο έργο της αξιολόγησης, αφού τους 

παρέχουν µια συνολική εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης, της λειτουργίας, των 

ελλείψεων και των αδυναµιών. Στη συνέχεια περιγράφονται τα πιο διαδεδοµένα 

πλαίσια εσωτερικού ελέγχου. 
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2.8.2 C.O.S.O. Πρότυπο Εσωτερικού Ελέγχου  

Το C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission), δηµιουργήθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1985, µε στόχο την 

υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπής Καταπολέµησης της Ψευδούς Οικονοµικής 

Πληροφόρησης (National Commission on Fraudulent Financial Reporting). Η 

Επιτροπή αυτή ήταν µια ανεξάρτητη πρωτοβουλία του ιδιωτικού τοµέα, η οποία 

αφενός µελέτησε τους αιτιώδεις παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν στη ψευδή 

υποβολή οικονοµικών αναφορών και αφετέρου ανέπτυξε τις ανάλογες πληροφορίες 

και συστάσεις για τις δηµόσιες επιχειρήσεις, τους ανεξάρτητους ελεγκτές τους και το 

SEC (Securities and Exchange Commission). Συνέτεινε στην µεταρρύθµιση πολλών 

κανονιστικών πλαισίων (regulators) και οι επιστηµονικές διαπιστώσεις της 

αποτέλεσαν αντικείµενο εκπαίδευσης στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

Η Εθνική Επιτροπή υποστηρίχτηκε από κοινού από πέντε σηµαντικούς 

επαγγελµατικούς συνδέσµους στις Ηνωµένες Πολιτείες: την Αµερικανική Ένωση 

Λογιστικής (American Accounting Association), το Αµερικανικό Ίδρυµα 

Πιστοποιηµένων ∆ηµόσιων Λογιστών (American Institute of Certified Public 

Accountants), τους ∆ιεθνείς Οικονοµικούς Υπαλλήλους Ανωτέρου Επιπέδου 

(Financial Executives International), το Ίδρυµα Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of 

Internal Auditors), και την Εθνική Ένωση Λογιστών (National Association of 

Accountants), η οποία στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε Ίδρυµα ∆ιοικητικών 

Λογιστών (Institute of Management Accountants). Η Επιτροπή ήταν πλήρως 

ανεξάρτητη από τις υποστηρικτικές της οργανώσεις, ενώ σ’ αυτή συµµετείχαν 

αντιπρόσωποι από τη βιοµηχανία, τη δηµόσια λογιστική, τις εταιρίες επενδύσεων και 

το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.  

Το 1992 ανέπτυξε ένα ειδικό πρότυπο ελέγχου (Internal Control - Integrated 

Framework). Οι πιο γνωστοί και έγκυροι οργανισµοί, συνέθεσαν τις απόψεις τους 

σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο και διαµόρφωσαν το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

κινείται το γνωστικό αντικείµενο µε βάση το συγκεκριµένο πρότυπο.  

Πιο αναλυτικά, το πλαίσιο αυτό αποτελείται από 4 τόµους. Ο πρώτος 

περιλαµβάνει µια περίληψη προς τα εκτελεστικά στελέχη, τα διοικητικά συµβούλια 

και τους νοµοθέτες. O δεύτερος τόµος παρουσιάζει το πλαίσιο, ορίζει τον εσωτερικό 

έλεγχο, και καθορίζει τα κριτήρια µε τα οποία η διοίκηση, το συµβούλιο και τα λοιπά 

ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να αξιολογήσουν τα συστήµατα ελέγχου. O τρίτος 
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τόµος αποτελεί ένα συµπληρωµατικό έγγραφο που παρέχει οδηγίες στους 

οργανισµούς οι οποίοι δηµοσιεύουν εκθέσεις σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο για 

την προετοιµασία των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. Ο τέταρτος τόµος 

περιλαµβάνει εργαλεία αξιολόγησης τα οποία αναδεικνύουν τα στοιχεία που µπορούν 

να είναι χρήσιµα στην πραγµατοποίηση της αξιολόγησης ενός Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου.  

Τo COSO framework, έχει υιοθετηθεί ως ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο για τον 

εσωτερικό έλεγχο, ενώ σήµερα αναγνωρίζεται ευρέως ως το πραγµατικό κριτήριο, µε 

βάση το οποίο οι οργανώσεις µετρούν την αποτελεσµατικότητα των Συστηµάτων 

Εσωτερικού τους Ελέγχου. Είναι σήµερα το πιο διαδεδοµένο πλαίσιο εσωτερικού 

ελέγχου καθώς αποτελεί ένα δυναµικό και εξελισσόµενο µοντέλο, το οποίο συχνά 

εµπλουτίζεται ανάλογα µε τις εισηγήσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Η ίδια η 

Επιτροπή µάλιστα, λόγω των αλλαγών που σηµειώνονται στις διεθνείς αγορές, συχνά 

εκδίδει αναφορές που περιλαµβάνουν υποδείξεις και συστάσεις, οι οποίες 

συµπληρώνουν και επικαιροποιούν το βασικό πλαίσιο.  

Στα µέσα του 2006, η επιτροπή Treadway έδωσε στο κοινό την έκθεση της µε 

τίτλο Internal Contrοl over Financial reporting Guidance for Smaller Public 

Companies, σε µια προσπάθεια να υποβοηθήσει τις µικρότερες οικονοµικές µονάδες 

να εφαρµόσουν τις αρχές και κατευθύνσεις που καθιέρωνε η αρχική έκθεση του 1992, 

C.O.S.O. Ιnternal Control Framework. Η έκθεση αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα 

ΙΙ της εργασίας.  

2.8.3 Ο Εσωτερικός Έλεγχος Σύµφωνα Με Την Επιτροπή Του C.O.S.O.  

Ο εσωτερικός έλεγχος σύµφωνα µε την επιτροπή του C.O.S.O. ορίζεται ως µια 

διαδικασία που επηρεάζεται από τα άτοµα της οντότητας, σχεδιασµένη για την 

επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Ο ορισµός είναι ευρύς και καλύπτει όλες τις πτυχές 

του ελέγχου µιας επιχείρησης, διευκολύνει όµως µια κατευθυνόµενη εστίαση σε 

συγκεκριµένους στόχους. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από πέντε συσχετισµένα 

συστατικά, τα οποία είναι έµφυτα στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της 

επιχείρησης. Τα συστατικά στοιχεία συνδέονται, και χρησιµεύουν ως κριτήρια για να 

καθορίσουν εάν το σύστηµα είναι αποτελεσµατικό ή όχι.  

Ο ορισµός του εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε το πλαίσιο είναι ο ακόλουθος: 
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«Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µία διεργασία η οποία διενεργείται από το 

διοικητικό συµβούλιο, τη διεύθυνση και το λοιπό προσωπικό του οργανισµού, 

σχεδιασµένη έτσι ώστε να παρέχει τη λογική διαβεβαίωση αναφορικά µε την 

επίτευξή των αντικειµενικών στόχων στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών  

2. αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών αναφορών  

3. συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς».  

 

2.8.4 Συνιστώσες Του Ελέγχου  

Στην αναφορά COSO, περιγράφονται οι συνιστώσες από τις οποίες αποτελείται ο 

εσωτερικός έλεγχος. Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται όχι σαν µια απλή οικονοµική 

λειτουργία, αλλά σαν µια διαδικασία σχεδιασµένη για να παρέχει ουσιαστική 

ασφάλεια στην επιχείρηση αναφορικά µε την αξιοπιστία των υπαρχουσών 

οικονοµικών καταστάσεων. Τα στοιχεία που βοηθούν στην εύρυθµη υιοθέτηση και 

αποδοτικότερη λειτουργία του είναι:  

1. το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση (The control 

environment),  

2. η εκτίµηση του κινδύνου (Risk assessment),  

3. οι ελεγκτικές δραστηριότητες (Control activities),  

4. η πληροφόρηση και επικοινωνία (Information and Communication), και  

5. η παρακολούθηση και ο έλεγχος (Monitoring).  

Οι πέντε αυτές συνιστώσες του εσωτερικού ελέγχου αλληλοσυσχετίζονται και 

απορρέουν από τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση διοικεί την επιχείρηση και είναι οι 

εξής:  

• Παρακολούθηση και έλεγχος  

• Πληροφόρηση και επικοινωνία  

• Ελεγκτικές δραστηριότητες  

• Εκτίµηση του κινδύνου  

• Περιβάλλον ελέγχου 

 

Οι συγκεκριµένες συνιστώσες λειτουργούν για να δηµιουργήσουν τη βάση ενός 

ισχυρού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση, µέσω της συµµετέχουσας 
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ηγεσίας, των κοινών αξιών και µιας κουλτούρας που δίνει έµφαση στην 

υπευθυνότητα για τον έλεγχο. Οι δραστηριότητες ελέγχου και οι συναφείς µε αυτές 

µηχανισµοί, είναι προσχεδιασµένοι για να εξετάσουν και να ελαχιστοποιήσουν τους 

σηµαντικούς κινδύνους. Οι κρίσιµες πληροφορίες για τον προσδιορισµό των 

κινδύνων και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, διαβιβάζονται µέσω 

συγκεκριµένων καναλιών προς τα επάνω, προς τα κάτω και προς όλη την επιχείρηση. 

Το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου επανεξετάζεται σε συνεχή βάση, ενώ τα τυχόν 

προβλήµατα που προκύπτουν, εξετάζονται έγκαιρα και διεξοδικά.  

 

2.8.5 Αποτελεσµατικότητα του ελέγχου  

 

Σύµφωνα µε το πλαίσιο, ο εσωτερικός έλεγχος κρίνεται αποτελεσµατικός σε κάθε µια 

από τις τρεις κατηγορίες στόχων, εάν το διοικητικό συµβούλιο και η διεύθυνση έχουν 

τη λογική διαβεβαίωση ότι:  

• κατανοούν το βαθµό στον οποίο οι λειτουργικοί στόχοι της οντότητας 

επιτυγχάνονται,   

• οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάζονται αξιόπιστα,  

• υπάρχει συµµόρφωση µε τους κατάλληλους νόµους και κανονισµούς.  

 

Το να προσδιορισθεί εάν ένα συγκεκριµένο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου είναι 

"αποτελεσµατικό'' αποτελεί µια υποκειµενική κρίση που απορρέει από την 

αξιολόγηση των πέντε κριτηρίων (συσιστωσών), εάν αυτά υφίστανται και 

λειτουργούν αποτελεσµατικά. Η αποτελεσµατική λειτουργία τους παρέχει τη λογική 

διαβεβαίωση σχετικά µε την επίτευξη µιας ή περισσότερων από τις δηλωµένες 

κατηγορίες στόχων. Κατά συνέπεια, οι συνιστώσες, στις οποίες αναφερθήκαµε 

προηγουµένως, αποτελούν επίσης αδιαµφισβήτητα κριτήρια για τον αποτελεσµατικό 

εσωτερικό έλεγχο.  

Παρότι και τα πέντε κριτήρια πρέπει να πληρούνται, αυτό δεν σηµαίνει ότι κάθε 

συνιστώσα πρέπει να λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο ή ακόµα και στο ίδιο επίπεδο, σε 

διαφορετικές οντότητες. Επειδή οι έλεγχοι µπορούν να εξυπηρετήσουν ποικίλους 

σκοπούς, οι έλεγχοι σε µια συνιστώσα µπορούν να εξυπηρετήσουν το σκοπό των 

ελέγχων που κανονικά µπορεί να υπάρχει σε διαφορετική συνιστώσα. Για παράδειγµα 
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η συνιστώσα της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη συνιστώσα των ελεγκτικών 

∆ιαδικασιών. Επιπλέον, οι έλεγχοι µπορούν να διαφέρουν ανάλογα µε το βαθµό µε 

τον οποίο απευθύνονται σε έναν ιδιαίτερο κίνδυνο, έτσι ώστε οι συµπληρωµατικοί 

έλεγχοι, ο κάθε ένας µε την περιορισµένη του επίδραση, να µπορούν σωρευτικά να 

είναι ικανοποιητικοί. 

Οι συνιστώσες λοιπόν και τα κριτήρια ισχύουν για ένα ολόκληρο Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου, ή για µια ή περισσότερες κατηγορίες στόχων. Κατά την 

εξέταση οποιασδήποτε κατηγορίας όπως για παράδειγµα στους ελέγχους υποβολής 

των χρηµατοοικονοµικών αναφορών, πρέπει να ικανοποιούνται και τα πέντε κριτήρια 

προκειµένου να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι ο εσωτερικός έλεγχος των 

χρηµατοοικονοµικών αναφορών είναι αποτελεσµατικός.  

 

 

2.9 Ο Ρόλος Και Η Αναγκαιότητα Του Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Οι επιχειρήσεις, προκειµένου να επιδιωχθεί  ανάπτυξη, πρέπει να αυξήσουν την 

παραγωγή, να  βελτιώσουν την  εσωτερική διαχείριση, να µειώσουν το κόστος 

εργασίας και να αναβαθµίσουν  τη ποιότητα των προϊόντων. Για να το επιτύχουν 

αυτό, πρέπει να µελετήσουν την κατάσταση της αγοράς και να λάβουν  ενεργά µέτρα 

για να ληφθούν οι  καλύτερες προτάσεις  σε σχέση µε τη διαχείριση, τη τεχνολογία 

και τα προϊόντα τους. Σε όλες αυτές τις πτυχές, ο εσωτερικές  έλεγχος διαδραµατίζει 

έναν πολύ σηµαντικό ρόλο. Μια επιχείρηση  µπορεί να χρησιµοποιήσει το 

πλεονέκτηµά αυτό και µέσα από την  αµεροληψία  να διεξάγει ειδικούς λογιστικούς 

ελέγχους   και   να πάρει  από πρώτο χέρι έγκαιρα πληροφορίες . Με αυτόν τον τρόπο 

µπορεί να βελτιωθεί η διαχείριση  της επιχείρησης,  η οικονοµική 

αποτελεσµατικότητα και η ανταγωνιστικότητα της ( Cai Chuanbing 1997)   

Η διοίκηση των επιχειρήσεων σήµερα, µε την τεράστια επέκταση και το 

γιγαντιαίο µέγεθος, γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Κάθε µεγάλη επιχείρηση 

αποτελείται από πολλές διευθύνσεις και τµήµατα ώστε η επίβλεψη χιλιάδων 

εργαζοµένων στους διάφορους τοµείς να µην είναι εύκολο αν δεν έχουν επινοηθεί και 

εφαρµοσθεί µοντέρνες µέθοδοι διοίκησης και αν δεν χρησιµοποιηθεί σύγχρονη 

ηλεκτρονική τεχνολογία. Έτσι, µε τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση 

των διαφόρων πληροφοριών, οικονοµικών, τεχνικών και άλλων σε αξίες και 

ποσότητες, ώστε οι διευθυντές, µη έχοντας τη δυνατότητα να βασιστούν στην 
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προσωπική τους επίβλεψη και παρατήρηση για την αξιολόγηση των λειτουργικών 

αποτελεσµάτων της επιχείρησης, χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αυτές για τη λήψη 

ορθολογικών αποφάσεων. Η αξιοπιστία όµως των οικονοµικών και τεχνικών 

πληροφοριών και στοιχείων εξαρτάται από τις ακολουθούµενες διαδικασίες και τον 

συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση αυτών. Έτσι απαιτείται συνεχής εσωτερικός έλεγχος 

για να διαπιστωθεί αν οι στόχοι και οι στρατηγικές της επιχείρησης ακολουθούνται 

σωστά από τα διάφορα επίπεδα του Management και των εργαζοµένων. 

(Τσακλάγκανος  2005) 

Ο εσωτερικός  έλεγχος για πολλές επιχειρήσεις, είναι ένας µηχανισµός αυτό-

ελέγχου, καθώς µέσω του αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου  µπορούν να  

ρυθµίζουν τις λειτουργίες τους και να αποφύγουν προβλήµατα όπως η 

κακοδιαχείριση, αναληθής λογιστική, και παραβίαση των νόµων. Για τη κυβέρνηση, 

ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να δηµιουργήσει ένα  περιβάλλον  έτσι ώστε τα µέτρα 

που παίρνει να εφαρµόζονται από τις επιχειρήσεις και να µπορεί να τις ελέγχει . Το 

σύστηµα εσωτερικού  ελέγχου οργανώθηκε µέσα από   τις απαιτήσεις της καθιέρωσης 

του σοσιαλιστικό συστήµατος της αγοράς γιατί µια ανταγωνιστική οικονοµία  

χρειάζεται τον εσωτερικό  έλεγχο.  

 Επίσης, µε τις αναβαθµισµένες υπηρεσίες που προσφέρει, ο εσωτερικός 

έλεγχος ως σύµβουλος, γίνεται όλο και πιο αναγκαίος και χρήσιµος γιατί µε την 

ανάλογη από τη διοίκηση υποστήριξη µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στον 

εντοπισµό των διαχειριστικών αδυναµιών, στην πρόληψη και στην καταστολή των 

απρόβλεπτων γεγονότων, θετικό σηµείο για την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης.   

Γενικότερα, η πλατιά και καθολική έννοια του εσωτερικού ελέγχου αποκτά 

ιδιαίτερη βαρύτητα αν εξεταστεί σε σχέση µε τη συνθετότητα και την πολυπλοκότητα 

των σηµερινών µεγάλων βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων, γιατί ο 

εσωτερικός έλεγχος έχει ακόµη σηµαντική σπουδαιότητα και έχει εξελιχθεί σε µια 

τεχνική µεγάλης σηµασίας που επιτρέπει στη διοίκηση των πολυσύνθετων αυτών 

οργανισµών να λειτουργούν αποδοτικά επιτυγχάνοντας υψηλή παραγωγικότητα. 

Τα τµήµατα εσωτερικού ελέγχου παρέχουν υπηρεσίες προς τη διοίκηση, µέσω 

της διαρκούς επικοινωνίας, προσφέρουν βοήθεια στα µέλη του οργανισµού, 

συµβουλές και αναλυτικές πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη συσχέτιση µε 

τους αντικειµενικούς στόχους και τους σκοπούς του εσωτερικού ελέγχου. Ο 

εσωτερικός ελεγκτής έχει πρωτεύοντα ρόλο στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του 
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σχετικά µε την παροχή διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης και µάλιστα σε 

θέµατα που απαιτείται, υψηλού επιπέδου, γνώση και κρίση.  

Τέλος, Ο έλεγχος, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, πρέπει να είναι 

σχεδιασµένος έτσι ώστε να παρέχει λογικές επιβεβαιώσεις ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις λαµβανόµενες ως σύνολο είναι ελεύθερες από «ουσιώδη» λάθη. Η 

έννοια του «ουσιώδους λάθους» είναι ένα κρίσιµο όριο το οποίο χρησιµοποιούν οι 

ελεγκτές των οικονοµικών καταστάσεων και πρέπει οι χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων να αντιλαµβάνονται την έννοια και τη χρήση του. Η πληροφορία 

λοιπόν 

θεωρείται «ουσιώδης» όταν η παράλειψή της ή η λανθασµένη διατύπωσή της µπορεί 

να επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών οι οποίες, λαµβάνονται µε 

βάση τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

2.10 Κοινωνική ∆ιάσταση Του Εσωτερικού Ελέγχου  ( Παπαστάθης , 

2003) ( Nashwa G 2005).  

  

Από κοινωνικής πλευράς κάθε φορέας δεν µπορεί να είναι αποκοµµένος από την 

κοινωνία της οποίας είναι ένα αναπόσπαστο µέρος. Από τα πρώτα κιόλας στάδια του 

σχεδιασµού του λαµβάνει ως βασική παράµετρο τις κοινωνικές οµάδες και τις 

κοινωνικές συνήθειες αυτών. Στο κοινωνικό αυτό σύνολο βασίζεται, για την 

ανεύρεση εργατικού δυναµικού, για τη διάθεση των προϊόντων του και την άντληση 

οικονοµικών πόρων µέσω της παροχής υπηρεσιών. 

 Στην προσπάθεια της η επιχείρηση, να αναπτυχθεί και να καλύψει πάγιες και 

διαρκείς κοινωνικές ανάγκες, βρίσκει το ανάλογο στήριγµα από τον Εσωτερικό 

Έλεγχο. Η κοινωνική σκοπιά του Εσωτερικού Ελέγχου έγκειται στη σωστή πλη-

ροφόρηση της διοίκησης για λήψη διοικητικών µέτρων. Συµβάλλει στο να 

αποκαλύπτει και να προλαµβάνει έγκαιρα τυχόν ατασθαλίες, κλοπές, υπεξαιρέσεις, 

να επισηµαίνει διοικητικές αδυναµίες, πριν φτάσει η επιχείρηση στη διακοπή της 

λειτουργίας της, γεγονός που θ' αποβεί µοιραίο για το κοινωνικό σύνολο, ειδικά δε γι' 

αυτούς που έχουν άµεση συνεργασία και εξάρτηση, τους εργαζόµενους δηλαδή, που 

θα χάσουν την εργασία τους µε επακόλουθο την αύξηση της ανεργίας και την 

δηµιουργία κοινωνικής αναταραχής. Οι διάφοροι πιστωτικοί οργανισµοί, όπως 
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τράπεζες, µέτοχοι, προµηθευτές θα χάσουν τις απαιτήσεις τους. Ανάλογη απώλεια 

εσόδων θα έχουν και οι δηµόσιοι φορείς. 

Μια από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους που πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη από την διοίκηση και µάλιστα η πιο βασική είναι η "ανεξαρτησία" του 

εσωτερικού ελέγχου, που σηµαίνει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι 

ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες που ελέγχουν. Να έχουν πλήρη, ελεύθερη και 

ανεµπόδιστη πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, αρχεία, 

περιουσιακά στοιχεία και στο προσωπικό. Είναι ανεξάρτητοι, όταν έχουν τη 

δυνατότητα και εκτελούν την εργασία τους ελεύθεροι και είναι απαλλαγµένοι από 

κάθε είδους παρεµβάσεις.  

Αυτό επιτυγχάνεται, όταν τους παρέχεται η ανάλογη υποστήριξη από το 

διοικητικό συµβούλιο. Επίσης, ανεξαρτησία σηµαίνει στήριξη για επάρκεια 

λειτουργίας του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και απαίτηση για αναβαθµισµένες 

υπηρεσίες. Γενικά είναι η υπαγωγή του Εσωτερικού Ελέγχου σε ανώτατο ιεραρχικό 

επίπεδο π.χ. διευθύνοντα σύµβουλο ή επιτροπή ελέγχου. Η ένταξη αυτή του 

προσδίδει κύρος, αντικειµενικότητα και αποτελεσµατικότητα στο έργο του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

3.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, αποτελεί ένα τεράστιο βήµα 

εκσυγχρονισµού της λογιστικής πρακτικής στη χώρα µας. Υλοποιείται ήδη 

υποχρεωτικά από τις εισηγµένες εταιρίες και τις θυγατρικές τους, αλλά είναι 

νοµοτελειακό ότι θα καλύψει όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, µικρές και µεγάλες. Η 

υιοθέτησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηµιουργεί νέα δεδοµένα για τους 

Έλληνες λογιστές και ελεγκτές, το χώρο της λογιστικής εκπαίδευσης, τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τους επενδυτές και τους άλλους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων καθώς για να κάνουν τη δουλειά τους 

σωστά, πρέπει να τα γνωρίζουν. 

Οι πρώτες τριµηνιαίες καταστάσεις δηµοσιεύτηκαν χωρίς να προηγηθεί έλεγχος 

των ορκωτών ελεγκτών, ενώ από τις πρώτες εξαµηνιαίες και µετά οι οικονοµικές 

καταστάσεις δηµοσιεύονται πλέον ελεγµένες. Οι παράλληλες εξελίξεις στο χώρο της 

ελεγκτικής, µέσω της όγδοης ελεγκτικής Οδηγίας και των ∆ιεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων, έδωσαν τη δυνατότητα εκσυγχρονισµού και παρακολούθησης όλων των 

εξελίξεων στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής και της ελεγκτικής, για τη 

διασφάλιση της ποιότητας των οικονοµικών καταστάσεων. 

Όσον αφορά την Ελλάδα µε την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π αποµακρύνθηκαν οι 

ιδιαιτερότητες του Ε.Λ.Σ και οι οικονοµικές καταστάσεις των ελληνικών 

επιχειρήσεων έγιναν πλέον εύκολα  κατανοητές παρέχοντας οικονοµική 

πληροφόρηση ίσης αξιοπιστίας µε αυτή των λοιπών επιχειρήσεων. 

Όπως αντιλαµβανόµαστε, όλοι οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 

ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των 

πληροφοριών που εµφανίζονται σε αυτές. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η 

ύπαρξη σωστής λειτουργίας ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου καθώς και η 

εφαρµογή των κατάλληλων ελεγκτικών  προτύπων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται 
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και από µια έρευνα που έχει γίνει (Dezoort T. 1997), µελετήθηκε ο ρόλος  του 

εσωτερικού ελεγκτή στις αµερικανικές επιχειρήσεις. 

Τα αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας έδειξαν ότι την πρώτη θέση 

καταλαµβάνει η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου, ενώ τη δεύτερη και τρίτη 

καταλαµβάνουν η αξιολόγηση του εσωτερικού ελεγκτή και η µελέτη των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αντίστοιχα. 

 

 

3.2 Εσωτερικοί και Εξωτερικοί  Ελεγκτές 

 

Στην παρούσα φάση και για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου του εσωτερικού 

ελεγκτή στην αξιολόγηση και αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να 

γίνει σαφής ο διαχωρισµός του από τον εξωτερικό ελεγκτή. 

Αν και είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες που ελέγχουν, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της οργάνωσης ώστε να διασφαλισθεί η 

συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων. Αντίθετα, οι 

εξωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι από τον οργανισµό, και παρέχουν κάθε χρόνο 

µία γνωµοδότηση για τις οικονοµικές καταστάσεις. Το έργο των εσωτερικών και 

εξωτερικών ελεγκτών θα πρέπει να συντονίζεται για τη βέλτιστη αποτελεσµατικότητα 

και αποδοτικότητα. 

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές έχουν αµοιβαία συµφέροντα σχετικά µε 

την αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών δηµοσιονοµικών ελέγχων. Για αυτό, και τα 

δύο επαγγέλµατα οφείλουν να τηρούν τους κώδικες δεοντολογίας και τα 

επαγγελµατικά πρότυπα που καθορίζουν οι αντίστοιχες επαγγελµατικές ενώσεις τους. 

Υπάρχουν, ωστόσο, σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τις σχέσεις τους µε την 

οργάνωση και το πεδίο εφαρµογής των εργασιών και των στόχων τους. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές «αποτελούν µέρος της οργάνωσης. Οι στόχοι τους 

καθορίζονται από τα επαγγελµατικά πρότυπα και το διοικητικό συµβούλιο, καθώς οι 

διευθυντές των τµηµάτων της επιχείρησης αποτελούν τους  πρωτογενείς  πελάτες 

τους. Οι εξωτερικοί ελεγκτές, δεν αποτελούν µέρος της οργάνωσης, αλλά 

ασχολούνται µε αυτήν. Οι στόχοι τους καθορίζονται κατά κύριο λόγο από τον νόµο. 

Το πεδίο της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών είναι ολοκληρωµένη. 

Εξυπηρετεί την οργάνωση, βοηθώντας την επίτευξη των στόχων της, καθώς και τη 
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βελτίωση των ενεργειών, της διαχείρισης των κινδύνων και των διαδικασιών 

διακυβέρνησης. Ασχολείται µε όλα τα στοιχεία της οργάνωσης - τόσο τα οικονοµικά 

όσο και µη, και επικεντρώνονται στα µελλοντικά γεγονότα ως αποτέλεσµα της 

συνεχούς αναθεώρησης τους και την αξιολόγηση των ελέγχων και των διαδικασιών. 

Επίσης ασχολούνται µε την πρόληψη της απάτης σε οποιαδήποτε µορφή. 

Η πρωταρχική αποστολή των εξωτερικών ελεγκτών είναι να παρέχει 

ανεξάρτητη γνώµη σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του οργανισµού, σε 

ετήσια βάση. Η προσέγγισή τους έχει ιστορικό χαρακτήρα, αφού εκτιµούν κατά 

πόσον οι δηλώσεις είναι σύµφωνες µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές και 

παρουσιάζουν ορθά την οικονοµική κατάσταση του οργανισµού, αν τα αποτελέσµατα 

των δράσεων για µια δεδοµένη χρονική περίοδο εκπροσωπούνται µε ακρίβεια, καθώς 

και κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν µεταβληθεί. 

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να συνέρχονται περιοδικά για 

να συζητήσουν κοινά συµφέροντα, να επωφεληθούν από τις συµπληρωµατικές 

ικανότητές τους, τους τοµείς της εµπειρογνωµοσύνης, τις προοπτικές, να  

κατανοήσουν το πεδίο εφαρµογής της άλλης εργασίας και τις µεθόδους της, να 

παρέχουν πρόσβαση σε εκθέσεις, προγράµµατα και τα έγγραφα εργασίας, και να 

αξιολογήσουν από κοινού τους τοµείς του κινδύνου. Κατά την άσκηση των 

εποπτικών αρµοδιοτήτων της για τη διαβεβαίωση, το διοικητικό συµβούλιο θα πρέπει 

να απαιτεί τον συντονισµό του εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτικύ έργυο για την 

αύξηση της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της 

συνολικής διαδικασίας ελέγχου. 

 

 

3.3 Εσωτερικός έλεγχος και αξιοπιστία οικονοµικών καταστάσεων 

 

Το θέµα της παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων είναι σοβαρό και οι 

προσεγγίσεις που θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν είναι αρκετές, τόσο από 

πλευράς επιχειρηµατικής – λογιστικής προσέγγισης, αλλά και από µακρο-

οικονοµικής και κοινωνικής άποψης, όσον αφορά τα αίτια και τις επιπτώσεις τους. 

To Management της επιχείρησης έχει επίσης την ευθύνη για την τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και την κατάρτιση των Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων, που πρέπει να παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα της επιχείρησης, µε 
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το να είναι ακριβής, επαρκής και αξιόπιστη. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει τη 

βεβαιότητα ότι και η ευθύνη αυτή συµπληρώνεται. 

Η παραποίηση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων πέραν του γεγονότος ότι 

αποτελεί µια παράνοµη επιχειρηµατική συµπεριφορά, απειλεί και την αξιοπιστία της 

οικονοµικής πληροφόρησης στοιχίζοντας στις επιχειρήσεις σηµαντικότατα ποσά.  

Όπως αναφέραµε παραπάνω ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την 

πρόληψη της απάτης µέσα στην επιχείρηση. Κατά συνέπεια η πιθανότητα να 

εµπλακεί η επιχείρηση σε παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων της 

αυξάνεται όταν ο έλεγχος (εσωτερικό και εξωτερικό) είναι χαλαρός. 

Η αποτελεσµατικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου δεν είναι θέµα απεικόνισής 

του στο οργανόγραµµα, αλλά, µια σειρά παραµέτρων που πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη από τη διοίκηση. Ως τέτοιες θεωρούνται: 

α. Η ξεκάθαρη πολιτική και η στρατηγική που θα πρέπει να έχει η διοίκηση για 

τον εσωτερικό έλεγχο. 

β. Η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, που σηµαίνει, το που υπάγεται 

ιεραρχικά, αν υπάγεται στη ∆ιοίκηση (∆/ντα Σύµβουλο) ή σε Επιτροπή Ελέγχου 

(Audit Committee) ή σε κάποια διεύθυνση. Η υπαγωγή του απευθείας στη ∆ιοίκηση ή 

σε Επιτροπή Ελέγχου προσδιορίζει σαφώς και το βαθµό υποστήριξής του. Αντιθέτως, 

η ένταξή του σε κάποια διεύθυνση, τον θέτει υπό περιορισµό και τον υποβαθµίζει. 

γ. Η ελευθερία δράσης. Το κατά πόσο δηλαδή οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν την 

ελευθερία κινήσεων και το απρόσκοπτο της πρόσβασης στα αρχεία της εταιρείας, στο 

προσωπικό και στα περιουσιακά της στοιχεία. 

δ. Η αναγκαιότητα. Το κατά πόσο δηλαδή η διοίκηση επιθυµεί ο Εσωτερικός 

Έλεγχος να λειτουργεί ως απαραίτητο εργαλείο της και όχι ως µέσον πυρόσβεσης και 

αστυνόµευσης ή για την έξωθεν καλή µαρτυρία. 

Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών είναι στη 

διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Ωστόσο, από τις εµπειρικές µελέτες, υπάρχουν 

ορισµένοι τοµείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για έναν εσωτερικό ελεγκτή, όπως ο 

προέλεγχος, ο έλεγχος της µισθοδοσίας και αξιώσεις τρίτων, ο έλεγχος των κινήσεων 

της αποθήκης, η διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών καθώς και η αξιολόγηση της 

διαχείρισης, και η συνεχής επανεξέταση και αξιολόγηση των υφιστάµενων 

εσωτερικών µέτρων ελέγχου. 

Οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου ως προς την διασφάλιση της αξιοπιστίας των 

οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να περιγραφούν, ως εξής: 
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1. να καθορίζει την καταλληλότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

που υφίσταται, 

2. να διερευνά τη συµµόρφωση µε τους υφιστάµενους χρηµατοδοτικά 

νόµους και οικονοµικούς κανονισµούς, 

3. να ελέγχει την επάρκειας των µηνιαίων αποδόσεων των 

δραστηριοτήτων, και 

4. να ελέγχει για τη φυσική ύπαρξη των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

Ο κίνδυνος που υπάρχει οι ελεγκτές να µην εντοπίσουν παραποιήσεις 

λογιστικών καταστάσεων ελλοχεύει πάντοτε κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ο 

κίνδυνος αυτός µπορεί να αναλυθεί σε τρεις βασικές συνιστώσες  

1. Στον εγγενή κίνδυνο (inherent risk). Ο κίνδυνος αυτός έχει να κάνει µε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης (κλάδος, µέγεθος, κ.ά.) που ελέγχεται. 

2. Τον κίνδυνο εσωτερικού ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος έχει να 

κάνει µε την εκτίµηση από τον εξωτερικό ελεγκτή του επιπέδου και της 

αποτελεσµατικής οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου. 

3. Τον κίνδυνο εκλεκτικών τεκµηρίων. Ο κίνδυνος της µορφής αυτής 

συνίσταται στην επάρκεια και αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκµηρίων που ελήφθησαν 

υπόψη κατά τη διάρκεια του ελέγχου.  

 Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι προφανής από τις ατέλειες 

και τις αδυναµίες που διακρίνουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Ως φαινόµενο των 

αδυναµιών είναι τα λάθη που οφείλονται στις ατέλειες της ανθρώπινης ικανότητας. 

Οι κλοπές, οι απάτες και οι ατασθαλίες ανάγονται στις ατέλειες της ανθρώπινης 

φύσης και ηθικής. Επειδή είναι αδύνατον το ξερίζωµα των αδυναµιών αυτών όσα 

µέσα και να επιστρατευθούν, το µόνο που αποµένει είναι η καταπολέµηση τους από 

τον Εσωτερικό Έλεγχο, για να περιορισθούν κατά το δυνατόν περισσότερο. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ακόµη, σηµαντική σπουδαιότητα και για τον 

εξωτερικό ανεξάρτητο Ορκωτό Λογιστή. Το σύστηµα και η ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου που χρησιµοποιείται από την επιχείρηση θα καθορίσει το πρότυπο και τη 

διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου. Οι ανεξάρτητοι Ορκωτοί Λογιστές εξετάζουν 

και αξιολογούν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ώστε να πεισθούν για την αξιοπιστία 

των λογιστικών δεδοµένων και να καθορίσουν το πρόγραµµα και το χρονοδιάγραµµα 

της ελεγκτικής διαδικασίας, που είναι απαραίτητα για την έκφραση γνώµης πάνω 

στην ειλικρίνεια και αξιοπιστία των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων. 
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Η υιοθέτηση πλαισίων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων µπορούν 

να συµβάλουν σηµαντικά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, τη δηµιουργία ενός 

ισχυρού περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου, την αξιοπιστία των 

χρηµατοοικονοµικών αναφορών και εν τέλει στην αποτροπή του ενδεχόµενου 

εταιρικής απάτης. 

Οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει να υποτιµούν ή να αψηφούν τον εσωτερικό έλεγχο, 

καθώς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσµατικής εταιρικής 

διακυβέρνησης. Τα νοµοθετικά πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, όσο αυστηρά 

και εάν είναι, δεν επαρκούν από µόνα τους για την αποτροπή της εταιρικής απάτης. 

Απαιτείται λοιπόν η δέσµευση της ανώτατης διοίκησης στις επιταγές των αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης, η γνωστοποίηση τους στο σύνολο του οργανισµού και ο 

έλεγχος της συµµόρφωσης του οργανισµού σ’ αυτές.  

Η µη δέσµευση της ηγεσίας στην ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες δηµιουργεί 

ένα περιβάλλον ελέγχου ευάλωτο στη διαφθορά και τις δολιεύσεις. Επιπλέον, αναιρεί 

τα οφέλη που δηµιουργούνται από την εφαρµογή των πλαισίων του εσωτερικού 

ελέγχου και τη διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων. Σηµαντική κρίνεται 

εξάλλου η µέριµνα για την διαρκή εκπαίδευση των διοικητικών στελεχών στα θέµατα 

της διακυβέρνησης των εταιριών, του ελέγχου και της διαχείρισης των κινδύνων.  

 

 

 

3.4 Η Ελληνική Πραγµατικότητα 

 

Στον απόηχο των πρόσφατων εταιρικών αποτυχιών, πολλές µεταρρυθµίσεις έγιναν 

για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των χρηστών 

Για παράδειγµα, πρόσφατα προτεινόµενοι κανόνες NYSE απαιτούν από όλες τις 

εισηγµένες εταιρείες να διαθέτουν υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

Στην Ελλάδα 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 προσπάθειά τους 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 
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εταιρείες καταφεύγουν στην παραποίηση των οικονοµικών τους καταστάσεων µέσα 

από επεµβάσεις στα λογιστικά τους βιβλία “cook the books”. 

Σύµφωνα µε τις εντολές που έχει δώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στους 

ορκωτούς ελεγκτές  θα πρέπει να δίνεται  ιδιαίτερη προσοχή στους ισολογισµούς  σε 

ότι αφορά : α)  στο ύψος της πρόβλεψης για απαξίωση αποθεµάτων, β)  στη  µη 

διακριτή γνωστοποίηση και παρακολούθηση αποθεµατικών που συνδέονται µε 

αναπροσαρµογές σε εύλογες αξίες στοιχείων ενεργητικού, γ)  στη µη γνωστοποίηση 

πληροφοριών για τον έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας από την ενοποίηση 

επιχειρήσεων, δ)  στη µείωση των προβλέψεων επισφαλειών στις τράπεζες παρά το 

ότι αυξήθηκαν οι χορηγήσεις. Επίσης οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει να ελέγξουν 

προσεκτικά το ύψος των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε σχέση µε τη 

δυνατότητα των εταιριών να τις ανακτήσουν, το  χαµηλό ποσό εξόδου που συνδέεται 

µε τις παροχές που βασίζονται σε συµµετοχικούς τίτλους, αλλά και τη διαµόρφωση 

αποτελεσµάτων χρήσης ορισµένων εταιριών από την αποτίµηση σε εύλογες αξίες των 

επενδυτικών ακινήτων που κατέχουν. [http://www.bankingnews.gr]  

Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα, η λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου βρίσκεται ακόµα σε αρχικό στάδιο σε σχέση µε άλλες χώρες του εξωτερικού. 

Τα προβλήµατα επάρκειας και αντιλήψεων αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να τον 

υιοθετήσουν. Αυτά εντοπίζονται στην έλλειψη ικανών εσωτερικών ελεγκτών που σε 

συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας έχουν ως 

αποτέλεσµα τη δυσκολία εφαρµογής της ελεγκτικής λειτουργίας.  

Επίσης η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία είναι χρονοβόρα και δύσκολη επειδή 

απαιτεί ειδικές γνώσεις για τον εσωτερικό έλεγχο. Παρόλα αυτά, οι βασικές αρχές 

λειτουργίας άρχισαν να εφαρµόζονται και οι διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων 

προσαρµόζονται σιγά-σιγά προσβλέποντας στην αποδοτικότητα του ελέγχου και 

προσπαθώντας να τον ενισχύσουν µε διάφορους τρόπους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 

µπορούσε να αποτελέσει θετική εξέλιξη η δηµιουργία ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού 

φορέα, ο οποίος θα είχε την ευθύνη ελέγχου των διαδικασιών και της ποιότητας των 

αποτελεσµάτων των ελέγχων των επιχειρήσεων.  

Στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσονται 

οι επιχειρήσεις, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι πλέον απαραίτητος για την ορθή και 

αναπτυσσόµενη πορεία µιας εταιρείας. Είναι αυτός που θα αναλάβει τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον επιχειρηµατικό κίνδυνο. Ένα από τα 

µελλοντικά αντικείµενα µελέτης µε χρήσιµα για τις διοικήσεις συµπεράσµατα, θα 
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µπορούσε να αποτελέσει η σχέση του ελεγκτή µε την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων αφού ληφθούν υπόψη το µέγεθος της επιχείρησης αλλά και οι 

συνέπειες που µπορεί να έχει σε αυτήν ο λαθεµένος τρόπος προσέγγισης και επίλυσης 

των επιχειρηµατικών κινδύνων.  

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου καθίσταται πλέον βασικός πόλος αναφοράς 

για τη διασφάλιση των µετόχων του οργανισµού αλλά και όλων των φορέων - 

ενδιαφεροµένων που έχουν νόµιµο συµφέρον από αυτόν. Οι εταιρίες µέσω της 

αποτελεσµατικής διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου θα µπορέσουν να αναπτυχθούν 

περισσότερο και να προσθέσουν µεγαλύτερη αξία. Με αυτόν τον τρόπο θα 

αποκτήσουν δύναµη και ενδεχοµένως θα καταστούν ικανές να αντλήσουν 

ευκολότερα πόρους για νέες επενδυτικές δραστηριότητες, µε στόχο την περαιτέρω 

ανάπτυξη τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Στόχος όλων των επιχειρήσεων είναι η αποτελεσµατική διαχείριση και αξιόπιστη 

παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν όλους τους χρήστες. Κυριότερο «όπλο» 

στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ύπαρξη στην εταιρία λειτουργίας διενέργειας 

εσωτερικού ελέγχου. Η έλλειψη οργανωµένης πολιτικής διαχείρισης κινδύνων και η 

ανυπαρξία ενός υγιούς Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µπορούν να αποβούν 

καταστροφικές για οποιονδήποτε οικονοµικό οργανισµό ανεξάρτητα από το µέγεθος, 

ην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται και τα στελέχη που τον διοικούν. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν πλέον τη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου ζωτικής σηµασίας για την ικανοποιητική και αποτελεσµατική πορεία της 

κάθε εταιρίας. Για το λόγο αυτό, πολλές απ’ αυτές έχουν προχωρήσει στη δηµιουργία 

τµήµατος εσωτερικού ελέγχου παρόλο που η λύση της πρόσληψης ελεγκτή από 

ελεγκτική εταιρία περιορίζει τα υπάρχοντα τµήµατα και κατ’ επέκταση τα 

λειτουργικά έξοδα. Με την επιλογή αυτή οι εταιρίες διασφαλίζουν την ανεξαρτησία 

και την αποδοτικότητα του ελεγκτή δείχνουν εµπιστοσύνη στην αποτελεσµατικότητα 

του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου.  

Ένας εσωτερικός ελεγκτής δεν είναι κάποιος που απλώς ανασκοπεί την 

παρελθοντική πορεία της εταιρίας ή αρκείται στη συνήθη και απλή καθηµερινή 

λειτουργία της. Είναι εκείνος που αποσκοπεί στο µεγαλύτερο συµφέρον της 

επιχείρησης και σε συνεργασία µε τη διοίκηση προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 

για να το επιτύχει. 

Οι αρχές και οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου αν και έχουν µεγαλύτερη 

εφαρµογή στις µεγάλες και καλά οργανωµένες επιχειρήσεις είναι απαραίτητες και 

χρήσιµες και για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις γιατί και σε αυτές αντιµετωπίζονται 

καθηµερινά προβλήµατα προστασίας των περιουσιακών στοιχείων από κλοπή, φθορά 

ή αλλοίωση καθώς και αποφυγής ηθεληµένων ή αθέλητων λαθών και παραλείψεων 

κατά την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων στα λογιστικά βιβλία της 

επιχείρησης.  
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Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα σηµαντική στη βοήθεια των οργανώσεων 

εξασφαλίζοντας ότι θα τηρήσει τις δικές καθορίζονται τεκµηριωµένες διαδικασίες 

τους. Στο πλαίσιο της συνεχώς αυξανόµενης και περίπλοκων λογιστικών προτύπων, 

εσωτερικού ελέγχου µπορεί να ενεργήσει ως φάρος για την εξασφάλιση ότι ο φορέας 

ακολουθεί τα πρότυπα και τις διαδικασίες. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος ως λειτουργία έχει επίσης το χρόνο και τους πόρους για 

την έρευνα της εφαρµογής των προτύπων σε πραγµατικές καταστάσεις της ζωής του 

οργανισµού. Ο εσωτερικός έλεγχος ως σύνδεσµος µε τους εξωτερικούς ελεγκτές 

υποβολή εκθέσεων είναι επίσης ένα πολύ σηµαντική λειτουργία. 

 Άλλωστε αν κοιτάξει κανείς ιστορικά οι περισσότερες περιπτώσεις αποτυχίας 

οποιουδήποτε µεγάλου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος οφείλεται σε µια αποτυχία της 

διαχείρισης του κινδύνου και της αξιολόγησης και λειτουργίας των επενδύσεων. Σε 

όλες αυτές τις περιπτώσεις, εάν η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είχε 

αξιολογήσει τους κινδύνους και τις διαδικασίες σε έναν καλύτερο τρόπο τότε το 

αποτέλεσµα θα µπορούσε µε µεγάλη πιθανότητα να είναι διαφορετικό. 
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