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Περίληψη

Η ζήτηση για ελεγκτικές υπηρεσίες παρουσιάζει μια εντυπωσιακή αύξηση τα

τελευταία χρόνια. Η αύξηση αυτή είναι φυσική συνέπεια της αναγνώρισης και της

ουσιαστικής συμβολής της Ελεγκτικής στην μεγιστοποίηση της αξίας των

επιχειρήσεων. Η Ελεγκτική δεν καλύπτει σήμερα μόνο τον έλεγχο των οικονομικών

καταστάσεων αλλά καλύπτει και τους τομείς της Εταιρικής Διακυβέρνησης με τον

Εσωτερικό Έλεγχο, την αξιολόγηση των επιδόσεων των διοικούντων και την τήρηση

των θεσμοθετημένων κανόνων με τους ελέγχους συμμόρφωσης.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα βασικά σημεία του

Εσωτερικού Ελέγχου και κυρίως να αναδείξει τη συμβολή του στους τομείς της

Εταιρικής Διακυβέρνησης που σχετίζονται με τον έλεγχο.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της Εταιρικής Διακυβέρνησης η

ιστορική εξέλιξη και οι βασικές αρχές που ισχύουν ανά τον κόσμο. Στο δεύτερο

κεφάλαιο γίνεται εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Εταιρική

Διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά

η έννοια του εσωτερικού ελέγχου και της ελεγκτικής. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται

διεξοδικά  ο αποτρεπτικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην αποφυγή της

επιχειρησιακής απάτης. Στο έκτο κεφάλαιο διερευνάται η εφαρμογή των αρχών της

εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου είναι καθοριστικής σημασίας για την

ποιότητα των οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύουν μεγάλες εταιρείες και

αντίστοιχα αναζητούν οι επενδυτές στις οργανωμένες αγορές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Corporate Governance)

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εταιρική Διακυβέρνηση  αποτελεί προτεραιότητα για τους επενδυτές την

τελευταία δεκαετία, τόσο ως έννοια αλλά και ως μέθοδος διακρίβωσης διαφάνειας-

αποτελεσματικής απόδοσης λογαριασμού-τρόπου λειτουργίας.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η ζήτηση της πληροφόρησης για την Εταιρική

Διακυβέρνηση καθώς οι ενδοεπιχειρησιακοί παράγοντες φαίνεται να διαδραματίζουν

όλο και σημαντικότερο ρόλο στον προσδιορισμό της ανταγωνιστικής θέσης των

επιχειρήσεων στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ
Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται στο πλαίσιο που καθορίζει τις

σχέσεις μεταξύ των τριών πυλώνων της σύγχρονης επιχείρησης, δηλαδή των μετόχων,

των διευθυντικών στελεχών (management), και του διοικητικού συμβουλίου. Η

ρύθμιση των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων των τριών αυτών πλευρών

αποτελεί αντικείμενο συστηματικού προβληματισμού σε όλες τις αναπτυγμένες

οικονομίες.

Ο  όρος  «εταιρική  διακυβέρνηση»  περιγράφει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι

εταιρείες διοικούνται  και  ελέγχονται.  Σύμφωνα  με  τις  Αρχές  Εταιρικής

∆ιακυβέρνησης   του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),

οι οποίες αποτελούν διεθνώς σημείο αναφοράς η   εταιρική   διακυβέρνηση

αρθρώνεται   ως  ένα   σύστημα   σχέσεων   ανάμεσα   στη ∆ιοίκηση  της  εταιρείας,  το

∆ιοικητικό  Συμβούλιο  (∆Σ),  τους  μετόχους  της  και  άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας,

εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη   λειτουργία   της,

προσδιορίζονται   τα   μέσα   επίτευξης   των   εταιρικών   στόχων, οργανώνεται το
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σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της

απόδοσης  της ∆ιοίκησης  κατά  τη  διαδικασία  εφαρμογής  των παραπάνω.  Οι  Αρχές

του  ΟΟΣΑ  υπογραμμίζουν  το  ρόλο  της  καλής  εταιρικής διακυβέρνησης  στην

προώθηση  της  ανταγωνιστικότητας  των  επιχειρήσεων,  όσον αφορά  αφενός  στην

αποτελεσματικότητα  της  εσωτερικής  οργάνωσης  και  αφετέρου στο  χαμηλότερο

κόστος  κεφαλαίου.  Τέλος,  η  αυξημένη  διαφάνεια  που  προάγει  η εταιρική

διακυβέρνηση έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της

οικονομικής   δραστηριότητας   των   ιδιωτικών   επιχειρήσεων,   αλλά   και   των

δημόσιων οργανισμών και θεσμών1. Οι Shleifer και Vishny αναφέρουν ότι η Εταιρική

Διακυβέρνηση ασχολείται με το πώς οι χρηματοδότες των επιχειρήσεων θα

εξασφαλίσουν ότι θα λάβουν την απόδοση για την επένδυσή τους2. Επίσης η Εταιρική

Διακυβέρνηση ορίζεται ως ένα σύστημα αρχών επί τη βάσει του οποίου οργανώνεται

λειτουργεί και διοικείται μία ανώνυμη εταιρεία, ώστε να διαφυλάσσονται και να

ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρία στα

πλαίσια του εταιρικού συμφέροντος. Ένας άλλος ορισμός αναφέρει ότι η Εταιρική

Διακυβέρνηση είναι ένα σύνολο κανόνων συμπεριφοράς με τους οποίους η επιχείρηση

διευθύνεται και ελέγχεται. Η συμπεριφορά αφορά όλους όσοι εμπλέκονται στη

διοίκηση της εταιρείας με όσους έχουν σχέση με αυτήν. Τέλος η Εταιρική

Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών το οποίο αφορά τον σχεδιασμό και την

εφαρμογή των κατάλληλων εκείνων μηχανισμών διοίκησης, παρακολούθησης και

ελέγχου της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο την ορθολογική και

αποδοτική χρησιμοποίηση των παραγωγικών τους πόρων.

Σκοπός της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου

του διοικητικού συμβουλίου, η εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας του διοικητικού

συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων, η υιοθέτηση διαφάνειας και έγκυρης

1 Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΟΣΑ (2004).
2 Shleifer A. and Vishny R., A survey of Corporate Governance, Journal of Finance,1997 52 (2) σελ738
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πληροφόρησης, καθώς επίσης και η προστασία των μικρομετόχων.

Στο πλαίσιο της ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης, η ισότιμη μεταχείριση των μετόχων

και η συστηματική ενημέρωσή τους ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους προς τις

επιχειρήσεις και την κεφαλαιαγορά. Όλες βεβαίως οι πληροφορίες που δημοσιεύονται,

θα πρέπει να είναι αληθείς και πλήρεις και όπου χρειάζεται ελεγμένες από

(ανεξάρτητους) εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές και θα πρέπει να καταρτίζονται

με βάση διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και πρακτικές (όπως π.χ. οι οικονομικές

καταστάσεις).

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποβλέπει στην ικανοποίηση τριών βασικών αρχών,

όσον αφορά τις δραστηριότητες της επιχείρησης και του διοικητικού συμβουλίου.

Πρόκειται για τη διαφάνεια, τη συνέπεια και τη λογοδοσία.

Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Εταιρική Διακυβέρνηση, είναι η

εξισορρόπηση μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών στόχων, μεταξύ των

προσωπικών, ατομικών και ευρύτερων επιχειρηματικών στόχων και συμφερόντων. Για

το λόγο αυτό χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ εταιρείας, μετόχων και stakeholders

(πιστωτές, χρηματοοικονομικούς αναλυτές, εποπτικές Αρχές κ.ά.), χρειάζεται αμοιβαία

εμπιστοσύνη και διαφάνεια.3,4

1.3 Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η απαίτηση για αξιοκρατία, διαφάνεια, σωστή και έγκαιρη ενημέρωση,

αποτελεσματικό έλεγχο, αξιόπιστη κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων είναι

καθολική σε κάθε οργανωμένη κεφαλαιαγορά. Ειδικότερα μετά την αποκάλυψη

σκανδάλων, δίνεται το έναυσμα για τη λήψη μέτρων και για υποβολή προτάσεων. Έτσι

μετά το κραχ του 1929, ακολούθησαν μια σειρά από μέτρα όπως, η συγκρότηση της

3 Π. Δούκας Εταιρική Διακυβέρνηση-Κεφαλαιαγορές-Χρηματιστήριο και Αξιολόγηση Επιχειρήσεων
σελ.80
4 Financial Times FT Director 19/3/1999 σελ.3
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επιτροπής τίτλων και συναλλάγματος, οι περιορισμοί στη δημιουργία της πυραμίδας

και ο έλεγχος των υποχρεωτικών διαθεσίμων5.

Στην Μεγάλη Βρετανία τα σκάνδαλα διάφορων εταιρειών οδήγησαν στη

σύσταση της επιτροπής Cadbury η οποία το 1992 διατύπωσε ένα εθελοντικό κώδικα για

την Εταιρική Διακυβέρνηση. Στην Ιαπωνία μετά την κρίση της δεκαετίας του 1990

άρχισε μεγάλος διάλογος για τις αλλαγές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, που οδήγησε

σε ψήφιση νόμου το 2003, που καθορίζει μια σειρά από μηχανισμούς παρακολούθησης

της εκτελεστικής διοίκησης.

Στην Αμερική το Κογκρέσο το 2002 ψήφισε νόμο σχετικά με την Εταιρική

Διακυβέρνηση, αλλά και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θέσπισε νέα κριτήρια για

την εισαγωγή εταιρειών, μεταξύ των οποίων είναι το διοικητικό συμβούλιο να

απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από ανεξάρτητα μέλη και η ελεγκτική επιτροπή να

αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη.

Τις  τελευταίες  δύο  δεκαετίες,  η  Ευρώπη  γνώρισε  την  εκτενή  διάδοση

κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης. Οι κώδικες αυτοί βασίζονται στην οικειοθελούς

χαρακτήρα «συμμόρφωση ή εξήγηση» (comply or explain) και με τις ουσιαστικές

διατάξεις τους συνιστούν  πλέον  το  κυρίαρχο  εργαλείο  για  τη  θέσπιση  προτύπων

διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς πληθώρα διατάξεών τους έχουν

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  από  τα  περισσότερα  διεθνή  fora.

Έναυσμα  του  ΣΕΒ  για την παρούσα πρωτοβουλία υπήρξε η απουσία στην Ελλάδα

ενός ευρέως αποδεκτού και εφαρμοσμένου κώδικα «συμμόρφωσης ή εξήγησης», που

να θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων  πρακτικών  διακυβέρνησης  για  τις  ελληνικές

εταιρείες.  Η  έλλειψη  αυτή διαφοροποιεί  τη  χώρα  από  τις  άλλες  χώρες-μέλη  της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και καθιστά πιο δύσκολη τη συμμόρφωση των ελληνικών

5 Μ. Ξανθάκης Λ. Τσιπούρη Λ. Σπανός Εταιρική Διακυβέρνηση-Έννοια και Μέθοδοι Αξιολόγησης 2003
σελ.17
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εταιρειών με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όσον αφορά στην εταιρική

διακυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέθεσε σε ειδικούς να κάνουν προτάσεις για τον

εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά το νόμο

περί ανωνύμων εταιρειών. Σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση προτάθηκε στην

Ευρωπαϊκή Ένωση η έκδοση μιας σειράς οδηγιών για τη βελτίωσή της. Δεν συστήνεται

η δημιουργία κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, επειδή η νομοθεσία των κρατών δεν

είναι εναρμονισμένη, συστήνεται όμως ο συντονισμός των ενεργειών των κρατών-

μελών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά

και η γραπτή έκθεση των επιχειρήσεων σχετικά με την προσαρμογή τους και την

αιτιολογία για τη μη εφαρμογή των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα πολλοί διεθνής οργανισμοί και φορείς έχουν

διατυπώσει μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης. Την

τελευταία μόνο δεκαετία έχουν δημοσιευτεί πάνω από 50 κώδικες Εταιρικής

Διακυβέρνησης σε πάνω από 62 χώρες. Όλοι αυτοί οι κώδικες έχουν εθελοντικό

χαρακτήρα, και καλούν τις επιχειρήσεις να του υιοθετήσουν. Η εμπειρία έχει δείξει ότι

πρώτα μια ανεξάρτητη αρχή δημοσιεύει έναν εθελοντικό κώδικα, και στη συνέχεια οι

αρμόδιες αρχές προχωρούν στην υποχρεωτική ρύθμιση της Εταιρικής Διακυβέρνησης,

λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στον προτεινόμενο

εθελοντικό κώδικα6.

Σε αρκετές χώρες έχουν καταγραφεί πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης των

συστημάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι κυριότερες είναι οι εξής:

Η.Π.Α.

 Bacon Report (1992), on “Corporate Boards and Corporate

Governance”

6 Μ. Ξανθάκης Λ. Τσιπούρη Λ. Σπανός Εταιρική Διακυβέρνηση-Έννοια και Μέθοδοι Αξιολόγησης 2003
σελ.19
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 American Law Institute’s (1994) “Principles of Corporate

Governance”

 Donaldson Report for the American Society for Corporate

Secretaries (1994), υπό τον τίτλο “Catalysts for Corporate

Governance”

 Corporate Governance Market Principles, CalPERS, 1998

 Teachers Insurance and Annuity Association – College Retirement

Equities Fund (TIAA – CREF), 1997.

 Report of the National Association of Corporate Directors (NACD)

Blue Ribbon Commissions on Improving the Effectiveness of Audit

Committees, 1998.

 Νόμος Sarbanes – Oxley (2002)

ΕΥΡΩΠΗ

Γαλλία

 Vienot Report (1995)

 Vienot Report (1999)

Eλλάδα

 Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Συστάσεις για την

ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας και του Ανταγωνιστικού

Μετασχηματισμού της (Λευκή Βίβλος), Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 1999

 Απόφαση 5/204/14-11-2000, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 Νόμος 3016/2002, για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Ηνωμένο Βασίλειο

 The Cadbury Report (1992)

 The Greenbury Report (1995)

 The Hampel Report (1998)
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 The Turnbull Report (1999)

 The Higgs Report (2003)

 The Smith Report (2003)

ΟΟΣΑ

 The OECD Principles (1999), (2004)

Το χαρακτηριστικό των πρωτοβουλιών μεταρρύθμισης των συστημάτων

εταιρικής διακυβέρνησης των διαφόρων χωρών είναι ότι έχουν πολλά κοινά σημεία με

τον Κώδικα Βέλτιστης Συμπεριφοράς της Επιτροπής Cadbury.

Ιδιαίτερα, στις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης, σύμφωνα με την Έκθεση του

Center for European Policy Studies (CEPS, 1995), υπάρχουν 42 κώδικες βέλτιστης

συμπεριφοράς ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες.

1.4 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης εξειδικεύει τη διάρθρωση των

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μεταξύ των διαφορετικών συμμετεχόντων  σε μια

εταιρεία, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ανώτατα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη,

οι μέτοχοι και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι μέσα ή έξω από την εταιρεία (stakeholders).

Βασική  αναφορά του προβλήματος της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί το

πρόβλημα του «εντολέα – εντολοδόχου», πως δηλαδή θα επιλέγονται οι ικανότεροι

διαχειριστές της εταιρείας (εντολοδόχοι), και κυρίως με ποιον τρόπο θα είναι

αξιόπιστοι και θα λογοδοτούν στους ιδιοκτήτες της (εντολείς). Καθώς οι ιδιοκτήτες

(μέτοχοι) και οι διαχειριστές (εκτελεστική διοίκηση) της εταιρείας μπορούν να έχουν

διαφορετικά και αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, το σύστημα εταιρικής

διακυβέρνησης οφείλει να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα αυτά ευθυγραμμίζονται,

κατά το δυνατό, ώστε να επιτυγχάνεται το άριστο επίπεδο αποτελεσματικότητας και

κερδοφορίας7.

7 Shleifer A. and Vishny R., A survey of Corporate Governance, Journal of Finance, 1997,52 (2) σελ741
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Σε επιχειρήσεις με μεγάλη συγκέντρωση στο μετοχικό κεφάλαιο το πρόβλημα

ανακύπτει μεταξύ «ισχυρών» μεγαλομετόχων και μετόχων μειοψηφίας. Στο πλαίσιο

αυτό, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ύπαρξη επαρκούς διαφάνειας και

αποκάλυψης πληροφοριών ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των

δικαιωμάτων των μετόχων, και ειδικότερα των μετόχων μειοψηφίας κ.α., αποτελούν

παραμέτρους που σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζουν το είδος και την ποιότητα των

σχέσεων και διαδικασιών που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της επιχείρησης μεταξύ

των διαφόρων μερών. Αποτελούν ταυτόχρονα κρίσιμους παράγοντες στη διαδικασία

λήψης απόφασης από τους επενδυτές, και κυρίως τους θεσμικούς8.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση συνδέεται συνήθως με το πρόβλημα της

αντιπροσώπευσης δηλαδή με το διαχωρισμό ιδιοκτησίας και ελέγχου. Στην πιο απλή

περίπτωση, ένας επιχειρηματίας ή ένας manager – που δεν διαθέτει επαρκή κεφάλαια –

συγκεντρώνει κεφάλαια από επενδυτές για να τα επενδύσει για παραγωγική χρήση. Οι

χρηματοδότες όμως θέλουν να είναι σίγουροι, ότι το αντάλλαγμα για τη δέσμευση των

χρημάτων τους δεν θα είναι χαρτιά (π.χ. μετοχές) χωρίς αξία9.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποσκοπεί, γενικότερα, στη διασφάλιση της ορθής

λειτουργίας της εταιρείας, ιδίως με την επιλογή των προσώπων που θα τη διοικούν, με

την οργάνωση του τρόπου χρηματοδότησής της, με την αποτροπή μείωσης της αξίας

της, με την αποφυγή και τη διευθέτηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και,

γενικότερα, με τη διατήρηση της νομιμότητας της λειτουργίας της.

Η θέσπιση ενός συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνηση προϋποθέτει διεργασία σε

δύο διαδοχικά επίπεδα, άρρηκτα συνδεδεμένα το ένα με το άλλο, κατά τρόπο ώστε να

σχηματίζουν μία ενότητα διαδικασίας. Καταρχήν θα πρέπει να προσδιοριστούν οι

8 Μ. Ξανθάκης Λ. Τσιπούρη Λ. Σπανός Εταιρική Διακυβέρνηση-Έννοια και Μέθοδοι Αξιολόγησης 2003
σελ.13

9 Μέκος Κ. Η Εταιρική Διακυβέρνηση- Όψεις του προβλήματος και πιθανές απαντήσεις  2003 σελ23
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στόχοι και να εντοπιστούν οι τομείς της διακυβέρνησης των εταιρειών. Στη συνέχεια θα

πρέπει να καθοριστεί η ίδια η διαδικασία υιοθέτησης των κανόνων Διακυβέρνησης.

Η αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση συνδέεται με την επιδίωξη

συγκεκριμένων πολιτικών που στοχεύουν στην προστασία των δικαιωμάτων των

μετόχων, την αύξηση της διαφάνειας και του επιπέδου πληροφόρησης για τα

συμβαίνοντα στην εταιρεία, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας του Διοικητικού

Συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης.

1.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τα συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχουν σαν βασικό στόχο τη

διασφάλιση διαφανούς, χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης που μεγιστοποιεί την

οικονομική αξία της επιχείρησης, προστατεύοντας ταυτοχρόνως τα συμφέροντα όλων

των μετόχων και πιστωτών.

Το κέντρο ενδιαφέροντος των σύγχρονων συστημάτων εταιρικής

διακυβέρνησης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η οργάνωσή του, και η εξασφάλιση

ανεξαρτησίας του από μεγαλομετόχους και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας.

Τα συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Το

αγγλοσαξονικό ή  εξωτερικό σύστημα στο οποίο σημαντικό ρόλο παίζουν οι αγορές

που έχουν μεγάλη ρευστότητα, ενώ οι μετοχές είναι διάσπαρτες σε πολλούς ιδιοκτήτες.

Το σύστημα της ηπειρωτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας ή εσωτερικό σύστημα, όπου

υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση και οι μετοχές των εταιρειών είναι συγκεντρωμένες

σε λίγους ιδιοκτήτες και υπάρχει γενικά έλλειψη ρευστότητας αγορών κεφαλαίου10.

1.6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η αναγκαιότητα θέσπισης συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης πηγάζει  από

τη σχέση εντολέα – εντολοδόχου (principal – agent) που υφίσταται κυρίως ανάμεσα σε

μετόχους και διευθυντικά στελέχη, μετόχους και πιστωτές και μεγαλομετόχους και

10 Μέκος Κ. Η Εταιρική Διακυβέρνηση- Όψεις του προβλήματος και πιθανές απαντήσεις  2003 σελ57-58
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μικρομετόχους. Σε κάθε σύστηµα που ο εντολέας παραχωρεί αρμοδιότητες σε κάποιον

άλλο φορέα, τον εντολοδόχο, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες επ’

ονόµατί του, τα συμφέροντα του εντολοδόχου συνήθως αποκλίνουν από τα

συμφέροντα του εντολέα11.

Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μετόχων- διευθυντικών στελεχών

εμφανίζεται με τις εξής μορφές:

•Ανάλωση εταιρικών πόρων σε µη παραγωγικές υπηρεσίες και αγαθά.

•Υπερβολική αποστροφή κινδύνου.

•Έµφαση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μετόχων-πιστωτών εμφανίζεται με τις εξής

μορφές:

•Ανάληψη από την επιχείρηση επενδυτικών σχεδίων υψηλότερου επενδυτικού

κινδύνου από ότι είχε αρχικά παρουσιαστεί στο επιχειρηματικό σχέδιο.

•Περαιτέρω δανειακή επιβάρυνση, µετά την έκδοση του αρχικού δανείου, πέρα από ότι

είχε αρχικά προβλεφθεί.

•Άρνηση των µμετόχων να συνεισφέρουν επιπλέον µμετοχικό κεφάλαιο όταν η

επιχείρηση αντιμετωπίζει χρηματοδοτικές δυσχέρειες.

Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μεγαλομετόχων- μικρομετόχων εμφανίζεται ως

εξής:

•Εκμετάλλευση των μικρομετόχων από τους μεγαλομετόχους µέσω καταχρηστικών

συναλλαγών της επιχείρησης µε επιχειρηματικά σχήματα που ελέγχει αποκλειστικά ο

μεγαλομέτοχος.

•Ανάληψη δραστηριοτήτων άσχετων µε τα συμφέροντα της επιχείρησης που

ικανοποιούν προσωπικές επιδιώξεις του μεγαλομετόχου.

11 Τραυλός, Ν Η επίδραση ισχυρών συστημάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης στις δραστηριότητες και
λειτουργική απόδοση των επιχειρήσεων 2004 σελ.8



11

1.7 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τα βασικά κριτήρια της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η βελτίωση της

λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης, η αύξηση της

διαφάνειας και του ελέγχου και η προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων.

1.7.1Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου σε μια επιχείρηση είναι πολύ σημαντικός

καθώς εποπτεύει και ελέγχει τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη, αλλά και

διαμορφώνει τη μακροχρόνια στρατηγική της εταιρείας. Η αύξηση της

αποτελεσματικότητας του διοικητικού συμβουλίου προκύπτει από την υιοθέτηση και

εφαρμογή μιας σειράς μηχανισμών και πρακτικών μέσα στην επιχείρηση. Αυτοί οι

μηχανισμοί και οι πρακτικές αφορούν το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου, τη

συχνότητα των συνεδριάσεών του, τις διαδικασίες αξιολόγησής του, τη λειτουργία

ειδικών επιτροπών, τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών στο

διοικητικό συμβούλιο, ο καθορισμός των αμοιβών τους και οι ξεχωριστές συνεδριάσεις

τους, καθώς  και ο διαχωρισμός του προέδρου από τη θέση του διευθύνοντος

συμβούλου.

Το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι τέτοιο, έτσι ώστε να

μην εμφανίζονται ούτε προβλήματα συντονισμού μεταξύ των μελών αλλά και ούτε

φαινόμενα έλλειψης προτάσεων και ιδεών. Δεν υπάρχει κάποιο άριστο μέγεθος

διοικητικού συμβουλίου.

Ο κώδικας του Συμβουλίου Θεσμικών Επενδυτών των Η.Π.Α. τονίζει ότι ο

αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 15. Στον

Βελγικό κώδικα συστήνεται ως ανώτατος μέγεθος τα 12 μέλη, στον Σουηδικό μεταξύ 6

και 9, στη Γαλλία ο νόμος ορίζει τον μέγεθος μεταξύ 3 και 12 ενώ στην Ελλάδα η

Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα συστήνει 13 μέλη στο

Διοικητικό Συμβούλιο.
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Το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να εξετάζεται διεξοδικά από

τις εταιρείες έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και επιδιώξεις τους όπως αυτές

διαμορφώνονται μέσα στον χρόνο.12

Προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει

να εφαρμόζεται διαδικασίες αξιολόγησής του, τόσο συνολικά όσο και για κάθε μέλος

ξεχωριστά.13

Ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι η συχνότητα των συνεδριάσεων του

διοικητικού συμβουλίου. Ο αριθμός των συνεδριάσεων ποικίλλει από εταιρεία σε

εταιρεία. Κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη χρόνου των μελών. Η πρόταση για το

συγκεκριμένο θέμα είναι η αύξηση του χρόνου που διατίθενται για τις συνεδριάσεις του

διοικητικού συμβουλίου, αλλά και να λαμβάνεται υπόψη, κατά τον προσδιορισμό των

συνεδριάσεων, το κόστος των συνεδριάσεων με όλες του τις μορφές(χρόνος των μελών,

έξοδα μετακίνησης, αποζημιώσεις μελών κτλ.).

Αποτελεί καλή πρακτική Εταιρικής Διακυβέρνησης το διοικητικό συμβούλιο να

απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από μη εκτελεστικά μέλη (non – executive directors)

και να έχει σημαντικό αριθμό ανεξάρτητων μελών. Η πρακτική αυτή θεωρείται

θεμελιώδης για την αποτελεσματική λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου. Τα

ανεξάρτητα μέλη θεωρούνται πιο ικανά να παρακολουθούν τις αποφάσεις του

διοικητικού συμβουλίου14. Οι λόγοι που συνήθως προβάλλονται για την αναγκαιότητα

συμμετοχής των μη εκτελεστικών μελών και κατά προτίμηση ανεξάρτητων μελών  στο

Διοικητικό Συμβούλιο είναι15:

12 Μ. Ξανθάκης Λ. Τσιπούρη Λ. Σπανός Εταιρική Διακυβέρνηση-Έννοια και Μέθοδοι Αξιολόγησης
2003 σελ.43

13 Μ. Ξανθάκης Λ. Τσιπούρη Λ. Σπανός Εταιρική Διακυβέρνηση-Έννοια και Μέθοδοι Αξιολόγησης
2003 σελ.44

14 Μ. Ξανθάκης Λ. Τσιπούρη Λ. Σπανός Εταιρική Διακυβέρνηση-Έννοια και Μέθοδοι Αξιολόγησης
2003 σελ.37

15 Μέκος Κ. Η Εταιρική Διακυβέρνηση- Όψεις του προβλήματος και πιθανές απαντήσεις  2003 σελ566
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1. Τα μη εκτελεστικά μέλη διευρύνουν το οπτικό πεδίο της εταιρείας,

ενισχύουν τη δυνατότητα στρατηγικής σκέψης έξω από το καθιερωμένο

πλαίσιο και ενημερώνουν τους εντός της εταιρείας για τις προσδοκίες της

κοινωνίας,

2. Τα μη εκτελεστικά μέλη βοηθούν στην εξασφάλιση των συμφερόντων της

εταιρείας και των μετόχων. Βοηθούν στην υπέρβαση συγκρούσεων

συμφερόντων (όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο) μεταξύ των

ανώτερων στελεχών και των μετόχων για θέματα όπως οι αμοιβές των

στελεχών, οι εξαγορές και η επενδυτική πολιτική.

3. Τα μη εκτελεστικά μέλη έχουν ένα ρόλο παρακολούθησης και αξιολόγησης

του διευθύνοντος συμβούλου και της υπόλοιπης διοικητικής ομάδας.

Η συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών στο Διοικητικό

Συμβούλιο συστήνεται από όλους σχεδόν τους κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στον

κώδικα του ΟΟΣΑ αναφέρεται ότι τα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει να εξετάζουν τη

δυνατότητα εκλογής επαρκούς αριθμού μη εκτελεστικών μελών, ικανών να ασκούν

ανεξάρτητα τα καθήκοντά τους, όταν δημιουργούνται προβλήματα σύγκρουσης

συμφερόντων16. Στο πλαίσιο αυτό κινούνται και οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης του

Ηνωμένου Βασιλείου 17του Βελγίου18 της Ιρλανδίας19 της Γερμανίας20 και της Ελλάδας

(Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, 1999).

Σημειώνεται εξάλλου ότι με βάση το νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση

(Ν3016/2002) ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των

εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος

του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών ο

νόμος ορίζει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Η ύπαρξη ανεξάρτητων

16 OECD 1999
17 Cadbury Report 1992
18 BSE-CBF Commission 1998
19 IAIM 1999
20 DSW 1998
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μελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται ρητά και

συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετοχών. Στις ΗΠΑ, οι αρχές

των δύο μεγάλων συνταξιοδοτικών ταμείων CalPERS (1998)  και TIAA-CREF (2000)

συστήνουν την ύπαρξη σημαντικής πλειοψηφίας ανεξάρτητων μελών στα διοικητικά

συμβούλια των εταιρειών, ενώ το Συμβούλιο Θεσμικών Επενδυτών των ΗΠΑ συστήνει

τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών να

απαρτίζονται από ανεξάρτητα μέλη.

Η επιλογή των μη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια εμπειρίας, κύρους και καταξίωσης.21 Η

αμοιβή των μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν

θα πρέπει να συνδέεται με την κερδοφορία της επιχείρησης, και να μην λαμβάνει τη

μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών(stock options) ή συμμετοχής στο

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της επιχείρησης. Καλή πρακτική θεωρείται η αμοιβή τους

να λαμβάνει τη μορφή απόκτησης μετοχών της εταιρείας και να συνδέεται με

μακροχρόνιους εταιρικούς στόχους22. Το μέτρο προσδιορισμού της αμοιβής τους είναι

ο χρόνος που διαθέτουν στην εταιρεία.

1.7.2 Λειτουργία ειδικών επιτροπών
Η λειτουργία ειδικών επιτροπών βοηθάει ουσιαστικά στην αποτελεσματική

εποπτεία της εκτελεστικής διοίκησης από το διοικητικό συμβούλιο. Σημαντικό

χαρακτηριστικό είναι να απαρτίζονται αυτές οι επιτροπές από μη εκτελεστικά μέλη του

διοικητικού συμβουλίου έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητες. Σημαντικότερες είναι η

επιτροπή ελέγχου που διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος

διασφαλίζει τις βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η επιτροπή καθορισμού

αμοιβών και η επιτροπή διαχείρισης κινδύνων.

21 Μ. Ξανθάκης Λ. Τσιπούρη Λ. Σπανός Εταιρική Διακυβέρνηση-Έννοια και Μέθοδοι Αξιολόγησης
2003 σελ.38
22 Greenbury Report 1995
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1.7.3 Ο διαχωρισμός του προέδρου από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με το διοικητικό συμβούλιο, είναι

ο διαχωρισμός της θέσης του προέδρου από αυτή του διευθύνοντος συμβούλου. Ο

ρόλος του προέδρου είναι να ελέγχει τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και να

παρακολουθεί τους εκτελεστικούς διευθυντές. Ο διαχωρισμός της θέσης εξασφαλίζει

ότι ο πρόεδρος θα ασκεί ανεξάρτητα τις αρμοδιότητές του, εξυπηρετώντας τα

συμφέροντα των μετόχων. Επίσης ο διαχωρισμός της θέσης σε μια επιχείρηση μειώνει

το κόστος του προβλήματος του εντολέα-εντολοδόχου. Το σύστημα ηγεσίας λήψης των

αποφάσεων ελέγχου δεν θα πρέπει να ελέγχεται από το σύστημα ηγεσίας λήψης των

εκτελεστικών αποφάσεων. Όταν διευθύνων σύμβουλος κατέχει και τη θέση του

προέδρου, έχει τη δυνατότητα να ελέγχει όλη τη πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη στα

μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μειώνοντας έτσι τη δυνατότητα αποτελεσματικής

εποπτείας.23Συνεπώς ο αποτελεσματικός διαχωρισμός των εκτελεστικών αποφάσεων

από τις αποφάσεις ελέγχου απαιτεί ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου να είναι

διαφορετικό πρόσωπο από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

1.7.4 Διαφάνεια, αποκάλυψη πληροφοριών και έλεγχος
Η πλήρης και έγκαιρη αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζονται με την

εταιρεία αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για τη διασφάλιση διαφάνειας, την προστασία

επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Αποτελεσματικό επίπεδο

αποκάλυψης πληροφοριών για τις δραστηριότητες και τη δομή της εταιρείας

προσελκύει επενδυτές, οι οποίο επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες,

έγκαιρα, αξιόπιστα και με λεπτομέρεια, ώστε να μπορούν να ασκούν επαρκώς

ενημερωμένοι τα δικαιώματα ψήφου τους.24 Είναι εξάλλου καταγεγραμμένη η πρόθεση

των θεσμικών επενδυτών για περισσότερη διαφάνεια, καθώς θέτουν  ως προτεραιότητα

23 Μ. Ξανθάκης Λ. Τσιπούρη Λ. Σπανός Εταιρική Διακυβέρνηση-Έννοια και Μέθοδοι Αξιολόγησης
2003 σελ.40
24 Μ. Ξανθάκης Λ. Τσιπούρη Λ. Σπανός Εταιρική Διακυβέρνηση-Έννοια και Μέθοδοι Αξιολόγησης
2003 σελ.29
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για μεν τις εταιρείες την έγκαιρη και ευρεία αποκάλυψη πληροφοριών , για δε τις

ρυθμιστικές αρχές τη βελτίωση των λογιστικών προτύπων, βάση των οποίων

καταρτίζονται οι λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών

Θεωρείται καλή πρακτική οι εταιρείες να γνωστοποιούν πληροφορίες που

σχετίζονται με τις δραστηριότητες τους, να παρουσιάζουν στοιχεία που σχετίζονται με

τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των φορέων τους (π.χ. σχέσεις σύγκρουσης

μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, αποκάλυψη της αμοιβής των

εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών διευθυντικών

στελεχών) και να αναπτύσσουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης των κινδύνων

ου αναλαμβάνουν. Επιπλέον, πέρα από τη περιοδική δημοσιοποίηση πληροφοριών

(μέσω των ετήσιων, εξαμηνιαίων ή/και τριμηνιαίων  οικονομικών καταστάσεων), είναι

απαραίτητη η έγκαιρη δημοσιοποίηση κάθε πληροφορίας που έχει επίδραση άνω στην

τιμή της μετοχής (για παράδειγμα, ένα σημαντικό εταιρικό γεγονός, όπως η εξαγορά ή

η (συγχώνευση). Η ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση των μετόχων, καθώς και η

συστηματική ενημέρωση τους ενισχύει την εμπιστοσύνη τους προς τις επιχειρήσεις και

την κεφαλαιαγορά.

Οι περισσότεροι κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρονται στην ανάγκη

αποτελεσματικής ενημέρωσης των επενδυτών για τα εταιρικά μεγέθη και γεγονότα και

για το ύψος των αμοιβών των ανωτάτων στελεχών και των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, καθώς και στην σπουδαιότητα της ύπαρξης αποτελεσματικού συστήματος

διαχείρισης κινδύνων.

Στην Ελλάδα από το 2001 όλες οι εισηγμένες εταιρείες υποχρεούνται να

δημοσιεύουν ετήσια έκθεση. Ο νόμος 2533/1985 υποχρεώνει τις εισηγμένες εταιρείες

να δημοσιεύουν εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Το πλαίσιο

διαφάνειας και αποκάλυψης πληροφοριών έχει ενισχυθεί σημαντικά, ύστερα και από

την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί Κανόνων συμπεριφοράς των
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εταιρειών που έχουν εισάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και

των συνδεδεμένων με αυτές προσώπων’ (απόφαση 5/204/2000).

Ως γενική αρχή ορίζεται ότι κάθε εταιρεία οφείλει να διασφαλίζει την έγκαιρη

δημοσιοποίηση πληροφοριών ή γεγονότων που επέρχονται στη σφαίρα της

δραστηριότητας της, τα οποία δεν είναι προσιτά στο κοινό και τα οποία δύναται, λόγω

των επιπτώσεων τους στην περιουσιακή ή οικονομική της κατάσταση ή στη γενική

πορεία των υποθέσεων της, να προκαλέσουν σημαντική διακύμανση των τιμών των

μετοχών της.

1.8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ο εσωτερικός έλεγχος αναφέρεται στη βιβλιογραφία για την Εταιρική

Διακυβέρνηση, περισσότερο μέσω της επιτροπής ελέγχου. Τονίζεται η σημασία όχι

μόνο της ύπαρξης της επιτροπής αλλά και της ανεξαρτησίας της. Αυτό εξασφαλίζεται

με τη συμμετοχή αποκλειστικά μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η

σημασία της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου περισσότερο περικλείεται στην

ανεξαρτησία της επιτροπής25. Κενό στη βιβλιογραφία παρουσιάζεται στο θέμα της

αλληλεπίδρασης των διάφορων μηχανισμών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ενώ

περιγράφονται επαρκώς οι διάφοροι μηχανισμοί ξεχωριστά, δεν αναλύεται πως

αλληλεπιδρά ο ένας μηχανισμός με τον άλλο26. Τέλος στη βιβλιογραφία γίνεται

αναφορά για το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής

Διακυβέρνησης. Παρουσιάζεται σαν την υπηρεσία που διασφαλίζει την εφαρμογή των

αρχών αυτών καθώς η διαφάνεια και η αξιοπιστία περικλείονται στην έννοια του

εσωτερικού ελέγχου και οι βέλτιστες αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν

αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εφαρμογή των αρχών

της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι αρχές αυτές διασφαλίζονται από τον εσωτερικό

25 Μέκος Κ. Η Εταιρική Διακυβέρνηση- Όψεις του προβλήματος και πιθανές απαντήσεις  2003 σελ131
26 Μέκος Κ. Η Εταιρική Διακυβέρνηση- Όψεις του προβλήματος και πιθανές απαντήσεις  2003 σελ132
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έλεγχο καθώς αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η

διαφάνεια, η συνέπεια και η λογοδοσία είναι στοιχεία που διέπουν τους αντικειμενικούς

στόχους του εσωτερικού ελέγχου ο οποίος αξιολογεί και καταγράφει τις εσωτερικές

διαδικασίες στην πράξη, επισημαίνει αδυναμίες και αποκλίσεις του συστήματος και

παρέχει συμβουλές και προτείνει προσαρμογές. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η

συμβολή του στην ανάπτυξη και εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας μεταξύ των

τµηµάτων και των στελεχών της εταιρείας και η προσαρμογή της εταιρείας στο ισχύον

θεσμικό πλαίσιο.

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν μηχανισµό επιτήρησης της εφαρμογής των

αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην

προστασία της εταιρείας και στην διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της. Ο

εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει στη διοίκηση ότι κάθε τι λειτουργεί κατά τον τρόπο

που προβλέπεται και εκτείνεται πέρα από τις λογιστικές και οικονομικές λειτουργίες

καλύπτοντας όλο το πλάτος της εταιρείας καθώς άπτεται όλων των δραστηριοτήτων της

οργάνωσης.

Η σημασία που προσδίδεται στον εσωτερικό έλεγχο και στην ύπαρξη της

επιτροπής ελέγχου φαίνεται και από του κώδικες για την Εταιρική Διακυβέρνηση που

έχουν θεσπιστεί σε όλες τις χώρες. Συγκεκριμένα στον κώδικα της επιτροπής Cadbury,

πάνω στον οποίο βασίστηκαν οι περισσότεροι κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης στον

κόσμο, αναφέρει ότι  οι εταιρείες πρέπει να θεσπίσουν Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου

που θα απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.

Στη Λευκή Βίβλο της επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα

τονίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίζει προς τη γενική

συνέλευση των μετόχων, ότι οι ασκούντες εσωτερικό(ανεξάρτητο) έλεγχο στην

επιχείρηση έχουν την οικονομική και λειτουργική αυτονομία, ώστε να επιτελούν το
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έργο τους με πληρότητα. Θα πρέπει επίσης το διοικητικό συμβούλιο να παρέχει όλα τα

απαραίτητα μέσα τα οποία διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού

εσωτερικού ελέγχου. Επίσης ενθαρρύνεται η σύσταση επιτροπή ελέγχου η οποία θα

απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, των οποίων η

εξουσία και τα καθήκοντα περιγράφονται ευκρινώς κατά των διορισμό τους από τη

γενική συνέλευση των μετόχων.

Επίσης στο κείμενο αρχών του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων για την

εφαρμογή Εταιρικής Διακυβέρνησης τονίζεται ότι η οργάνωση και λειτουργία

εσωτερικού ελέγχου αποτελεί βασική προϋπόθεση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Τονίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου και περιγράφει τις αρμοδιότητές του.

Τέλος για την αποτελεσματικότερη διοίκηση της εταιρίας συνιστάται εκτός των άλλων

η σύσταση επιτροπής ελέγχου.

Στο  νόμο 3016/2002 για τα ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων

εταιρειών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές τους αξίες σε οργανωμένη

χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, καθορίζεται η οργάνωση του

εσωτερικού ελέγχου, και ορίζονται οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας του εσωτερικού

ελέγχου (η αναλυτική παρουσίαση του νόμου γίνεται σε επόμενο κεφαλαίο).

Τέλος στην 2577 πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2006 με θέμα <<Πλαίσιο

αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων

Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές

αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων>>, αναλύεται μεταξύ άλλων, ο

εσωτερικός έλεγχος των πιστωτικών ιδρυμάτων, και επισημαίνεται ότι οι βέλτιστες

αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ΣΕΕ των

πιστωτικών και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

Βλέπουμε λοιπό όσο σημαντικό ρόλο παίζει ο εσωτερικός έλεγχος στην

Εταιρική διακυβέρνηση. Η έννοια του εσωτερικού ελέγχου, σηματοδοτεί μια νέα
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επιχειρηματική αντίληψη που μέσα στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον

δημιουργεί στρατηγικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω

της υιοθέτησης  υποχρεωτικών κανόνων,  όπως  ο  Νόμος  3016/2002 ,  που  επιβάλλει

τη συμμετοχή  μη  εκτελεστικών  και  ανεξάρτητων  μη  εκτελεστικών  μελών  στα ∆Σ

των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας

εσωτερικού ελέγχου  και  την  υιοθέτηση  εσωτερικού  κανονισμού  λειτουργίας.

Επιπλέον,  ένα πλήθος   άλλων   νομοθετικών   πράξεων   ενσωμάτωσαν   στο

ελληνικό   νομοθετικό πλαίσιο  τις  ευρωπαϊκές  οδηγίες  εταιρικού  δικαίου,

δημιουργώντας  νέους  κανόνες εταιρικής  διακυβέρνησης,  όπως  ο  Νόμος  3693/2008,

που  επιβάλλει  τη  σύσταση επιτροπών  ελέγχου,  καθώς  και  σημαντικές  υποχρεώσεις

γνωστοποίησης,  όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μιας

εταιρείας, και ο Νόμος 3884/2010,   που   αφορά   σε   δικαιώματα   των   μετόχων   και

πρόσθετες   εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους στο πλαίσιο

της προετοιμασίας της  Γενικής  τους Συνέλευσης. Ο πρόσφατος  Νόμος 3873/2010,

που  ενσωμάτωσε  στην  ελληνική  έννομη  τάξη  την  Οδηγία  2006/46/EC4 της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  λειτουργεί  ως  υπενθύμιση  της  ανάγκης  θέσπισης  του

Κώδικα και αποτελεί «θεμέλιο λίθο» του. Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις

περισσότερες άλλες χώρες, ο Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών (Ν. 2190/1920 , τον

οποίον   τροποποιούν   πολλές   από   τις   παραπάνω   διατάξεις   νόμων   κοινοτικής

έμπνευσης) περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησής τους.

Στο   παρελθόν   έγιναν   σημαντικές   προσπάθειες   για   την  ανάπτυξη

βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στην ελληνική αγορά, πέραν από τις
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απαιτήσεις της   νομοθεσίας.   Το   1999,   η   Επιτροπή   Κεφαλαιαγοράς   υιοθέτησε

τις   «Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης στην Ελλάδα – Οδηγίες για τον Ανταγωνιστικό

Μετασχηματισμό της», γνωστή και ως «Γαλάζια Βίβλο», με πρότυπο τις Αρχές του

ΟΟΣΑ.   Επίσης,   ο   ΣΕΒ   συνέταξε   γενικές   αρχές   εταιρικής   διακυβέρνησης

που δημοσιεύθηκαν το 2001.

Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης πρωτοεμφανίστηκε στη χώρα μας το

1998-1999. Το έντονο ενδιαφέρον, κυρίως των μικρομετόχων, οδήγησε κάποιες

επιχειρήσεις σε υπερβολικές συμπεριφορές, δημιουργώντας μεγάλες απορίες σχετικά με

το που διοχετεύτηκαν τα κεφάλαια από το φούσκωμα των αγορών. Χωρίς αυστηρό

θεσμικό πλαίσιο, αρκετές επιχειρήσεις έσπευσαν να εισάγουν τις μετοχές τους στο

Χρηματιστήριο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος της

αλλά και να προστατέψει τους μετόχους, σχημάτισε μια επιτροπή φορέων, η οποία

εξέδωσε την Λευκή  Βίβλο της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα(1999). Στην

Βίβλο αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ζητήματα που αφορούσαν σε διαφάνεια,

προστασία μειοψηφούντων μετόχων, εταιρική ευθύνη προς τον κοινωνικό περίγυρο,

εσωτερικό έλεγχο και αυτοέλεγχο των εταιρειών. Επρόκειτο για μια προσπάθεια

διαμόρφωσης ενός πλαισίου συμπεριφοράς των επιχειρήσεων που δεν θα είχε  το

χαρακτήρα άμεσα εφαρμοζόμενων υποχρεωτικών ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με την επιτροπή, το τότε νομικό πλαίσιο –που κυρίως περιλαμβανόταν

στο Ν. 2190/1920- δεν ανταποκρινόταν πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες διακυβέρνησης

των εισηγμένων στο  χρηματιστήριο επιχειρήσεων, αφού δεν προστάτευε επαρκώς τα

δικαιώματα των μικρομετόχων στις εταιρείες πολυμετοχικής βάσης, δεν αποσαφήνιζε

τις προϋποθέσεις συναλλαγών ευρείας κλίμακας (όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές) και

δεν διασφάλιζε ικανοποιητικά επίπεδα διαφάνειας στις εσωτερικές διαδικασίες.

Σε πολλά θέματα, η Επιτροπή ακολουθεί την λογική των αντίστοιχων

βρετανικών. Για παράδειγμα γίνεται εκτενής αναφορά στην ανάγκη καθιέρωσης και
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λειτουργίας Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από μη-

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τουλάχιστον τρία), θα διερευνά όλα τα

ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της και θα ενημερώνει τακτικά το

Διοικητικό Συμβούλιο27. Θεωρεί καλή πρακτική η πλειοψηφία του Διοικητικού

Συμβουλίου να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη ώστε να εξασφαλίζουν

ανεξάρτητη κρίση κατά το μέγιστο βαθμό28, ενώ προτιμά το διαχωρισμό των ιδιοτήτων

του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου29

Η Επιτροπή  θεωρεί ακόμη απαραίτητη την ύπαρξη μεταξύ των μη-

εκτελεστικών μελών και ορισμένων που θα είναι ανεξάρτητοι από τα εκτελεστικά μέλη

και τους μετόχους που έχουν την πλειοψηφία. Ως στοιχεία απαραίτητα για να είναι

ανεξάρτητο κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται τα παρακάτω30:

1. δεν είναι εκτελεστικό διευθυντικό στέλεχος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένης επιχείρησης, ούτε ήταν κατά το προηγούμενο έτος.

2. δεν έχει συγγένεια με άλλα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. δεν είναι ταυτόχρονα μέλος της ομάδας των μετόχων που συγκεντρώνουν την

πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, δεν έχει επιλεγεί ως υποψήφιος

από αυτούς ούτε έχει δοσοληψίες με αυτούς.

4. δεν έχει άλλη σχέση με τη επιχείρηση η οποία από την φύση της μπορεί να επηρεάσει

την ανεξάρτητη κρίση του, και συγκεκριμένα δεν είναι προμηθευτής αγαθών ή

υπηρεσιών, που από τη φύση τους επηρεάζουν την ανεξάρτητη κρίση του. Ούτε είναι

μέλος επιχείρησης που είναι σύμβουλος την εν λόγω επιχείρησης. Οι οποιεσδήποτε

27 Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Συστάσεις για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας και του ανταγωνιστικού μετασχηματισμού της. 1999.παρ.4.7
28 Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Συστάσεις για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας και του ανταγωνιστικού μετασχηματισμού της.1999. παρ.5.6

29 Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Συστάσεις για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας και του ανταγωνιστικού μετασχηματισμού της. 1999.παρ.5.5

30 Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Συστάσεις για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας και του ανταγωνιστικού μετασχηματισμού της. 1999.παρ.6.3
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διαπραγματεύσεις με την εταιρεία θα πρέπει να περιορίζονται σε θέματα που αφορούν

τη διαπραγμάτευση της αμοιβής του.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει ως καλή πρακτική  τα μη εκτελεστικά μέλη  να μην

εκλέγονται για πολλές θητείες.

Η Λευκή Βίβλος ήταν ο θεμέλιος λίθος στον οποίο βασίστηκε ο νόμος

3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση.

Με την 5/204/14-11-2000 απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς εκδόθηκε  ο

Κανονισμός Συμπεριφοράς Εισηγμένων  Εταιρειών. Εκεί καθορίζονται οι υποχρεώσεις

των βασικών μετόχων τους, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών

στελεχών τους ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία συνδέονται με αυτές.

Ακόμα περιέχει ισχυρές προβλέψεις υπέρ των μικρών ιδίως μετόχων.

Έτσι, μεταξύ άλλων υπάρχει πρόβλεψη για:

Την υποχρέωση των εταιρειών να γνωστοποιούν συνεχώς σημαντικά εταιρικά

γεγονότα που μπορεί να έχουν επίδραση επί της τιμής της μετοχής.

Την υποχρέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να γνωστοποιούν τις

συναλλαγές τους πριν τη δημοσίευση των τριμηνιαίων και ετησίων αποτελεσμάτων.

Τη δημιουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου και τμήματος εξυπηρέτησης

μετόχων.

Τη δημοσίευση ετήσιου δελτίου από τις εισηγμένες εταιρείες που περιέχει τους

λογαριασμούς και τον πίνακα ταμειακών ροών.

2.2 O ΝΟΜΟΣ 3016/2002 ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2.2.1 Εισαγωγή
Ο νόμος 3016 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ήρθε να καλύψει το κενό που

υπήρχε στην Ελληνική νομοθεσία γι αυτό το θέμα. Ο νόμος στηρίχθηκε πάνω στη

Λευκή Βίβλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις αρχές της Εταιρικής

Διακυβέρνησης. Οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες
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που έχουν εισάγει ή πρόκειται να εισάγουν μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους, σε

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά31.

Ο νόμος αποτελείται από δύο κεφάλαια και το πρώτο κεφάλαιο που

περιλαμβάνει 11 άρθρα αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα το πρώτο

κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το διοικητικό συμβούλιο, και

συγκεκριμένα ορίζει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των μελών του32, περιγράφει τη

δομή του και τη σύνθεσή του33 , αναλύει τη δράση των ανεξάρτητων και μη

εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου34 και τέλος ορίζει τον τρόπο αμοιβής

τους35.

Το δεύτερο μέρος αφορά τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τον

εσωτερικό έλεγχο. Συγκεκριμένα ορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο του εσωτερικού

κανονισμού λειτουργίας36, την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου37, καθώς και τις

αρμοδιότητες της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου.38

Τέλος στο τρίτος μέρος ορίζεται τι γίνεται σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού

κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών39, καθορίζονται οι συνέπειες

παραβίασης του νόμου40, καθώς και οι μεταβατικές διατάξεις για τις εταιρείες που είχαν

ήδη εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την ημέρα ψήφισης του νόμου.41

Επίσης ορίζεται ότι οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται όταν δεν είναι

αντίθετες με τις διατάξεις αυτού του νόμου.

31 Άρθρο 1 Ν.3016/2002
32 Στο άρθρο 2. παρ.1,2,3,4 Ν.3016/2002
33 Στο άρθρο 3. παρ.1,2 Ν.3016/2002
34 Στο άρθρο 4. παρ.1,2,3 Ν.3016/2002
35 Στο άρθρο 5. παρ. Ν.3016/2002
36 Στο άρθρο 6 παρ.2 Ν.3016/2002
37 Στο άρθρο 7παρ.1,2,3,4 Ν.3016/2002
38 Στο άρθρο 8 Ν.3016/2002
39 Στο άρθρο 9 παρ.1,2,3, Ν.3016/2002
40 Στο άρθρο 10 Ν.3016/2002
41 Στο άρθρο 11 Ν.3016/2002
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2.2.2 Διοικητικό συμβούλιο
Τα μέλη κάθε διοικητικού συμβουλίου εταιρείας που είναι εισηγμένη σε

χρηματιστηριακή αγορά έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και καθήκοντα.

Συγκεκριμένα, πρώτα από όλα, τα μέλη, αλλά και κάθε τρίτο πρόσωπο που του

έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες, θα πρέπει να επιδιώκουν την ενίσχυση της μακροχρόνιας

οικονομικής αξίας της εταιρίας και την προάσπιση του γενικού εταιρικού

συμφέροντος42, ενώ απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν

στα συμφέροντα της εταιρίας43. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοκρατία ορίζεται

ότι θα πρέπει να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα

ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που

εμπίπτουν  στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων

με αυτών της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους.44

Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει κάθε έτος έκθεση στην οποία αναφέρονται

αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και

γνωστοποιεί τις εκθέσεις αυτές στις εποπτικές αρχές.45

2.2.3 Δομή του διοικητικού συμβουλίου
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από εκτελεστικά και μη

εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα

καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με

την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών

του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού

αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο

αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον

42 Άρθρο 2 παρ.1 Ν.3016/2002
43 Άρθρο 2 παρ 2 Ν.3016/2002
44 Άρθρο 2 παρ3 Ν.3016/2002
45 Άρθρο 2 παρ4 Ν.3016/2002
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ανεξάρτητα μέλη. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο

διοικητικό συμβούλιο ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της

μειοψηφίας των μετόχων.46 Επίσης ορίζεται ότι τα θέματα αμοιβών προς τα διοικητικά

στελέχη και προς τους ελεγκτές της εταιρείας καθορίζονται από το διοικητικό

συμβούλιο.47

2.2.4 Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ορίζεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου

πρέπει να μην είναι μέτοχοι και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με

συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.48

Συγκεκριμένα καθορίζεται ότι σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν ένα μέλος του

διοικητικού συμβουλίου διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την

εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση, η οποία σχέση από τη φύση της

επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός

προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.49

Επίσης σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι

πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω

ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με

την εταιρία επιχείρηση50, ή έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος

εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου

που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συν-

δεδεμένης με αυτήν επιχείρησης.51

Τα ανεξάρτητα μέλη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, ο καθένας ή από

κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου

46 Άρθρο 3 παρ.1 Ν.3016/2002
47 Άρθρο 3 παρ.2 Ν.3016/2002
48 Άρθρο 4 παρ.1 Ν.3016/2002
49 Άρθρο 4 παρ.1 Ν.3016/2002
50 Άρθρο 4 παρ.1β Ν.3016/2002
51 Άρθρο 4 παρ.1γ Ν.3016/2002
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προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο

αναγκαίο.52

Ύστερα από την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και 20 μέρες από

την συγκρότησή του σε σώμα ορίζεται ότι η εταιρεία θα πρέπει να  υποβάλλει στην

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε τα μέλη

του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του

νόμου 3016. Στο πρακτικό της γενικής συνέλευσης καθορίζεται η ιδιότητα του κάθε

μέλους του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και

ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.53

Τέλος η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου

καθορίζονται σύμφωνα με τον ν.2190/1920 είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν

για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του

διοικητικού συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.54

2.2.5 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
Προκειμένου μία εταιρία να εισαγάγει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της σε

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατά την υποβολή της αίτησης περί εισαγωγής

πρέπει να διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος  καταρτίζεται με α-

πόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.55

Ο νόμος ορίζει πιο πρέπει να είναι το ελάχιστο περιεχόμενο του εσωτερικού

κανονισμού λειτουργίας. Συγκεκριμένα ένας εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας θα

πρέπει να περιλαμβάνει56 :

52 Άρθρο 4 παρ.2 Ν.3016/2002
53 Άρθρο 4 παρ.3Ν.3016/2002
54 Άρθρο 5 Ν.3016/2002
55 Άρθρο 6 παρ.1 Ν.3016/2002
56 Άρθρο 6 Ν. 3016/2002
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α. Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση

των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση. Πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον

υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών

Ανακοινώσεων.

β. Τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών

του διοικητικού συμβουλίου.

γ. Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και στη

συνέχεια αξιολόγησης της απόδοσής τους.

δ. Τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των μελών του διοικητικού

συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που, εξαιτίας της σχέσης

τους με την εταιρεία, κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της

εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων εφόσον αυτές είναι αντικείμενο

διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και από άλλες

δραστηριότητες που συνδέονται με την εταιρία.

ε. Τις διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών

συναλλαγών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του διοικητικού

συμβουλίου ή τρίτων στους οποίους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του διοικητικού

συμβουλίου, οι οποίες σχετίζονται με την εταιρία, καθώς και με βασικούς πελάτες ή

προμηθευτές της.

στ. Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών, την

παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα

όργανα και τους μετόχους της εταιρίας.

2.2.6. Εσωτερικός έλεγχος - Μια πρώτη προσέγγιση.
Στο άρθρο 7 καθορίζονται οι αρχές  της οργάνωσης και των λειτουργιών του

εσωτερικού ελέγχου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι η οργάνωση και λειτουργία

εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή των μετοχών ή άλλων
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κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Καθορίζεται ότι η διενέργεια

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρίας,

στην οποία απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και απο-

κλειστικής απασχόλησης57.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ορίζεται ότι θα πρέπει

να είναι ανεξάρτητοι, να μην ανήκουν ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα

της εταιρίας και να εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοι-

κητικού συμβουλίου.58 Ορίζεται επίσης ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το

διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και ότι δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές μέλη του

διοικητικού συμβουλίου, εν ενεργεία διευθυντικά στελέχη ή συγγενείς των παραπάνω

μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Επίσης ορίζεται ότι η

εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε

μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα

εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτήν.59

Ορίζεται επίσης ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί

ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου,

τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε ο-

ποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να

συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά

να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους. Η διοίκηση της εταιρίας οφείλει να

παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του

έργου τους60.

Τέλος καθορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού

57 Άρθρο 7παρ.1 Ν. 3016/2002
58 Άρθρο 7παρ.2 Ν. 3016/2002
59 Άρθρο7 παρ.3 Ν.3016/2002
60 Άρθρο7 παρ.4 Ν.3016/2002
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ελέγχου61. Συγκεκριμένα η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου:

α. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού

Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας

που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών και της

χρηματιστηριακής.

β. Αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των

ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών

στελεχών της εταιρίας με τα συμφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την

άσκηση των καθηκόντων του.

γ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά

τουλάχιστον το τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς

έλεγχο και να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

δ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρίας,

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με

αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και

εποπτείας που αυτές ασκούν.

2.2.7 Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη
χρήση αντληθέντων κεφαλαίων

Το άρθρο 9 του νόμου 3016/2002 ορίζει τι ακριβώς γίνεται σε περίπτωση

αύξησης του μετοχικού κεφάλαιο με καταβολή μετρητών αλλά και σε περίπτωση

απόκλισης στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ε-

ταιρίας με καταβολή μετρητών, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας υποβάλλει στη

γενική της συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του ε-

πενδυτικού σχεδίου της εταιρίας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς

και απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη

61 Άρθρο 8 Ν.3016/2002
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αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή χρόνος μικρότερος των τριών

ετών. Επίσης ορίζεται ότι στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης

περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της

έκθεσης.62

Σχετικά με τις αποκλίσεις  στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων ορίζεται ότι αυτές

μπορούν να αποφασιστούν από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με πλειοψηφία

των 3/4 των μελών του και έγκριση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται για το

σκοπό αυτόν. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών,

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, χωρίς να αίρονται άλλες

υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.63

2.2.8 Συνέπειες παραβίασης του νόμου
Σε περίπτωση  που κάποιος ασκεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

και δεν τηρεί τις υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 3 έως 8 και 11 του

νόμου 3016/2002 τότε ορίζεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον διαπιστώσει

αυτές τις παραβιάσεις επιβάλλει κυρώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4β του

Ν.2836/2000.64

62 Άρθρο9 παρ.1Ν.3016/2002
63 Άρθρο9 παρ.2Ν.3016/2002
64 Άρθρο10 Ν.3016/2002
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η τύχη των επιχειρήσεων αναλαμβάνεται από υψηλόβαθμα στελέχη με μεγάλες

γνώσεις και ικανότητες. Είναι αυτοί που εκχωρούν αρμοδιότητες σε όλα τα ιεραρχικά

επίπεδα της επιχείρησης και προσδιορίζουν τους στρατηγικούς και αντικειμενικούς

στόχους της επιχείρησης. Έτσι, αυξάνεται η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια για

σωστή διαχείριση και για έλλειψη διαφθοράς.

Η Ελεγκτική είναι ένας επαγγελματικός κλάδος των διοικητικών – οικονομικών

επιστημών που πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και προϋποθέσεις για τη

διενέργεια ελέγχου σε κάθε επιχείρηση που στοχεύει στη διαφύλαξη και τη σωστή

διαχείριση οικονομικών πόρων καθώς και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του

ανθρώπινου δυναμικού.65

Μία αρχική λοιπόν προσέγγιση της έννοιας του ελέγχου, τον ορίζει ως ένα

σύνολο αξιολογήσεων προκειμένου να εκφρασθεί μία αντικειμενική κρίση -σύμφωνα

με συγκεκριμένες αρχές- για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της επιχείρησης

σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους.

Το αντικείμενο του ελέγχου, δηλαδή τι ελέγχεται και γιατί είναι αναγκαίος ο

έλεγχος, το υποκείμενο του ελέγχου, δηλαδή ποια πρόσωπα έχουν αναλάβει να

διενεργούν τον έλεγχο, και τις ελεγκτικές διαδικασίες, δηλαδή τον τρόπο και τις

επιστημονικές τεχνικές και μεθόδους που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη

διενέργεια ελέγχου, συμβάλλουν στη σωστή εφαρμογή του.

Ο εσωτερικός έλεγχος στέκεται  αρωγός στις προσπάθειες της διοίκησης και

ξεφεύγει από τον παραδοσιακό οικονομικό έλεγχο. Ο εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει

ότι όλα στην επιχείρηση λειτουργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις της διοίκησης.

65 Π. Παπαστάθης Ο Σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις-οργανισμούς και η πρακτική
εφαρμογή του. 2003  Α τόμος σελ22
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3.2 ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο εσωτερικός έλεγχος δεν αναφέρεται μόνο στα οικονομικά στοιχεία αλλά

καλύπτει όλους τους χώρους. Ελέγχει όλες τις λειτουργίες, χωρίς να περιορίζεται σε

αντικείμενα, και αυτό γιατί κάθε αντικείμενο ελέγχου στην πράξη υπεισέρχεται σε άλλα

ήδη ελέγχου. Τα είδη ελέγχου προέρχονται από τον διαχωρισμό των λειτουργιών σε

γενικές κατηγορίες, με την παρατήρηση ότι κάθε λειτουργία εντάσσεται σε μία γενική

κατηγορία.

3.2.1 Οικονομικοί έλεγχοι.
Ο έλεγχος αυτός ασχολείται με τις ενέργειες της επιχείρησης που έχουν

επίπτωση στην διασφάλιση; της περιουσίας της επιχείρησης, στην. λογιστική

απεικόνιση των οικονομικών γεγονότων της επιχείρησης καθώς και στην

δημοσιευόμενη οικονομική πληροφορία από την επιχείρηση. Ειδικότερα ενδιαφέρεται

για την αξιοπιστία, την κανονικότητα και την ειλικρίνεια της λογιστικής και

οικονομικής πληροφορίας 66,67

3.2.2 Έλεγχοι διαχείρισης
Το είδος αυτό του ελέγχου προέρχεται από την εξέλιξη της έννοιας του ελέγχου

μέσα στο χρόνο και περικλείει την ιδέα της ικανότητας να προσδιορισθούν οι σκοποί-

στόχοιτης επιχείρησης και να μετρηθούν τα επιτεύγματα. Θέτει επίσης το πρόβλημα

του βέλτιστου τρόπου εκμετάλλευσης των χρησιμοποιουμένων πηγών.

Δεν ελέγχει απευθείας τα αποτελέσματα της επιχείρησης, αλλά τις διαδικασίες,

τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να φθάσει σ' αυτά τα αποτελέσματα. Το

σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό του είναι ότι εξετάζει τα επιτεύγματα της

επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον της (εσωτερικό και εξωτερικό).

Σε σχέση με το δεύτερο επίπεδο ελέγχου, αυτό της επαλήθευσης- αξιολόγησης,

ο έλεγχος της διαχείρισης μπορεί να ορισθεί ως:

66 Π. Παπαστάθης Ο Σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις-οργανισμούς και η πρακτική
εφαρμογή του. 2003  Α τόμος σελ37
67 Θ. Παπαδάτου Εσωτερικός και Εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων εταιρειών  Β έκδοση 2005 σελ36
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Η αξιολόγηση και κρίση των επιτευγμάτων της επιχείρησης βραχύχρονα και

μακρόχρονα, σε σχέση με το περιβάλλον της (εσωτερικό και εξωτερικό) και με τον

τρόπο εκμετάλλευσης των χρησιμοποιουμένων πηγών.

3.2.3 Έλεγχος φυσικού περιβάλλοντος
Ο έλεγχός φυσικού περιβάλλοντος θεωρείται προέκταση του ελέγχου της

διαχείρισης και αφορά τη διαπίστωση σε πρώτο στάδιο και την αξιολόγηση σε δεύτερο,

των επιπτώσεων των ενεργειών της επιχείρησης στο φυσικό περιβάλλον.

3.2.4 Εσωτερικός έλεγχος
Όπως έχει ήδη γίνει φανερό, ο όρος «έλεγχος» συναντάται κατά κύριο λόγο

στην επιχείρηση ή σε κάθε οικονομική ενότητα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Η έννοια όμως της επιχείρησης, σε σχέση με την επιδίωξη και την επίτευξη των

στόχων της, είναι συνδεδεμένη με την έννοια της οργάνωσης. Κάθε επιχείρηση, πιο

συγκεκριμένα, προσπαθεί να προσεγγίσει τους στόχους της και να εφαρμόσει την

στρατηγική της μέσα από μία δεδομένη οργανωτική δομή.

Ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει το σχέδιο οργάνωσης και το σύνολο των

συντονισμένων ενεργειών που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση, προκειμένου ,να:

προστατεύσει την περιουσία της,

διασφαλίσει την ποιότητα της πληροφόρησης,

εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα των ενεργειών,

επαληθεύσει ότι εφαρμόζονται η πολιτική και οι οδηγίες της διοίκησης.

3.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να ορισθεί ως το σύνολο των διαδικασιών, των

κανόνων, των μεθόδων και των επαληθεύσεων που διασφαλίζουν στην επιχείρηση την

προστασία της περιουσίας της και την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής

της.68 Ο εσωτερικός έλεγχος δίνει τη δυνατότητα να απαντηθούν οι ερωτήσεις του

68 Θ. Παπαδάτου Εσωτερικός και Εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων εταιρειών  Β έκδοση 2005 σελ3
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τύπου ποιος κάνει τί, σε ποια στιγμή και για ποιο σκοπό. Οι απαντήσεις θα πρέπει να

βρίσκονται σε ένα εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου που η επιχείρηση τηρεί και

ενημερώνει συστηματικά.69

Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος είναι ο λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος ο

οποίος διεξάγεται με την εξέταση των διαφόρων λογιστικών διαδικασιών και μεθόδων

όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς της επιχείρησης. Είναι ο διοικητικός έλεγχος

που διεξάγεται με την καταμέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των

διαφόρων διαδικασιών, μέτρων και συστημάτων ελέγχου της επιχείρησης70.

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διαδικασία εσωτερική για την εταιρεία που

στόχο έχει να βελτιώσει τις λειτουργίες της, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων

διαδικασιών, αφού γίνει απαραίτητα επιστημονική ανάλυση των

λειτουργιών(operations / functions),  και της αξιολόγησης των ήδη υπαρχόντων

διαδικασιών. Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό, ο εσωτερικός έλεγχος είναι η ανεξάρτητη

και αντικειμενική αξιολόγηση της επιχείρησης μέσω της ανασκόπησης και εξέτασης

των διαφόρων λειτουργιών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης, η οποία γίνεται με

εντολή του ανώτατου Management.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο των Αμερικανών Ορκωτών Λογιστών (AICPA)

εσωτερικό έλεγχο αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι συντονισμένες

προσπάθειες, μέθοδοι και μέτρα που υιοθετούνται εντός μιας επιχείρησης, με σκοπό τη

διαφύλαξη και την προστασία της περιουσίας της, τον έλεγχο της ακρίβειας και της

αξιοπιστίας των λογιστικών στοιχείων, την προώθηση της αποτελεσματικότητας της

λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της προδιαγραμμένης επιχειρηματικής

πολιτικής.71

Σύμφωνα με το ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών ο εσωτερικός έλεγχος είναι

μια ανεξάρτητη, αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, καλά

69 Θ. Παπαδάτου Εσωτερικός και Εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων εταιρειών  Β έκδοση 2005 σελ3
70 Α.Τσακλάγκανος ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ2η έκδοση 2005 σελ44
71 SAS No 1SECTION 320.09 AICPA COMMITTEE ON AUDITING PROCEDURES
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σχεδιασμένη και οργανωμένη, που μέσω των τεχνικών και επιστημονικών

προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού

ελέγχου. Να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού με σκοπό

την αποτελεσματική αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον

περιορισμό ή εξάλειψη αυτού, που αναλαμβάνει η διοίκηση να διαχειριστεί για την

επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.72

Το θεσμικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου για τις εισηγμένες εταιρείες στο

χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ορίζει το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών,

που ιδρύθηκε το 1985 και είναι το συλλογικό όργανο που εκφράζει τον εσωτερικό

έλεγχο στην Ελλάδα. Επίσης έχουμε την 2438/1999 απόφαση της Τράπεζας της

Ελλάδος που κάνει λόγο για επιτροπή ελέγχου και ανεξαρτησία της επιθεώρησης.

Επίσης η επιτροπή κεφαλαιαγοράς με την εγκύκλιο 6/1999 επισημαίνει προς τις

Ε.Λ.Δ.Ε. ότι οφείλουν να διαθέτουν υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, αναφέρεται

ρητά η απόφαση 5/204/14.11.2000 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, που περιλαμβάνει

τον κανονισμό συμπεριφοράς εισηγμένων εταιρειών όπου καθορίζονται οι υποχρεώσεις

των βασικών μετόχων τους, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών

στελεχών τους ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία συνδέονται με αυτές,

ενώ προβλέπεται και η δημιουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Τέλος έχουμε την

απόφαση 2577/2006 της Τράπεζας της Ελλάδος στην οποία καθορίζεται το πλαίσιο

αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων

Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και οι σχετικές

αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.

3.4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σύμφωνα με το Ν. 3016/17.5.2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και άλλες

διατάξεις, προκειμένου μία εταιρεία να εισαγάγει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της σε

72 Π. Παπαστάθης Ο Σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις-οργανισμούς και η πρακτική
εφαρμογή του. 2003  Α τόμος σελ28
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οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, πρέπει να διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό

Λειτουργίας, καθώς και οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Το ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

περιλαμβάνει:

α) Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενά τους και τις

μεταξύ τους σχέσεις. Απαραίτητα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον υπηρεσίες

Εσωτερικού Ελέγχου, εξυπηρέτησης Μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων. .

β) Τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Τις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών της

εταιρείας.

δ) Τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών, των μελών τού

Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που

διαθέτουν εσωτερική πληροφόρηση, σε κινητές αξίες της εταιρείας.

ε) Τις διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης ' σημαντικών

συναλλαγών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου.

στ) Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών.

Η διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία

της εταιρείας, στην οποία απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και

αποκλειστικής απασχόλησης.

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας,

είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της

εταιρείας και εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.
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Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να

λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και

χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως, μία φορά το

τρίμηνο τουλάχιστον, το Διοικητικό Συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς

έλεγχο και να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

Ο εσωτερικός έλεγχος δεν αναφέρεται μόνο σε εκείνα τα μέτρα και σε εκείνες τις

διαδικασίες που εφαρμόζει η επιχείρηση προκειμένου να προλάβει αλλά και να

διαπιστώσει οικονομικές ατασθαλίες που πραγματώνονται εσωτερικά, όπως

επικρατούσε κάποτε. Ο εσωτερικός επεκτείνεται και πέρα από τις οικονομικές-

λογιστικές λειτουργίες της επιχείρησης. Καλύπτει το εύρος και το πλάτος όλων των

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ενώ περιλαμβάνει τους τρόπους και τις μεθόδους με

τους οποίους εκχωρούνται από τη διοίκηση αρμοδιότητες-ευθύνες-και δικαιώματα για

τις λειτουργίες των πωλήσεων, του Marketing, του τμήματος προσωπικού, των

προμηθειών κτλ.73

Με μια πρώτη ανάγνωση ο εσωτερικός έλεγχος θεωρείται σαν μια απλή

επαλήθευση μιας διαδικασίας, ή ενός τελικού αποτελέσματος. Ενώ αυτή η πλευρά του

εσωτερικού ελέγχου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αμελητέα, η παραπέρα εμβάθυνση

οδηγεί στη διαπίστωση ότι διακρίνονται και άλλα επίπεδα του εσωτερικού ελέγχου.

Σε πρώτο επίπεδο ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει το σχέδιο οργάνωσης της

επιχείρησης, το κατάλληλο προσωπικό και ένα σύνολο από οδηγίες που προσδιορίζουν

τους όρους και τις προϋποθέσεις της υλοποίησης κάθε ενέργειας της επιχείρησης. Ο

στόχος αυτού του πρώτου επιπέδου είναι η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου και

αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου. Σε μεγάλες επιχειρήσεις είναι επιτακτική

ανάγκη η ύπαρξη ενός ειδικού εγχειριδίου στο οποίο αναλύεται το οργανόγραμμα και

73 Α.Τσακλάγκανος ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ2η έκδοση 2005 σελ45
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περιλαμβάνονται και οδηγίες υλοποίησης των ενεργειών της. Αυτά τα στοιχεία που

περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο επιτρέπουν τον προσδιορισμό των καθηκόντων, τις

υπευθυνότητες αλλά και τις εξουσίες του προσωπικού της επιχείρησης.

Σε δεύτερο επίπεδο, ο εσωτερικός έλεγχος είναι η μεθοδολογική επαλήθευση

της ύπαρξης και ορθής εφαρμογής του συστήματος καθώς και η αξιολόγησή του. Αν το

σύστημα οργάνωσης είναι γραπτό, όπως σε γενικές γραμμές περιγράψαμε στο πρώτο

επίπεδο, η επαλήθευση και η αξιολόγηση του δεύτερου επιπέδου μπορεί εύκολα να

επαληθευτεί. Για τις επιχειρήσεις μικρού μεγέθους που δεν έχουν γραπτό σύστημα

οργάνωσης, η πραγματοποίηση του δεύτερου επιπέδου δεν μοιάζει να είναι  εφικτή.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν σύστημα οργάνωσης.

Απλώς ο ελεγκτής πρέπει να το ανιχνεύσει, να το προσδιορίσει και να το αξιολογήσει.

Ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει τόσο λογιστικές, όσο και διοικητικές

απόψεις. Από λογιστικής άποψης, ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις

διαδικασίες ή ιδιαιτερότητες στην οργάνωση της επιχείρησης, που ευνοούν την

σύνταξη λογαριασμών ειλικρινών και κανονικών. Φυσικά αυτές οι διαδικασίες πρέπει

να εφαρμόζονται σε όλη τη διάρκεια της χρήσης και σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές

να είναι πιο ευαίσθητες, όπως π.χ. στο τέλος της χρήσης. Περιλαμβάνει επίσης τις

διαδικασίες εκείνες που προστατεύουν την περιουσία της επιχείρησης και που έμμεσα

συντελούν στο να διασφαλιστεί η κανονικότητα και ειλικρίνεια των λογαριασμών.

Από διοικητική άποψη ο εσωτερικός έλεγχος έχει ευρύτερη έννοια, αποκτώντας

έτσι ουσιαστικό χαρακτήρα. Ασχολείται κυρίως με την αποτελεσματικότητα της

λειτουργίας της επιχείρησης και τη συμμόρφωση με τη στρατηγική και πολιτική της

επιχείρησης και την τήρηση των διαφόρων διαδικασιών αυτής.

Η διοικητική άποψη του Εσωτερικού Ελέγχου είναι πιο ευρύτερη από τη

λογιστική και έτσι πλουτίζει την έννοια του Εξωτερικού Ελέγχου, δίνοντάς του ένα πιο

ουσιαστικό χαρακτήρα.
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Ο ελεγκτής λοιπόν αξιολογώντας τον Εσωτερικό Έλεγχο, αγγίζει εκτός από τα

λογιστικά, και λειτουργικά γεγονότα της επιχείρησης (πράγμα που θα φανεί πιο καθαρά

όταν θα δούμε την τεχνική πλευρά του ελέγχου), γεγονός που είναι λογικό, αν δεχτούμε

ότι ο ελεγκτής για να πιστοποιήσει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης, θα

πρέπει να έχει αξιολογήσει πολύ καλά, εκτός των λογιστικών γεγονότων και την

οργάνωση και τις μεθόδους που έχει θεσπίσει η επιχείρηση για τη διαχείρισή της.

3.5 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Με τη μεγάλη επέκταση των επιχειρήσεων, αλλά και με το τεράστιο μέγεθός

τους, είναι πολύ δύσκολη η διοίκησή τους να εξακριβώσει αν ακολουθούνται σωστά οι

στόχοι και οι στρατηγικές της επιχείρησης, αν υπολογίζονται οι αποκλίσεις και αν

λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των

αποκλίσεων.

Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να παρέχει αυτή την πληροφόρηση και καθώς

λειτουργεί και ως σύμβουλος συμβάλλει στον εντοπισμό των διαχειριστικών αδυναμιών

στην πρόληψη των απρόβλεπτων γεγονότων αλλά και στην παρακολούθηση της

τήρησης των στόχων της διοίκησης.

Ο εσωτερικός έλεγχος βεβαιώνει ότι οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που

καταρτίζονται, αλλά και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων, είναι ακριβή, αξιόπιστα,

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα της

επιχείρησης. Διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην καταπολέμηση της απάτης και της

ατασθαλίας που μπορεί λαμβάνουν χώρα μέσα στην επιχείρηση.

Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει στον εξωτερικό έλεγχο. Οι ορκωτοί λογιστές

προκειμένου να πεισθούν για την αξιοπιστία των λογιστικών δεδομένων αλλά και για

να καθορίσουν το πρόγραμμα της  ελεγκτικής διαδικασίας εξετάζουν και αξιολογούν το

σύστημα του εσωτερικού ελέγχου.
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3.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Βασικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου είναι:

1. Η ύπαρξη ενός σχεδιασμού οργάνωσης στην επιχείρηση είναι πρωταρχικής

σημασίας, πρέπει δε να προσανατολίζεται και να καλύπτει του εξής τομείς:

 Τον προσδιορισμό των καθηκόντων που πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο

συγκεκριμένος. Ο καθένας θα πρέπει να ξέρει τι πρέπει να κάνει, με σαφήνεια

και λεπτομέρεια.

 Τον σαφή προσδιορισμό των εξουσιών και των υπευθυνοτήτων , που βέβαια

είναι άμεση συνέπεια του σαφή προσδιορισμού των καθηκόντων

 Την διακίνηση της πληροφορίας. Το σύστημα διακίνησης των εγγράφων πρέπει

να είναι με επάρκεια προσδιορισμένο, ώστε να αποφεύγεται η αμέλεια και ο

αυτοσχεδιασμός

2. Η καταλληλότητα και ακεραιότητα του προσωπικού είναι ουσιώδους

σημασίας και ειδικότερα σε επίπεδο διοίκησης και για πρόσωπα που παίρνουν

σημαντικές αποφάσεις.

3.Η παραγωγή πληροφοριών (έγγραφα, οδηγίες) πρέπει να είναι ποιοτικά και

ποσοτικά επαρκής. Η ύπαρξη γραπτών οδηγιών αποτελεί για τον ελεγκτή ένα σοβαρό

μέσο εγγύησης. Η σωστή διαφύλαξη επίσης των πληροφοριών αποτελεί ένα ουσιαστικό

στοιχείο καλής οργάνωσης74.

Ένα χαρακτηριστικό του εσωτερικού ελέγχου είναι ότι για να λειτουργήσει

αποτελεσματικότερα, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, να έχει πλήρη και ελεύθερη

πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, και να εκτελεί το έργο του

χωρίς παρεμβάσεις. Χρειάζεται η στήριξη της διοίκησης αλλά και με η υπαγωγή του

εσωτερικού ελέγχου σε ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο.

74 Θ. Παπαδάτου Εσωτερικός και Εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων εταιρειών  Β έκδοση 2005 σελ35
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Τέλος, ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εφαρμογή των

αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς αποτελεί μία από τις βασικές και

απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας της Εταιρικής διακυβέρνησης

3.7 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή, όσο το δυνατόν πιο ,

εξειδικευμένων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση. Μέσα από την

αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά το

σύνολο των μελών της επιχείρησης στην άσκηση  προσπάθεια του εσωτερικού ελέγχου

να παράσχει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου

Συγκεκριμένα ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει και αξιολογεί75:

 Την ύπαρξη συστήματος οργάνωσης και επάρκειας αυτού σε όλα τα ιεραρχικά

επίπεδα. Καθώς επίσης, την ύπαρξη διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων που

ρυθμίζουν τις σχέσεις συναλλαγών-συνεργασίας με τρίτους.

 Την περιοδική επιβεβαίωση και κατά αντικειμενικό τρόπο πιστοποίηση λειτουργίας

της επιχείρησης και τη σύγκριση των αρχικών στόχων με το αποτέλεσμα.

 Τη μέτρηση απόδοσης του Management σε όλα τα επίπεδα, εξαιρουμένης αυτής της

διοίκησης, που αποβλέπει στη σωστή διαχείριση των παραγωγικών μέσων και

πόρων.

 Τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού κινδύνου,

καθώς και την αποτελεσματική διαχείρισή του.

 Τα αποτελέσματα του φορέα σε σχέση με τα πρότυπα που θέτει κάθε φορά η

διοίκηση και ταυτόχρονα την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των προτύπων

αυτών, καθώς και της πολιτικής που τα υπαγορεύει.

 Την αξιολόγηση απόδοσης των επενδύσεων σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό

αυτών.

75 Π. Παπαστάθης Ο Σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις-οργανισμούς και η πρακτική
εφαρμογή του. 2003  Α τόμος σελ31
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 Την αποφυγή, μέσω της παρουσίας του Εσωτερικού Ελέγχου, ατασθαλιών,

καταχρήσεων, κλοπών, φθορών, απόκρυψη στοιχείων.

 Την ακρίβεια, την εξασφάλιση της πληρότητας και την αξιοπιστία των οικονομικών

καταστάσεων και βιβλίων.

 Τις δραστηριότητες, να διαμορφώνει γνώμη για την ποιότητα της εργασιακής

απόδοσης και εισηγείται σχετικώς προς τη διοίκηση τη βελτίωση των αδυναμιών.

Έτσι λοιπόν στις αρμοδιότητες του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου

περιλαμβάνονται τα εξής:

• Ενηµερώνει εγγράφως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω της Επιτροπής Εσωτερικού

Ελέγχου τουλάχιστον ανά τρίµηνο για τον διενεργούµενο έλεγχο, τα πορίσµατα αυτού,

την πρόοδο της ελεγκτικής εργασίας και το βαθµό υλοποίησης των προτάσεων για

βελτίωση.

• Παρίσταται μέσω του διευθυντή του τμήματος, στις Γενικές Συνελεύσεις των

µετόχων.

• Αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης ιδιωτικών

συµφερόντων των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας µε τα

συµφέροντα της εταιρίας τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

• Παρέχει, μετά από έγκριση του ∆.Σ. της Εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί

εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται µε αυτές και διευκολύνουν µε κάθε

δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

• Ελέγχει την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού

Λειτουργίας και του Καταστατικού της εταιρίας καθώς και την τήρηση της

χρηματιστηριακής και εν γένει νομοθεσίας που αφορά στην Εταιρία.

• Ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενηµερωτικά φυλλάδια και

τα επιχειρηµατικά Σχέδια της εταιρίας.
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• Ελέγχει την νοµιµότητα των αµοιβών και παροχών των µελών του ∆.Σ. αναφορικά µε

τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας

• Ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν

επιχειρήσεις.

• Ελέγχει την τήρηση του κανονισµού επιπέδων έγκρισης και αρµοδιοτήτων των

διευθυντικών στελεχών.

• Ελέγχει τους λογαριασµούς εσόδων –εξόδων και αποτελέσµατος.

• ∆ιενεργεί ελέγχους οικονομικής φύσης (Στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού, Καθαρή

Περιουσία κλπ.).

• Ελέγχει τις διαδικασίες και το σύστηµα διαχείρισης των προµηθειών γενικά,

συµπεριλαµβανοµένων των προµηθευτών και μεταφορών υλικών, την παραλαβή

αγορών και πρώτων υλών

• Ελέγχει το σύστηµα παραγωγής, συντήρησης και αντικατάστασης µηχανών.

• Ελέγχει τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και

υγιεινής και ασφάλειας.

• Ελέγχει τις διαδικασίες του Marketing και των πωλήσεων.

•Ελέγχει τη διοίκηση προσωπικού (διαδικασίες, επιλογή, αξιολόγηση, αµοιβές, άδειες,

κλπ).

• Ελέγχει τον οικονοµικό σχεδιασµό και τους επί µέρους προϋπολογισµούς.

•Ελέγχει τη διεύθυνση πληροφορικής και το δίκτυο υπολογιστών (διαδικασίες,

ασφάλεια συστηµάτων).

• Ελέγχει τις συνεργασίες µε άλλες εταιρίες..

• Λοιποί έλεγχοι και έργα που θα ζητηθούν από τη διοίκηση της εταιρίας.
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3.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3.8.1 Γενικά
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control system) αποτελεί ένα στοιχείο της

λειτουργίας του οργανισμού του οποίου την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά τα υπεύθυνα

αρμόδια όργανα.

Αποτελεί ένα λειτουργικό υποσύστημα του ευρύτερου συστήματος του Οργανισμού

που έχει τα χαρακτηριστικά και την αυτοτέλεια ενός συστήματος και ως τέτοιο

εξετάζεται και αξιολογείται από τον εσωτερικό ελεγκτή.

3.8.2 Ορισμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
Σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών, που

περικλείονται σε μία διαδικασία, λειτουργία, έργο ή δραστηριότητα ενός φορέα και

είναι ταξινομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι σαφώς καθορισμένοι

σκοποί του.

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται ως το σύνολο των μέτρων ελέγχου εκείνων

που έχουν επινοηθεί και χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση γιά να προωθήσουν, να

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

δραστηριότητες αποβλέποντας στην ικανοποίηση των στόχων της επιχείρησης.

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης είναι το επηρεαζόμενο από τη διοίκηση

και το προσωπικό της σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει την κατάλληλη οργάνωση των

λειτουργιών της, την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, την χρηματοοικονομική

και λογιστική της οργάνωση, καθώς και όλα τα μέτρα και τις διαδικασίες που

χρησιμοποιούνται με σκοπό την παροχή λογικής διασφάλισης για:

(α)τη διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων,

(β)την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών της στοιχείων και

των οικονομικών της καταστάσεων,
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(γ) τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της

οικονομικότητας όλων των δραστηριοτήτων της και

(δ) την ενθάρρυνση και τη μέτρηση της συμμόρφωσης της επιχείρησης στις στρα-

τηγικές και τις πολιτικές της διοίκησης, καθώς και στους σχετικούς με τη λειτουργία

της νόμους, διατάξεις και κανονισμούς.

Πριν επιχειρηθεί μια αναλυτικότερη παρουσίαση των εννοιολογικών στοιχείων του πιο

πάνω ορισμού του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σκόπιμο είναι να τονιστεί από την

αρχή ότι ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου εκτείνεται σε λειτουργίες οι οποίες μπορεί

να μη συνδέονται άμεσα με τα τμήματα της λογιστικής ή της χρηματοοικονομικής. Η

φράση για παράδειγμα "συμμόρφωση στις στρατηγικές και τις πολιτικές της διοίκησης"

αναφέρεται και σε διαδικασίες εκτός χρηματολογιστικού κύκλου όπως είναι η πολιτική

ποιότητας, η εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση και άλλες επιχειρησιακές

πολιτικές.

Από τον πιο πάνω ορισμό προκύπτει ότι ο βασικός σκοπός του συστήματος εσωτερικού

ελέγχου κάθε οικονομικής μονάδας είναι να την βοηθήσει να πετύχει κατά τον

αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τους αντικειμενικούς της στόχους. Για

τους αναλυτικότερους στόχους του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σημειώνονται τα

εξής:

α. Τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης για να μην κλαπούν ή καταστραφούν από

τύχη ή από ηθελημένες ενέργειες πρέπει να προστατευθούν με κατάλληλους

μηχανισμούς ελέγχων. Οι επιμέρους αυτοί μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου πρέπει να

προστατεύουν όχι μόνο τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία (αποθέματα, μηχανήματα κλπ)

αλλά και τα μη φυσικά περιουσιακά στοιχεία όπως τους λογαριασμούς πελατών, τις

συμβάσεις και τα λογιστικά τεκμήρια (ημερολόγια, καθολικά κλπ).

β. Οι διοικούντες μια επιχείρηση για τη λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων που

απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της έχουν ανάγκη ενός ευρύτατου φάσματος
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ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στοχεύει στην

ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των στελεχών μιας επιχείρησης με

αξιόπιστες πληροφορίες,

γ. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου δεν έχει ως στόχο μόνο την προστασία των

περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης αλλά και τον αποκλεισμό ή την α-

ποθάρρυνση σπατάλης και αντιοικονομικής χρησιμοποίησης όλων των παραγωγικών

της συντελεστών. Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να εμποδίζει κάθε αντιπαραγωγική

επικάλυψη δραστηριοτήτων, υποαπασχόληση πόρων και κάθε μορφή αναποδοτικής

χρησιμοποίησης των μέσων της.

δ. Ο εσωτερικός έλεγχος τέλος πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του προσωπικού

μιας επιχείρησης στις κανονιστικές διατάξεις, στις εγκυκλίους, στις . στρατηγικές και

στις πολιτικές που επιλεγεί η επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων της, καθώς και

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

3.8.3 Σκοπός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Ο σκοπός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι να παρέχει επαρκή εξασφάλιση

στην διοίκηση του  Οργανισμού σχετικά με:

α)  την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφοριών

β) τη συμμόρφωση των οργάνων προς τις πολιτικές, τα προγράμματα, τις διαδικασίες,

τους νόμους και τις διατάξεις

γ)  την οικονομική και αποτελεσματική χρήση των πόρων

δ)  την διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων.

Το  σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί εργαλείο της διοίκησης για την

υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της, παρέχοντας τη δυνατότητα εκτίμησης και

μέτρησης του αποτελέσματος και τη σύγκριση αυτού με τους αρχικούς στόχους.

Επίσης, συμπεριλαμβάνει στη δομή του, εσωτερικό έλεγχο για την αξιολόγηση της

λειτουργίας του ίδιου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου αλλά και αποβλέπει στην
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θέσπιση συγκεκριμένων δικλείδων ασφαλείας ελέγχου, στο ίδιο το σύστημα

προκειμένου να συμβάλλει στον συντονισμό και την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των

λειτουργιών του.76

Ο σκοπός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και ειδικότερα ο βαθμός της

επίτευξης αυτού του σκοπού αποτελεί το βασικό σημείο ελέγχου του εσωτερικού

ελέγχου, ως ανεξάρτητης λειτουργίας του οργανισμού διότι:

 Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου περικλείει ένα υποχρεωτικό διοικητικό και

λειτουργικό έλεγχο σε πρώτο επίπεδο, η εφαρμογή του οποίου σχεδιάζεται και

επιβάλλεται από τη Διοίκηση του οργανισμού.

 Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα πρόσθετο, προαιρετικό,

βοηθητικό εργαλείο της Διοίκησης, το οποίο χρησιμοποιείται σε δεύτερο στάδιο

προκειμένου να επαληθεύσει αν υπάρχει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και αν

εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

Η σημασία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις επιχειρήσεις έχει αναγνωρισθεί

από πολλών χρόνων. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών από το 1947

υποστήριξε ότι οι πιο κάτω παράγοντες συνεισέφεραν τα μέγιστα στη συνεχώς

αυξανόμενη αναγνώριση της σημαντικότητας του εσωτερικού ελέγχου.

Ο σκοπός και το μέγεθος των οικονομικών μονάδων έχουν γίνει σύνθετοι και εκτενείς

με αποτέλεσμα οι διοικήσεις τους να έχουν ανάγκη στοιχείων, αναλύσεων και

εκθέσεων από τα επιμέρους συστατικά του εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να τις

διοικήσουν αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Οι εγγενείς έλεγχοι και δοκιμασίες ενός καλού συστήματος εσωτερικού ελέγχου

δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας της οικονομικής μονάδας από τις ανθρώπινες

αδυναμίες και μειώνουν την πιθανότητα πραγματοποίησης σφαλμάτων ή ανωμαλιών.

76 Π. Παπαστάθης Ο Σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις-οργανισμούς και η πρακτική
εφαρμογή του. 2003  Α τόμος σελ43
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Είναι ανεδαφικό για τους εξωτερικούς ελεγκτές να πραγματοποιούν ελέγχους εντός των

οικονομικών ορίων των αμοιβών ελέγχου χωρίς να εμπιστεύονται το σύστημα

εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας.

Εξήντα περίπου χρόνια μετά την πιο πάνω δημοσίευση, η σημασία και η αναγνώριση

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Στη χώρα μας με το άρθρο 6 του Ν 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης

ορίζονται τα εξής:

1.Προκειμένου μια εταιρία να εισαγάγει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της σε

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατά την υποβολή της αίτησης περί εισαγωγής

πρέπει να διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός

Λειτουργίας καταρτίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Το ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας πρέπει να

περιλαμβάνει:

Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενα τους, καθώς και τη

σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση. Πρέπει να προβλέπονται

τουλάχιστον υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτησης Μετόχων και

Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και στη

συνέχεια αξιολόγησης της απόδοσης τους

Τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των μελών του διοικητικού

συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που, εξαιτίας της

όχέσης τους με την εταιρία, κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της
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εταιρείας, ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του

Κ,Ν.2190/1920, εφόσον αυτές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη

χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και από άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με

την εταιρία.

Τις διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών

συναλλαγών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του διοικητικού

συμβουλίου ή τρίτων στους οποίους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του διοικητικού

συμβουλίου, οι οποίες σχετίζονται με την εταιρία, καθώς και με βασικούς πελάτες ή

προμηθευτές της.

Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, την

παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και ην κατάλληλη γνωστοποίηση τους στα

όργανα και τους μετόχους της εταιρείας.

3.8.4 Υποσυστήματα εσωτερικού ελέγχου
Η ελεγκτική διακρίνει δύο μεγάλα υποσυστήματα εσωτερικού ελέγχου. Τους

Λογιστικούς και τους Διοικητικούς ελέγχους.

Οι Λογιστικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τις μεθόδους, τις διαδικασίες, τις τεχνικές και

το σχέδιο χρηματοοικονομικής οργάνωσης, που στοχεύουν στην προστασία των

περιουσιακών στοιχείων και στην ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών και

των οικονομικών καταστάσεων. Αναλυτικότερα, το ΑΙΟΛ με την εγκύκλιο των

ελεγκτικών προτύπων Νο 1(5Αδ Νο Ι,Αυ 320.28) ορίζει ότι οι Λογιστικοί έλεγχοι είναι

σχεδιασμένοι για να παρέχουν τη λογική βεβαιότη1 τα ότι: Λ

α. Οι συναλλαγές εκτελούνται, σύμφωνα με τη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση της

διοίκησης.

β. Οι συναλλαγές καταχωρούνται κατά τρόπο που (1) να επιτρέπει την κατάρτιση των

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής
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ή με οποιαδήποτε άλλα κριτήρια που εφαρμόζονται σε τέτοιες καταστάσεις και (2)

να αποδίδουν την ευθύνη χειρισμών των περιουσιακών στοιχείων.

γ. Η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με εξουσιοδότηση

της διοίκησης.

δ. Οι λογιστικές εγγραφές που καταχωρήθηκαν και αφορούν περιουσιακά στοιχεία

συγκρίνονται με τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία κατά λογικά διαστήματα και

σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων, πραγματοποιούνται οι κατάλληλες

ενέργειες.

Οι Διοικητικοί έλεγχοι δεν έχουν σαν στόχο τις οικονομικές καταστάσεις και κατά

συνέπεια δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρουν άμεσα τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Οι Διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχέδιο οργάνωσης της

επιχείρησης, τις κατευθυντήριες οδηγίες της διοίκησης, τις πολιτικές, τους

κανονισμούς ή εγκυκλίους καθορισμού αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτή-

σεων για τη διενέργεια συναλλαγών και λήψης αποφάσεων. Οι διοικήσεις των ε-

πιχειρήσεων καθιερώνουν διοικητικούς ελέγχους για να διασφαλίσουν ισχυρό ε-

σωτερικό έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, λειτουργική απο-

τελεσματικότητα και συμμόρφωση προς τις πολιτικές της. Ένα παράδειγμα εσω-

τερικού διοικητικού ελέγχου είναι οι εσωτερικές κανονιστικές διατάξεις πρόσληψης

νέου προσωπικού ή χορήγησης πρόσθετων αδειών απουσίας.

3.8.5 Παράγοντες αποτελεσματικότητας εσωτερικού ελέγχου

Πολλοί είναι οι παράγοντες που συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα του

εσωτερικού ελέγχου. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι:

α. Προσωπικό με επαγγελματική επάρκεια και ευσυνειδησία,

β. Οργανωτική δομή

γ. Καλοσχεδιασμένο λογιστικό σύστημα.
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δ. Περιορισμένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία από άτομα χωρίς εξουσιοδότηση

ε. Ύπαρξη υπηρεσίας εσωτερικών ελεγκτών.

Για κάθε έναν από τους σημαντικούς αυτούς προσδιοριστικούς παράγοντες . της

αποτελεσματικότητας ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου σημειώνονται συνοπτικά

τα ακόλουθα:

α. Προσωπικό με επαγγελματική επάρκεια.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο κάθε συστήματος

εσωτερικού ελέγχου. Έντιμο, έμπιστο, ικανό και αποδοτικό προσωπικό είναι δυνατόν

να πετύχει υψηλά αποτελέσματα ακόμη και στις περιπτώσεις αδύναμης υποστήριξης

του από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Αντίθετα σε επιχειρήσεις που διαθέτουν

συστήματα εσωτερικού ελέγχου που πληρούν όλες τις . προϋποθέσεις επάρκειας, η

απασχόληση προσωπικού με περιορισμένες ικανότητες και μειωμένη εντιμότητα,

μειώνει στο ελάχιστο την αποτελεσματικότητα . του συστήματος ελέγχου. Βέβαια θα

πρέπει να σημειωθεί ότι έντιμο και ικανό προσωπικό από μόνο του δεν είναι δυνατόν

να προσδώσει πλήρη επάρκεια στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Μια μεγάλη σειρά

παραγόντων μέσα και έξω από την επιχείρηση είναι δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά

την απόδοση του προσωπικού. Από την πλευρά του ελέγχου είναι σκόπιμο να γίνει μια

αξιολόγηση της ακεραιότητας και της ικανότητας του προσωπικού στα πλαίσια της

αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

β. Οργανωτική Δομή

Η ύπαρξη οργανωτικού σχεδίου που να καθορίζει με σαφήνεια τους τομείς ευθύνης

όλων των λειτουργιών και των τμημάτων μιας επιχείρησης αποτελεί θεμελιώδη αρχή

ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η ανάθεση της ευθύνης εκτέλεσης του

έργου μιας λειτουργίας ή ενός τμήματος θα πρέπει να συνδυάζεται και με εκχώρηση

ανάλογης αρμοδιότητας και εξουσίας για τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων.
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Ένα σωστά σχεδιασμένο οργανωτικό σχήμα θα πρέπει να διασφαλίζει όπως

προαναφέρθηκε επαρκή διαχωρισμό καθηκόντων και ευθυνών μέσα στην επιχείρηση.

Οι τέσσερις πιο κάτω περιπτώσεις διαχωρισμού των υπευθυνοτήτων ως μέσου

πρόληψης λαθών ή ανωμαλιών, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ελεγκτές και γι'

αυτό παρουσιάζονται πιο κάτω, παρ' ότι η σημαντικότητα και η αναγκαιότητα τους

έχουν τονισθεί προηγούμενα.

1.Διαχωρισμός της επιτήρησης των περιουσιακών στοιχείων από τη λογιστική

παρακολούθηση τους.

Κύριος στόχος του διαχωρισμού αυτού είναι η προφύλαξη της επιχείρησης από

πράξεις απάτης του προσωπικού της. Όταν το ίδιο πρόσωπο έχει την αρμοδιότητα

διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης ενός περιουσιακού στοιχείου ο κίνδυνος

κατάχρησης είναι μεγάλος. Το πρόσωπο αυτό έχει τη δυνατότητα να αποκομίσει

προσωπικά οφέλη, με αντίστοιχη παραποίηση των λογιστικών στοιχείων γιακάλυψη της

κατάχρησης του. Για παράδειγμα αν ο ταμίας μιας επιχείρησης τηρεί και τα λογιστικά

βιβλία τότε είναι δυνατόν να παρακρατήσει για τον εαυτό του ένα ποσό που κατέβαλε

ένας πελάτης της επιχείρησης τακτοποιώντας τη διαφορά που θα προκύψει στον

λογαριασμό με λογιστικό χειρισμό (π.χ. συμψηφιστική εγγραφή, χορήγηση έκπτωσης).

Όταν οι υπηρεσίες λογιστικής παρακολούθησης και φύλαξης των περιουσιακών

στοιχείων είναι ανεξάρτητες, οι εργασίες της μιας υπηρεσίας χρησιμεύουν για την

επαλήθευση της ακρίβειας των εργασιών της άλλης. Μεταξύ των λογιστικών βιβλίων

και των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνονται περιοδικές συγκρίσεις για τον εντο-

πισμό αποκλίσεων και την αποκάλυψη των αιτίων.

2.Διαχωρισμός της εξουσιοδότησης πραγματοποίησης των συναλλαγών από την

επιτήρηση των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων.
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Για τήν επίτευξη των στόχων του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει η αρμοδιότητα

παροχής εξουσιοδότησης κάθε συναλλαγής να διαχωρίζεται από την αρμοδιότητα

φύλαξης και επιτήρησης των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων στην οποία

αναφέρονται οι συναλλαγές. Για παράδειγμα, δεν πρέπει η αρμοδιότητα πρόσληψης και

απόλυσης προσωπικού να ανήκει στο πρόσωπο που καταβάλλει τις αποδοχές του

προσωπικού. Αν δεν γίνει ο διαχωρισμός αυτός ο κίνδυνος απάτης είναι μεγάλος. Το

πιο πάνω πρόσωπο μπορεί να καταχραστεί εύκολα χρήματα προσθέτοντας εικονικά

πρόσωπα στην μισθοδοτική κατάσταση. Οι· πιθανότητες άπατης μπορούν να αυξηθούν

σημαντικά αν οι αρμοδιότητες παραγγελίας αγαθών και παραλαβής των αγαθών αντί να

ανατεθούν σε διαφορετικές υπηρεσίες αγοράς υλικών και αποθήκευσης τους, να

ανατεθούν σε μια υπηρεσία.

3.Διαχωρισμός υπευθυνοτήτων εντός της λογιστικής λειτουργίας. Το γεγονός ότι

ένα μόνο στέλεχος της λογιστικής λειτουργίας μπορεί να είναι υπεύθυνο για τις

εργασίες όλων των φάσεων του λογιστικού κυκλώματος αυξάνει την πιθανότητα να μην

ανακαλυφθούν σφάλματα ή παραλείψεις που έγιναν στα διαφορά αυτά στάδια. Όταν

δυο ή περισσότερες λογιστικές υπηρεσίες συμμετέχουν στην εκτέλεση του λογιστικού

έργου, η εργασία της μιας υπηρεσίας ελέγχεται από την άλλη.

4.Διαχωρισμός της λειτουργικής αρμοδιότητας από την αρμοδιότητα της λογιστικής

καταγραφής της.

Για τη διασφάλιση αντικειμενικών και αξιόπιστων πληροφοριών η αρμοδιότητα της

λογιστικής καταγραφής των δραστηριοτήτων ενός τμήματος ή μιας λειτουργίας δεν θα

πρέπει να εκχωρηθεί στο ίδιο το τμήμα ή τη λειτουργία. Αν δεν γίνει ο διαχωρισμός

αυτός το τμήμα ή η λειτουργία με την τράπεζα Τ από το διοικητικό συμβούλιο της

επιχείρησης Ε και η εξουσιοδότηση του διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών να

υπογράφει το δάνειο είναι μια περίπτωση ειδικής εξουσιοδότησης,
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γ. Καλοσχεδιασμένο Λογιστικό Σύστημα

Ένα βασικό χαρακτηριστικό ενός καλοσχεδιασμένου λογιστικού συστήματος είναι

το Λογιστικό Σχέδιο και οι κατευθυντήριες οδηγίες χρησιμοποίησης του συστήματος με

τη μορφή συνήθως του λογιστικού εγχειριδίου. Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

περιλαμβάνει ένα σχέδιο λογαριασμών αλλά και τους απαραίτητους κανόνες λογιστικής

κίνησης τους. Ένα καλοσχεδιασμένο και ευκολοκατάλυπτο σύστημα έγκρισης της

λογιστικής απεικόνισης των συναλλακτικών πράξεων θα πρέπει να συμπλήρωνε ι το

σχέδιο λογαριασμών και το λογιστικό εγχειρίδιο. Μια κλασσική γενική αλλά σημαντική

αρχή της επιχειρησιακής πρακτικής επιτάσσει, το άτομο που έχει την ευθύνη έγκρισης

της πραγματοποίησης των επιμέρους συναλλακτικών πράξεων να πρέπει:

(1) Να μην έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον από τη συναλλαγή πέραν από τη διάγνωση

της συμφωνίας της με τις πολιτικές της επιχείρησης.

(2) Να είναι σε εκείνο το επίπεδο της ιεραρχικής πυραμίδας που να αντιστοιχίζεται με

τη σημαντικότητα της συναλλαγής (η απόφαση για σύναψη ομολογιακού δανείου μιας

επιχείρησης είναι στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά πολλές φορές

ακόμη και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων).

(3) Να διαθέτει την απαραίτητη εκείνη γνώση έτσι ώστε να μπορεί να κατανοεί όχι μόνο

τη συναλλαγή αλλά και τις συνέπειες της.

Η καταγραφή, συγκέντρωση και απεικόνιση όλων των δραστηριοτήτων μιας

επιχείρησης γίνεται με ένα ευρύ φάσμα παραστατικών εντύπων και λοιπών εγγράφων

που αποτελούν την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων. Η έλλειψη τεκμηρίωσης

δυσχεραίνει σημαντικά τόσο την καταγραφή όσο και τον έλεγχο των; δραστηριοτήτων

της επιχείρησης. Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται

σημαντικά από το βαθμό επάρκειας της τεκμηρίωσης της επιχείρησης. Τα παραστατικά

και τα λοιπά έντυπα θα πρέπει να έχουν σχεδιασθεί- κατά τρόπο που να διασφαλίζει την
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ορθή καταγραφή των συναλλαγών και την' κατάλληλη παρακολούθηση όλων των

περιουσιακών στοιχείων. Για τον σχεδιασμό και τη χρήση των παραστατικών μιας

επιχείρησης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πιο κάτω αρχές.

Αρίθμηση κατ' αύξοντα αριθμό: Η κατ' αύξοντα αριθμό αρίθμηση των παρα-

στατικών διευκολύνει μεταξύ άλλων τον έλεγχο του αριθμού των παραστατικών που

εκδόθηκαν και τον έλεγχο των παραστατικών που χάθηκαν ή που ακυρώθηκαν.

Βοηθάει ακόμη τον εντοπισμό των παραστατικών όταν αυτά αναζητηθούν σε

μεταγενέστερο χρόνο της έκδοσης τους.

Έγκαιρη κατάρτιση: Τα παραστατικά πρέπει να καταρτίζονται κατά τον χρόνο που

πραγματοποιείται η συναλλαγή ή τον συντομότερο δυνατό χρόνο. Η αξιοπιστία των

παραστατικοί, εντύπων, εγγράφων μειώνεται σημαντικά αν αυτά καταρτίζονται με

μεγάλη χρονική καθυστέρηση.

Απλότης συμπλήρωσης: Τα παραστατικά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλά και

ευκολοκατανόητα έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες παρανοήσεων

Σχεδίαση για πολλαπλή χρήση: Για τον περιορισμό του αριθμού των

χρησιμοποιούμενων παραστατικών μιας επιχείρησης τα παραστατικά θα πρέπει να

σχεδιάζονται για πολλαπλή χρήση. Για παράδειγμα ένα σωστά σχεδιασμένο δελτίο

παραλαβής υλικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις καταχωρήσεις στο βιβλίο

αποθήκης αλλά και για επαλήθευση από το τμήμα Προμηθευτών των ποσοτήτων που

παρελήφθησαν σε σχέση με τις ποσότητες που αναγράφονται στο τιμολόγιο αγοράς.

δ. Ύπαρξη υπηρεσίας εσωτερικών ελεγκτών

Το τελευταίο βασικό συστατικό μέρος του εσωτερικού ελέγχου είναι η διαρκής

επιθεώρηση και αξιολόγηση των διοικητικών και λογιστικών ελέγχων από το

προσωπικό της ίδιας της επιχείρησης. Η έννοια, το περιεχόμενο και οι σκοποί της
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υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, λόγω της μεγάλης σημασίας της για τις σύγχρονες

επιχειρήσεις.

Ένα ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου που διαθέτει τις πιο πάνω ιδιότητες

δεν διασφαλίζει πλήρως την επιχείρηση από ζημίες ή καταχρήσεις των υπαλλήλων της.

Γι' αυτό οι επιχειρήσεις συνάπτουν μία μορφή ασφάλισης, την Ασφάλεια έναντι

καταχρήσεων κατά την οποία μια ασφαλιστική εταιρία συμφωνεί να αποζημιώσει μια

επιχείρηση για ζημιές που μπορούν να αποδοθούν σε κλοπή ή κατάχρηση των

υπαλλήλων της. Οι ασφάλειες έναντι καταχρήσεων δεν αποτελούν μέρος του

συστήματος εσωτερικού ελέγχου ούτε υποκατάστατο του. Αποτελούν μια ασφαλιστική

κάλυψη της επιχείρησης και οι ελεγκτές σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του

εσωτερικού ελέγχου οφείλουν να επιστήσουν την προσοχή του πελάτη τους σε

οποιαδήποτε ανεπάρκεια της κάλυψης αυτής

3.8.6 Συνολικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου
Η ενοποιημένη συλλογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που

χρησιμοποιούνται από έναν οργανισμό για την επίτευξη των αντικειμενικών του

σκοπών αποτελεί το συνολικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει σημεία ελέγχου:

 προληπτικά (προλαμβάνουν την εκδήλωση των κινδύνων και αποτρέπουν τυχόν

ανεπιθύμητα γεγονότα)

 ανιχνευτικά (εντοπίζουν τους κινδύνους που έχουν εκδηλωθεί και διορθώνουν

ανεπιθύμητες καταστάσεις που έχουν ήδη επέλθει)

 κατευθυντήρια (ενθαρρύνουν επιθυμητά γεγονότα ώστε να συμβούν).

Συστήματα που είναι απαραίτητα σε μια επιχείρηση και περιλαμβάνονται στο

σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι:

1.Εγκεκριμένο οργανόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη, σε όλα τα επίπεδα της

ιεραρχίας, μέσα από το οποίο προσδιορίζεται η περιοχή ευθύνης ανά τμήμα.
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2.Οργανωτικό πλαίσιο περιγραφής καθηκόντων

3.Πλήρες και ενημερωμένο καταστατικό

4.Πολιτική αγορών-προμηθειών σε όλα τα επίπεδα

5.Αξιόπιστα συστήματα πληροφόρησης

6.Κανονισμός ολοκληρωμένου κύκλου παραγωγής

7.Πολιτική λήψης δανείων για επενδύσεις

8.Αξιόπιστο μηχανογραφημένο σύστημα

9.Συστήματα I.S.O., έλεγχος διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

10.Εσωτερικός έλεγχος

3.8.7 Κανόνες που διέπουν ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου
Οι θεμελιώδεις κανόνες λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

είναι:

α)   να αντιμετωπίζουν τρέχοντα προβλήματα στο παρόν

β) να παράγουν στοιχεία πληροφόρησης σχετικά με τους αντικειμενικούς

σκοπούς

γ) να επικεντρώνονται στους αντικειμενικούς σκοπούς και στις αποκλίσεις

δ)   να κάνουν  γνωστές τις αποκλίσεις κατ’ ευθεία στο αρμόδιο όργανο

ε) να προβάλουν τις ευθύνες των επιμέρους ατόμων όπως επίσης και το

συνολικό αποτέλεσμα

3.8.8 Διοίκηση του Οργανισμού και σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
Η διοίκηση ενός οργανισμού οφείλει να προγραμματίζει, να οργανώνει και να

διαχειρίζεται την εκτέλεση δραστηριοτήτων, επαρκών για τη διαβεβαίωση ότι οι

αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι θα επιτευχθούν.

Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των δραστηριοτήτων εμπεριέχουν την

καθιέρωση αντικειμενικών σκοπών και τη χρήση εργαλείων (οργανογράμματα,

διαγράμματα ροής, διαδικασίες, αρχεία, εκθέσεις, πρότυπα μέτρησης απόδοσης) για τη
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ροή των πληροφοριών και τον προσδιορισμό των ευθυνών των ατόμων για την

εκτέλεση των δραστηριοτήτων.

Η καθιέρωση των αντικειμενικών σκοπών εμπεριέχει  τον κίνδυνο της μη

επίτευξης αυτών. Την ευθύνη γι’ αυτό τον κίνδυνο αναλαμβάνει η ίδια η Διοίκηση, η

οποία οφείλει να τον διαχειρίζεται μέσω ενός συστήματος ελέγχου το οποίο θα τον

εντοπίζει, θα τον αξιολογεί, θα εμποδίζει την εκδήλωσή του ή θα ανατρέπει τις

συνέπειες του.

Η διαχείριση των δραστηριοτήτων εμπεριέχει συγκεκριμένες ενέργειες για

παροχή πρόσθετης διαβεβαίωσης ότι τα συστήματα λειτουργούν σύμφωνα με τον

προγραμματισμό τους. Οι συγκεκριμένες ενέργειες συμπεριλαμβάνουν έγκριση και

παρακολούθηση της απόδοσης, περιοδική σύγκριση της πραγματοποίησης αυτών  με

τον προγραμματισμό τους και κατάλληλη τεκμηρίωση. Εμπεριέχουν δηλαδή σημεία

ελέγχου για ελαχιστοποίηση του κινδύνου της μη επίτευξης των τιθέμενων στόχων.

Ο εσωτερικός ελεγκτής παρουσιάζεται ως σύμβουλος της διοίκησης

προσφέροντας διευρυμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες77. Η ανεξαρτησία του

αποτελεί μέγιστο ζήτημα για τις επιχειρήσεις, όποια μορφή και αν έχουν αυτές.

Σχεδιάζει και εκτελεί ελέγχους  πού αφορούν την εφαρμογή των αποφάσεων της

διοίκησης. 78 Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι ένα πρόσωπο που εμπιστεύεται η διοίκηση,

και που με τις πολύπλευρες γνώσεις του, το ήθος του και την αντικειμενική του κρίση

αξιολογεί το μέγεθος των κινδύνων  για λογαριασμό της διοίκησης.

Ο εσωτερικός ελεγκτής λοιπόν, στη σημερινή εποχή είναι στέλεχος υψηλών

προδιαγραφών που πρέπει να διαθέτει  πολλές γνώσεις και πληθώρα ιδεών. Επίσης

είναι ενσωματωμένος σε όλες τις δραστηριότητες του φορέα. Όλα αυτά συντελούν στο

να χαρακτηρίζεται σύμβουλος της διοίκησης. Κάτι που αποτελεί μεγάλο κέρδος για την

77 Π. Παπαστάθης Ο Σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις-οργανισμούς και η πρακτική
εφαρμογή του. 2003  Α τόμος σελ53
78 Π. Παπαστάθης Ο Σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις-οργανισμούς και η πρακτική
εφαρμογή του. 2003  Α τόμος σελ53
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επιχείρηση, αφού με τις ικανότητες και τις γνώσεις των σημερινών εσωτερικών

ελεγκτών, εξασφαλίζονται τα εχέγγυα για λήψη υψηλού επιπέδου επιχειρηματικών

αποφάσεων.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές εξετάζουν και αξιολογούν τις διεργασίες του

προγραμματισμού, της οργάνωσης και της διαχείρισης των δραστηριοτήτων,

προκειμένου να διαπιστώσουν αν εμπεριέχουν λογική διαβεβαίωση ότι οι

αντικειμενικοί σκοποί του οργανισμού θα επιτευχθούν. Εξετάζουν δηλαδή αν τα σημεία

ελέγχου που εμπεριέχουν λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά. Η αξιολόγηση

αυτή παρέχει πληροφορίες χρήσιμες για την αξιολόγηση του συνολικού συστήματος

εσωτερικού ελέγχου.

Μέσω αυτής της αξιολόγησης οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν λογική

διαβεβαίωση στη διοίκηση του Οργανισμού ότι:

 έχουν προσδιοριστεί κατάλληλοι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι

 έχει προγραμματιστεί, πραγματοποιηθεί και τεκμηριωθεί η έγκριση,

παρακολούθηση και περιοδική σύγκριση των δραστηριοτήτων για την επίτευξη

των στόχων

 έχουν επιτευχθεί τα προβλεπόμενα αποτελέσματα.

3.9 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3.9.1 Γενικά
Η διεύθυνση του εσωτερικού ελέγχου είναι ένα καλά οργανωμένο τμήμα που

παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην επιχείρηση, ενώ οι απαιτήσεις που υπάρχουν

από αυτό είναι πάρα πολλές. Είναι  στελεχωμένη από εξειδικευμένο και υψηλά

καταρτισμένο προσωπικό που διενεργεί τους ελέγχους και εισηγείται σχετικώς προς τα

ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Είναι ανεξάρτητη

λειτουργία που υπάγεται απευθείας στη διοίκηση(είτε στον διευθύνοντα σύμβουλο είτε

στην επιτροπή ελέγχου, όπως θα δούμε παρακάτω).



61

Η θέση που έχει η διεύθυνση του εσωτερικού ελέγχου στο οργανόγραμμα της

επιχείρησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης. Όταν πρόκειται για μια μεγάλη

επιχείρηση, στην οποία προβλέπονται γενικές διευθύνσεις, τότε προβλέπεται και η

θέσπιση διεύθυνσης για τον εσωτερικό έλεγχο. Όσο ψηλότερα στην ιεραρχία βρίσκεται

ο εσωτερικός έλεγχος τόσο πιο κοντά βρίσκεται στη διοίκηση, έχει μεγαλύτερο κύρος,

μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων, μεγαλύτερη ανεξαρτησία,  αναβαθμίζεται  ο ρόλος

του και μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

3.9.2 Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου
Το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από το διευθυντή, από τους

εσωτερικούς ελεγκτές, τους βοηθούς ελεγκτές και φυσικά από την γραμματεία.

Η εσωτερική οργάνωση και η διοίκηση του τμήματος είναι ευθύνη του

διευθυντή του εσωτερικού ελέγχου. Αυτός συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό

λειτουργίας, καταρτίζει και υποβάλλει τον  ετήσιο πρόγραμμα δράσης, συντονίζει τις

προσπάθειες των εσωτερικών ελεγκτών, αξιολογεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου,

συντάσσει τον απολογισμό δράσης του τμήματος, παρέχει τις υπηρεσίες του συμβούλου

στην επιχείρηση, παρακολουθεί την εξέλιξη των ελέγχων και δίνει τις απαραίτητες

κατευθύνσεις, επεξεργάζεται τις  τελικές εκθέσεις και ενημερώνει τη διοίκηση και

ασχολείται με ειδικούς ελέγχους που του αναθέτει η διοίκηση.

Οι ελεγκτές είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τις λειτουργίες του εσωτερικού

ελέγχου και αναφέρονται στον διευθυντή του τμήματος. Συγκεκριμένα  συντάσσουν τα

προγράμματα ελέγχου και τα υποβάλλουν στον διευθυντή για έγκριση, διεξάγουν όλους

τους ελέγχους, ελέγχοντας όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, συζητούν τα ευρήματα

με τους ελεγχόμενους, συντάσσουν τις εκθέσεις τις οποίες και υποβάλλουν στον

διευθυντή για συζήτηση και έγκριση ενώ τέλος συμβουλεύουν τους και κατευθύνουν

τους βοηθούς. Τέλος οι βοηθοί δεν έχουν διαφορετικά καθήκοντα από τους ελεγκτές,



62

αλλά περιορίζεται η έκταση τους και η ευθύνη των βοηθών λόγω της έλλειψης

εμπειρίας αυτών.

3.9.3 Η θέση του εσωτερικού ελέγχου στο οργανόγραμμα της επιχείρησης.
Το που εντάσσεται ο εσωτερικός έλεγχος μιας επιχείρησης, είναι άμεση

συνάρτηση από το αν η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ή όχι.

Αν δεν είναι εισηγμένη, προκειμένου ο εσωτερικός έλεγχος να είναι πιο

αποτελεσματικός, ανήκει απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο.

Όταν μια επιχείρηση είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο τότε ο εσωτερικός

έλεγχος πρέπει να ελέγχεται από  εποπτικό όργανο που ονομάζεται επιτροπή ελέγχου. Η

θέσπιση αυτής της επιτροπής επιβάλλεται τόσο από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς με

την απόφαση 5/204/14.11.2000 καθώς και από το νόμο 3016/2002(τον οποίο θα

αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο). Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος με τη Διοικητική

πράξη2577(που αναλύεται παρακάτω) επιβάλει τη δημιουργία επιτροπής ελέγχου από

της τράπεζες τις οποίες εποπτεύει.

Ο εσωτερικός έλεγχος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, υπάγεται σε

αυτό, αλλά για την προστασία των μετόχων, και για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία

του ελέγχου, εποπτεύεται από την τριμελή επιτροπή ελέγχου, η οποία και φέρει την

ευθύνη των τελικών πορισμάτων και αναφορών του εσωτερικού ελέγχου, και η οποία,

επιτροπή, ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η επιτροπή για να

συμβάλλει στην λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να αποτελείται από

άτομα που γνωρίζουν τόσο από διοίκηση επιχειρήσεων όσο και από εσωτερικό έλεγχο.

Ακολουθεί η γραφική απεικόνιση και των δύο περιπτώσεων.
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Οργανόγραμμα για μη εισηγμένες

Διευθύνων σύμβουλος

σύμβουλος

Διεύθυνση εσωτερικού
ελέγχου

Γραμματεία

ΕλεγκτήςΕλεγκτήςΕλεγκτής

Οικονομική διεύθυνση

Νομική υπηρεσία

Διοικητικό συμβούλιο
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Οργανόγραμμα για εισηγμένες

3.10 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ(Audit committee)

Η Επιτροπή Ελέγχου μιας επιχείρησης συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού της

Συμβουλίου, απ' όπου και αντλεί την εξουσία της. Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και,

καθώς είναι προέκταση της Διοίκησης, οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και το κύρος της

είναι αυξημένα. Ως αρμοδιότητες και ευθύνες της, θα μπορούσαν να αναφερθούν τα

εξής:

Είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με την επάρκεια της λειτουργίας της οργανωτικής

δομής του οργανισμού, την αξιολόγηση της εφαρμογής των διαδικασιών εντός αυτού,

μέσω των αρμόδιων σχετικών μηχανισμών, καθώς, επίσης, και για θέματα ελέγχων, που

αφορούν τη στρατηγική και την πολιτική της επιχείρησης.

Είναι η αρμόδια για να επανεξετάζει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, τήν

υφιστάμενη οργάνωση και τις δραστηριότητες της επιχείρησης και για να διαπιστώνει

Διοικητικό συμβούλιο

Διευθύνων σύμβουλος

Επιτροπή ελέγχου

Διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου

Ελεγκτής Ελεγκτής
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την επάρκεια, ή μη της οργάνωσης της, σε ενδεχόμενη δε απόκλιση από την

εγκεκριμένη από τη Διοίκηση πολιτική οφείλει να επισημαίνει τις αδυναμίες και να

υποδεικνύει τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.

Εποπτεύει, παράλληλα με τη Διοίκηση ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί της, έτσι ώστε να

διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες άσκησης του Εσωτερικού Ελέγχου.

Συνεργάζεται άμεσα με το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου για την οριστική δια-

μόρφωση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, καθώς και σε θέματα στρατηγικής

σημασίας, που διακρίνονται για τους υψηλούς επιχειρηματικούς τους κινδύνους.

Φέρει την ευθύνη των τελικών πορισμάτων και αναφορών, που συντάσσει η

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, και επί τούτου συζητά τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης

με τα εμπλεκόμενα τμήματα της επιχείρησης και τις προωθεί για να τύχουν της

ανάλογης εφαρμογής, με ταυτόχρονη, όμως, συνεχή παρακολούθηση.

Τέλος, μεριμνά για τη συμμετοχή του επικεφαλής του τμήματος Εσωτερικού

Ελέγχου σε συζητήσεις με τη Διοίκηση για θέματα ζωτικής σημασίας, καθώς και σε

συναντήσεις όπου λαμβάνονται οι σχετικές, με βάση τις εισηγήσεις του ελέγχου,

αποφάσεις

3.10.1 Βασικές Αρχές για την Επιτροπή Ελέγχου
Οι βασικές αρχές στις· οποίες στηρίζεται η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

είναι:

 Αναγνώριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της συμβολής της Επιτροπής

Ελέγχου στη λειτουργία του οργανισμού

 Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εγγυάται ότι η Επιτροπή Ελέγχου

αποτελείται απο τα σωστά άτομα γ ια να παρέχει ανεξάρτητη και

αντικειμενική εποπτεία.
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 Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου είναι εξουσιοδοτημένοι

να εξετάζουν αν η Ανώτατη Διοίκηση του οργανισμού επιμένει στην

αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των χρηματοοικονομικών

εκθέσεων.

Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται και πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες με τις οποίες να

υποστηρίζεται η κατανόηση και η παρατήρηση α) του ειδικού της ρόλου, σε σχέση με

τους ειδικούς ρόλους των άλλων συμμετεχόντων στη διαδικασία κατάρτισης των

χρηματοοικονομικών αναφορών, β) της εμφάνισης των σημαντικότερων κινδύνων στις

χρηματοοικονομικές εκθέσεις, γ) της αποτελεσματικότητας των ελέγχων των

χρηματοοικονομικών εκθέσεων και δ) της ανεξαρτησίας, της ευθύνης και της

αποτελεσματικότητας ή μη του εξωτερικού ορκωτού ελεγκτή: Πιο αναλυτικά, σε σχέση

με τις παραπάνω βασικές αρχές, οι οργανωτικές και λειτουργικές προσεγγίσεις που

ακολουθεί η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ιδιαίτερες οργανωτικές

δομές του οργανισμού στον οποίο η Επιτροπή δραστηριοποιείται. Επιπροσθέτως, το

περιεχόμενο των ευθυνών, που ανατίθενται στην Επιτροπή από το Διοικητικό

Συμβούλιο του οργανισμού, πρέπει να είναι σαφές και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες

και την κουλτούρα τόσο του Συμβουλίου όσο και του οργανισμού γενικότερα. Η

βασική ευθύνη της Επιτροπής αφορά την επίβλεψη της διαδικασίας κατάρτισης των

χρηματοοικονομικών εκθέσεων του οργανισμού, την ευθύνη της οποίας έχει η

Διοίκηση αυτού, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και των ελέγχων που

αναφέρονται σ' αυτή τη διαδικασία. Η ευθύνη, ωστόσο, της Επιτροπής συχνά

επεκτείνεται και στην επίβλεψη και των ρόλων των εσωτερικών και εξωτερικών

ελεγκτών, καθώς και στις επιμέρους ευθύνες των διαφόρων μερών που εμπλέκονται

στη γενικότερη διαδικασία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών εκθέσεων.

Εν προκειμένω, και για την προαναφερθείσα επίβλεψη και ανάληψη ευθυνών

από την Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού πρέπει να
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εγγυάται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα, έχουν καλές

χρηματοοικονομικές γνώσεις, καθώς και ότι έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που είναι

απαραίτητα για ένα «χρήσιμο» μέλος της Επιτροπής. Ένα μέλος, λοιπόν, της Επιτροπής

Ελέγχου είναι «χρήσιμο», όταν είναι καλά πληροφορημένο, προσεκτικό αλλά και

αποτελεσματικός επόπτης της διαδικασίας κατάρτισης των χρηματοοικονομικών

εκθέσεων. Επίσης, όταν έχει μία γενικότερη αντίληψη της οικονομικής κατάστασης του

οργανισμού, της λειτουργίας του και των χρηματοοικονομικών κινδύνων που

αντιμετωπίζει^ αλλά και όταν έχει ευρύτερη ενημέρωση της αλληλοσυσχέτισης των

επιχειρησιακών λειτουργιών και των χρηματοοικονομικών αναφορών. Επιπλέον, το

κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου οφείλει να κατανοεί τη διαφορά ανάμεσα στην

εποπτεία τη ς λειτουργίας της Επιτροπής από τη λειτουργία της διαδικασίας των

αποφάσεων της Διοίκησης, αλλά και να έχει την ικανότητα να διατυπώνει σημαντικές

ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία .κατάρτισης των χρηματοοικονομικών εκθέσεων.

Όμως, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του κάθε μέλους της Επιτροπής πρέπει να

είναι η θέλησή του για αντίσταση στις θέλεις της Διοίκησης, όταν αυτό είναι

απαραίτητο και όταν αυτό προασπίζει τα συμφέροντα του οργανισμού.

Η επιτροπή ελέγχου διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, παίρνει όλες τις

εξουσίες και τις αρμοδιότητες από αυτή. Αναφέρεται  στη διοίκηση και διαπιστώνει τη

νόµιµη, αποτελεσματική και ανεπηρέαστη διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών

ελέγχων στην Εταιρία και εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και

διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:

• Εξετάζει, σε συνεργασία µε τον διευθυντή εσωτερικού ελέγχου τα ετήσια

προγράµµατα διενέργειας ελέγχων.

• Εξετάζει θέµατα διορισµού, θητείας ή αποχώρησης των ορκωτών ελεγκτών της

Εταιρίας.

• Διασφαλίζει την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών
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•Επιβλέπει τον διενεργούμενο από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές έλεγχο

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και  συνεργάζεται  μαζί τους. Στο

πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Επιτροπή ζητά από τους εν λόγω ελεγκτές να

αναφέρουν τα τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες που εντόπισαν στο ΣΕΕ κατά τον έλεγχο

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

•Εποπτεύει σε συνεργασία με τη διοίκηση την διεύθυνση του εσωτερικού ελέγχου

• Εξετάζει σε συνεργασία με τον επικεφαλή του εσωτερικού ελέγχου τις εκθέσεις

εσωτερικού ελέγχου που χαρακτηρίζονται από την ίδια, ως σηµαντικές, και την

επάρκεια σε ανθρώπινο δυναµικό και εξοπλισµό των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου

και την επιβαλλόµενη διάρθρωσή τους.

• Παρακολουθεί και αξιολογεί την καταλληλότητα των συστηµάτων εσωτερικού

ελέγχου της Εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένων και των ελέγχων των ηλεκτρονικών

συστηµάτων πληροφορικής και ασφάλειας, καθώς και το περιεχόµενο των εκθέσεων

των ορκωτών ελεγκτών, που αφορούν οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και τις

απαντήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών.

•Μεριμνά για τη συμμετοχή του επικεφαλή του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου σε

συζητήσεις τις διοίκησης για θέματα ζωτικής σημασίας, με βάση τις εισηγήσεις

ελέγχου.

•Ευθύνεται για τη θέσπιση κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας των κανονισμών και

την εφαρμογή των αποφάσεων της διοίκησης

• Ενηµερώνεται από τους ελεγκτές, σχετικά µε σηµαντικούς κινδύνους ή ανοίγµατα και

κρίνει, τα µέτρα που ελήφθησαν ή πρέπει να ληφθούν, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο

κίνδυνος για την Εταιρία.

• Εξετάζει σε συνεργασία µε τον διευθυντή του εσωτερικού ελέγχου, τις ετήσιες

οικονοµικές καταστάσεις, τα σχετικά προσαρτήµατα και τις εξαµηνιαίες καταστάσεις,

όταν δε κρίνει απαραίτητο και τις τριµηνιαίες καταστάσεις, πριν
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την υποβολή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και διαπιστώνει:

- Οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο σύνταξης.

- Τοµείς που απαιτούν ιδιαίτερες αποφάσεις κρίσης.

- Σηµαντικές αναπροσαρµογές που προκύπτουν από τον έλεγχο.

- Τήρηση των λογιστικών αρχών και πρακτικών.

•Υποβάλει προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί και

η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από το Δ.Σ. (follow

up).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Βασικός σκοπός της οργάνωσης είναι η επίτευξη των στρατηγικών και

αντικειμενικών στόχων. Περιλαμβάνει το οργανόγραμμα της επιχείρησης, δηλαδή τη

σχεδίαση της δομής, την ανάπτυξη των διαδικασιών και εντολών, τις αρμοδιότητες των

τμημάτων και την περιγραφή των θέσεων εργασίας,   τις μεθόδους και τις τεχνικές,

αλλά και τον τρόπο συντονισμού για την πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου

αποτελέσματος.

4.2 ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Διαδικασία είναι τα διαδοχικά βήματα που ακολουθούνται σε μια εργασία

προκειμένου να παραχθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Έχει στόχο να υποδηλώνει

ποια στάδια πρέπει να ακολουθήσει μια εργασία προκειμένου να ληφθεί το επιθυμητό

αποτέλεσμα.

Οι διαδικασίες είναι μέρος του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου. Η έλλειψή

τους συνεπάγεται έλλειψη οργανωτική υποδομής. Με βάση τις διαδικασίες διαπιστώνει

ό εσωτερικό έλεγχος αν οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις αποφάσεις τις

διοίκησης. Η έλλειψη των διαδικασιών αντιμετωπίζεται με την αποτύπωση των



70

εργασιών από τους ελεγκτές στο διάγραμμα ροής προκειμένου να σχεδιάσουν τον

έλεγχο.

4.3 ΕΝΤΟΛΕΣ
Οι εντολές αποτελούν μέρος του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου. Είναι

αποφάσεις της διοίκησης που εκδίδονται για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης,

και έχουν συνήθως μικρή χρονική διάρκεια. Εμπεριέχουν και ένα μέρος διαδικασίας

προκειμένου να εφαρμοστούν.

4.4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σκοπός των προτύπων είναι να θέτουν ένα γενικό πλαίσιο και να περιγράφουν

τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τον εσωτερικό έλεγχο, να αποτελούν μέτρο

αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου, και να προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές

διαδικασίες και λειτουργίες.

Τα πρότυπα χωρίζονται σε τρία μέρη:

Τα πρότυπα χαρακτηριστικών ιδιοτήτων, (Attribute Standards - Σειρά 1000),

τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των προσώπων που

ασκούν Εσωτερικό Έλεγχο.

Τα πρότυπα απόδοσης (Performance Standards - Σειρά 2000), τα οποία

περιγράφουν τη φύση των δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχουν

κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση του  εσωτερικού

Ελέγχου.

Τα πρότυπα εφαρμογής (Implementation Standards), τα οποία εξειδικεύουν

τις δύο πρώτες κατηγορίες Προτύπων σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας (π.χ.

Έλεγχος Συμμόρφωσης, κλπ)79.

79 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, διαδικτυακός τόπος,
www.hiia.gr/internal_audit_protipa.htm
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4.5 ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ
1000 - Σκοπός, Αρμοδιότητες, Υπευθυνότητες

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

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

οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με τα Πρότυπα, και να εγκρίνεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο.

1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα

Η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι

Εσωτερικοί Ελεγκτές να ασκούν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικό τρόπο.

1200 - Επάρκεια Γνώσεων και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια

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

επαγγελματική επιμέλεια.

1300 - Πρόγραμμα Ποιοτικής Διασφάλισης και Βελτίωσης

Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να αναπτύσσει και να τηρεί ένα

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

πλευρές της δραστηριότητας του Εσωτερικού Ελέγχου και να εποπτεύει συνεχώς την

αποτελεσματικότητά του. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο ώστε

να βοηθάει τον εσωτερικό Έλεγχο να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες

του οργανισμού και να διαβεβαιώνει ότι η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου

διενεργείται σύμφωνα με τα Πρότυπα και τον Κώδικα Ηθικής.

4.6 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
2000 - Διοίκηση του Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να διοικεί αποτελεσματικά την

δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι προσθέτει αξία

στην επιχείρηση.

2100 - Φύση Εργασιών

www.hiia.gr/internal_audit_protipa.htm
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Η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί και συμβάλλει στην βελτίωση

των συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων, Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

2200 - Σχεδιασμός Ελεγκτικών Εργασιών

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

κάθε ελεγκτική ενασχόλησή τους.

2300 - Διενέργεια των Ελεγκτικών Εργασιών

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

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

ελεγκτικών ενασχολήσεών τους.

2400 - Επικοινωνία των Αποτελεσμάτων

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να επικοινωνούν τα αποτελέσματα της εργασίας

τους καταλλήλως.

2500 - Διαδικασία Επόπτευσης

Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζει ένα σύστημα

παρακολούθησης της εξέλιξης των διαπιστώσεων που έχουν γνωστοποιηθεί στη

Διοίκηση.

2600 - Αποδοχή των Κινδύνων από τη Διοίκηση

Όταν ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου πιστεύει ότι η διοίκηση έχει κάνει αποδεκτό

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

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

Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να αναφέρουν το

θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για επίλυση.

4.7 ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
Για να γίνει πιο εύκολο το έργο των εσωτερικών ελεγκτών θα πρέπει να

θεσπιστούν και να εφαρμόζονται ελεγκτικά σύμβολα. Τα ελεγκτικά σύμβολα είναι

ειδικά σύμβολα που τυποποιούν την εργασία και βοηθούν στην επικοινωνία. Τα
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σύμβολα αυτά είναι περίπου κοινά για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

γενικότερα για όλες τις ανεπτυγμένες επιχειρήσεις που έχουν οργανωμένα τμήματα

εσωτερικού ελέγχου και ακολουθούν τα ελεγκτικά πρότυπα. Τα ελεγκτικά σύμβολα

συμβάλλουν στην κατάρτιση των διαγραμμάτων ροής, των οποίων η ανάλυση

ακολουθεί μετά.

Παρακάτω ακολουθούν υποδείγματα ελεγκτικών συμβόλων.

Σ:     Έγιναν όλες οι αθροίσεις

V:   Αντιπαραβολή αντιγράφου κατάθεσης με όλα τα παραστατικά κινήσεων του

λογαριασμού

Ν:     Έγινε αντιπαραβολή στοιχείων

Υ:     Τα στοιχεία ελήφθησαν από το ελεγχόμενο τμήμα

Λ:     Έχουν καταγραφεί όλες οι ακάλυπτες επιταγές

Ε:     Επιβεβαίωση στοιχείων

Σφραγίδα

Φυσική κυκλοφορία δικαιολογητικού

Εναλλαγή ή διακλάδωση

Οριστική ταξινόμηση εγγράφου

Προσωρινή ταξινόμηση εγγράφου

Δικαιολογητικό(π,χ τιμολόγιο)
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Πολλαπλό παραστατικό

Μηχανογραφική επεξεργασία

Σύμβολα περιγραφής διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

Κάρτες διάτρησης

Διάτρητη χάρτινη ταινία

Μαγνητική ταινία

Οθόνη

4.8ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ(FLOW CHARTS)

Διάγραμμα ροής είναι μια γραφική παράσταση που απεικονίζει τα στάδια ροής

μιας διεργασίας με λογική σειρά. Σημαντικός παράγοντας για την δημιουργία των

διαγραμμάτων ροής είναι η χρήση ελεγκτικών συμβόλων80. Με τη χρήση των

διαγραμμάτων ροής αποτυπώνονται όλα τα στάδια μιας διεργασίας, βοηθώντας έτσι τον

ελεγκτή να αποτυπώσει τις διαδικασίες.

80 Θ. Παπαδάτου Εσωτερικός και Εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων εταιρειών  Β έκδοση 2005 σελ43
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Πρώτο βήμα για τη κατάρτιση των διαγραμμάτων ροής είναι ο προσδιορισμός

τη συγκεκριμένης διεργασίας που θα περιγραφεί ανά βήμα, και έπειτα θα πρέπει να

προσδιοριστούν με σαφήνεια οι εισροές και οι εκροές των δραστηριοτήτων που

εμπλέκονται στη διεργασία, σύμφωνα με τη λογική σειρά των εργασιών,

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διαγραμματικά σύμβολα.

Το διάγραμμα ροής αρχίζει από τα αριστερά προς τα δεξιά και ακολουθεί τη

σειρά των διαδικασιών. Ο τύπος παρουσίασης μπορεί να είναι είτε οριζόντιας μορφής

είτε κάθετης, όμως η οριζόντια μορφή προτιμάται γιατί είναι πιο εύκολα κατανοητή,

παρόλο που η πραγματοποίησή της είναι πιο δύσκολη.

Τα διαγράμματα ροής επιτρέπουν την καταγραφή σύνθετων διαδικασιών και

συμβάλλουν στην εύκολη ταξινόμησή τους, παρέχουν τη δυνατότητας για καλύτερη

κατανόηση και αξιολόγηση των διαδικασιών αλλά και της λειτουργίας του συστήματος

εσωτερικού ελέγχου, καθώς και παρέχουν τη δυνατότητα στους ελεγκτές να

επισημάνουν αδυναμίες και να εντοπίσουν σοβαρές δυσλειτουργίες στην επιχείρηση.
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4.9 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φύλλα εργασίας είναι τα γραπτά εκείνα κείμενα με τα ανάλογα στοιχεία και

αναλύσεις των θεμάτων. Αποτελούν το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώνεται πριν και

κατά τη διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου, και που τεκμηριώνει τα συμπεράσματα του

ελέγχου. Είναι κάθε γραπτό κείμενο, παραστατικό κ.α., που αποτελεί αποδεικτικό

στοιχείο και αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του τελικού πορίσματος και της

έκθεσης.

Όλα τα φύλλα εργασίας έχουν επικεφαλίδα του θέματος. Τα φύλλα ελέγχου

είναι σελιδοποιημένα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα αυτών. Η αρίθμηση

γίνεται στο πάνω δεξιό μέρος. Στο πάνω δεξιό μέρος αναγράφεται το όνομα του

ελεγκτή, η ημερομηνία έναρξης και λήξης του ελέγχου καθώς και η υπογραφή του

ελεγκτή.

Σε κάθε φύλλο εργασίας θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στην ταυτότητα

των εγγράφων που εξετάστηκαν, καθώς και στην ταυτότητα των ελεγχόμενων, ενώ οι

παραπομπές στα αντίστοιχα συνοπτικά(πχ μόνιμοι φάκελοι) θα πρέπει να είναι

συγκεκριμένες και σαφείς.

Τέλος στα φύλλα ελέγχου χρησιμοποιούνται κοινά ελεγκτικά σύμβολα τα οποία

έχει θεσπίσει το τμήμα ελέγχου, και η εικόνα των φύλλων θα πρέπει είναι

ευπαρουσίαστη και να είναι καθαρογραμμένα. Παρακάτω ακολουθεί ένα υπόδειγμα

Φύλλου Εργασίας.
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Υπόδειγμα φύλλου εργασίας
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4.10 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί ένα γενικό πρόγραμμα δράσης για την

επίτευξη περιεκτικών αντικειμενικών σκοπών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί

αρμοδιότητα της Διοίκησης και του εσωτερικού ελέγχου.

Σκοπός του είναι:

 να αναπτύξει τις πολιτικές που επιτρέπουν στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου

να επιτύχει τους στόχους της

 να καθορίσει και να μεταδώσει μέσω ενός συστήματος κύριων αντικειμενικών

σκοπών και πολιτικών μία εικόνα της υπηρεσίας, που οραματίζεται.

 Το πρόγραμμα ελέγχου

Το πρόγραμμα ελέγχου αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της υπηρεσίας εσωτερικού

ελέγχου και είναι προορισμένο να καθορίσει τις εργασίες, να κατανείμει αυτές στην

ομάδα των εσωτερικών ελεγκτών, να τις  προγραμματίσει και στο τέλος να τις αναθέσει

στους ελεγκτές. Καθορίζει τις εργασίες, που ο εσωτερικός ελεγκτής θα

πραγματοποιήσει, προκειμένου να επαληθεύσει την πραγματικότητα των φαινομενικών

αδυναμιών και δυνατοτήτων, να πιστοποιήσει την ύπαρξη των δυνατοτήτων και να

αξιολογήσει  τις επιπτώσεις των αδυναμιών.

Το πρόγραμμα ενός εσωτερικού ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει το είδος της

ελεγκτικής μεθοδολογίας που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο εσωτερικός ελεγκτής.

Επίσης να περιέχει λεπτομέρειες αναφορικά με τη χρονική περίοδο διενέργειας του

ελέγχου, καθώς και σαφή καθορισμό των ελεγχόμενων.

Οι ελεγκτικές διαδικασίες που συνιστούν ένα πρόγραμμα ελέγχου μπορούν να

διαφέρουν σημαντικά από έλεγχο σε έλεγχο, ακολουθούν όμως την ίδια προσέγγιση.

Η προετοιμασία ενός προγράμματος εσωτερικού ελέγχου είναι στενά

συνδεδεμένη με την πληροφόρηση, που αντλείται κατά το στάδιο της προκαταρκτικής

έρευνας και αποτελεί το πρώτο στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας. Λαμβάνοντας
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υπόψη τα διάφορα στάδια έρευνας και προγραμματισμού, αναφέρονται στη συνέχεια τα

βασικότερα βήματα προετοιμασίας ενός προγράμματος εσωτερικού ελέγχου

 Εξέταση εκθέσεων, προγραμμάτων, εγγράφων εργασίας προηγουμένων ελέγχων

και καταγραφή πιθανών κενών προς ενέργεια (προκειμένου να δημιουργηθεί

υποδομή και να καθοριστούν τα αποτελέσματα προηγούμενης εξέτασης για

ορθότερη κατεύθυνση του τρέχοντος ελέγχου).

 Διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας (για επισήμανση των αντικειμενικών

στόχων της ελεγχόμενης δραστηριότητας, των υπαρκτών και πιθανών κινδύνων

και των υφισταμένων συστημάτων διοικητικού / λειτουργικού ελέγχου).

 Εξέταση πολιτικών και διαδικασιών της προς έλεγχο δραστηριότητας, των

λειτουργικών εγχειριδίων, της οργανωτικής δομής, της δομής εξουσίας, των

βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων στόχων (για καθορισμό των

κατάλληλων περιοχών για μετρήσεις – εκτιμήσεις και εξακρίβωση της

συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της διοίκησης).

 Εξέταση πρόσφατων ελεγκτικών συγγραμμάτων σχετικών με τον προς έλεγχο

τομέα (για άντληση των τελευταίων πληροφοριών σχετικά με τις κατάλληλες

τεχνικές ελέγχου).

 Προετοιμασία διαγράμματος ροής των βασικών λειτουργιών της προς έλεγχο

δραστηριότητας (για επισήμανση και έλεγχο ενδεχομένων αδυναμιών).

 Εξέταση αρχών και προτύπων που έχει θέσει η διοίκηση και σύγκριση αυτών με

τα γενικώς ισχύοντα στον δημόσιο τομέα (για απόκτηση ενός μέτρου για

μέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της

ελεγχόμενης δραστηριότητας καθώς και εξέταση του κατά πόσον τα πρότυπα

αυτά είναι εφικτά)
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 Συνέντευξη των ελεγχομένων και συζήτηση για το σκοπό του ελέγχου και τους

στόχους του ελεγκτή (προκειμένου να υπάρξει συμφωνία από πλευράς των

ελεγχομένων και να αποφευχθούν παρεξηγήσεις αναφορικά με το σκοπό του

ελέγχου).

 Προετοιμασία προϋπολογισμού με ανάλυση των απαιτούμενων για τον

συγκεκριμένο εσωτερικό έλεγχο πόρων (για προσδιορισμό αριθμού

απαιτούμενων εσωτερικών ελεγκτών και χρονικής διάρκειας ώστε να

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου).

 Συνέντευξη με άτομα εμπλεκόμενα κατά τρόπο καθοριστικό στην προς έλεγχο

δραστηριότητα (για απόκτηση γνώσης σε βάθος των λειτουργιών και εντοπισμό

τυχόν προβλημάτων συντονισμού και συνεργασίας)

 Καταγραφή των ουσιωδών κινδύνων (προκειμένου να εξασφαλιστεί ο

εντοπισμός των πλέον «τρωτών» σημείων της ελεγχόμενης δραστηριότητας).

 Εξέταση για κάθε κίνδυνο της επαρκούς ή μη απόδοσης των υφισταμένων

διοικητικών / λειτουργικών ελέγχων (κατά πόσον δηλαδή τα υφιστάμενα

συστήματα διοικητικών / λειτουργικών ελέγχων μπορούν να εξαλείψουν ή να

περιορίσουν σημαντικά τους επισημασμένους κινδύνους).

 Καθορισμός της ουσίας των βασικών προβλημάτων και δυνατοτήτων

(προκειμένου να επισημανθούν οι πλέον δύσκολες περιοχές, τα αίτια και οι

πιθανές βελτιωτικές ενέργειες).

Το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί σαν οδηγός για τον εσωτερικό

ελεγκτή και σαν ένα είδος συμφωνίας με τον προϊστάμενό του για τα βήματα ελέγχου

που θα ακολουθηθούν. Επίσης παρέχει μέσα ελέγχου και αξιολόγησης της προόδου της

εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή, μέσω σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Δίνει τη
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δυνατότητα στη διοίκηση και τους άμεσους προϊσταμένους των εσωτερικών ελεγκτών

να συγκρίνουν το ελεγκτικό έργο που είχε σχεδιαστεί με αυτό που εκτελέστηκε.

Το πρόγραμμα ελέγχου καταρτίζεται από την ομάδα ελέγχου που το έχει

επιφορτισθεί και είναι σε χρήση της υπηρεσίας. Λαμβάνει την έκθεση

προσανατολισμού  και κατευθύνσεων ως βασικό περίγραμμα και κατάσταση για κάθε

στόχο των εργασιών ελέγχου.

Για την σύνταξή του είναι χρήσιμο να επικεντρώνεται σ’ ένα στόχο και  στο

επάνω μέρος κάθε σελίδας να αναγράφεται ο στόχος της έκθεσης κατευθύνσεων.

Εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι το πρόγραμμα ελέγχου δεν είναι

μία έκθεση κατευθύνσεων, αλλά μία κατάσταση συγκεκριμένων ενεργειών, τις οποίες

πρέπει να πιστοποιήσουμε στην αρχή και στο τέλος της φάσης προετοιμασίας.

Τα προγράμματα αυτά μπορεί σε επόμενο στάδιο να χρησιμεύσουν επίσης στη

διαδικασία εκπαίδευσης νέων ή με ελλιπή εμπειρία εσωτερικών ελεγκτών, καθώς και

στην διεξαγωγή παρόμοιων ελέγχων .

Τέλος, τα προγράμματα εσωτερικών ελέγχων συμβάλλουν σημαντικά στη δομή

της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Διευκολύνουν την εφαρμογή πληροφορικών

συστημάτων και διαμορφώνουν τη βάση γενικών προγραμμάτων ή κατευθύνσεων

ελέγχου, που εκπονούνται από τη διοίκηση ή τους εποπτεύοντες προϊσταμένους και

λειτουργούν σαν οδηγός για την ανάπτυξη σχεδίων μεμονωμένων ελέγχων από

εσωτερικούς ελεγκτές.

Τέλος το πρόγραμμα ελέγχου θέτει του εξής στόχους:

 να διασφαλίσει τον υπεύθυνο του τομέα εσωτερικού ελέγχου ότι όλες οι

φροντίδες του σχετικά με το αντικείμενο ελέγχου λήφθηκαν υπόψη

 να επιτρέψει στον επικεφαλής της αποστολής ελέγχου να κατανείμει τις

εργασίες μεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών.
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 να προγραμματίσει τον έλεγχο πριν αξιολογήσει και κατανείμει τις εργασίες και

να παρακολουθήσει την πορεία του

 να δώσει οδηγίες στον ελεγκτή

 να καταγράψει την πορεία του ελεγκτικού έργου

 να παρακολουθήσει τον συνοπτικό πίνακα του ελέγχου και

 να το προωθήσει ως παράδειγμα και έμπνευση για άλλους ελέγχους

4.11 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ(AUDIT REPORT)

4.11.1 Γενικά
Ο κύκλος ελέγχου κλείνει με τη σύνταξη της έκθεσης. Στην έκθεση ελέγχου

παρουσιάζονται όλα τα ευρήματα της ελεγκτικής διαδικασίας, η οποία θα πρέπει να

έχει γίνει σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του εσωτερικού ελέγχου προκειμένου

να γίνει σωστή απεικόνιση των ευρημάτων.

Οι εκθέσεις ελέγχου αποτελούν σημαντικό κομμάτι του εσωτερικού ελέγχου.

Με βάση αυτές η διοίκηση καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Είναι το

αποτέλεσμα όλης της ελεγκτική διαδικασίας, και θα πρέπει να περιέχουν τεκμηριωμένη

ανάλυση και εκτίμηση  των συλλεγμένων στοιχείων.

4.11.2 Τα μέρη της έκθεσης ελέγχου
Η έκθεση ελέγχου αποτελείται από τρία μέρη. Τη συνοπτική έκθεση, την

αναλυτική έκθεση και τα φύλλα εργασίας.

Συνοπτική έκθεση

Η συνοπτική έκθεση έχει ως αποδέκτη τη διοίκηση. Εδώ μεταφέρονται

περιληπτικά όλα τα σημαντικά ευρήματα, από την αναλυτική έκθεση, και είναι

ταξινομημένα ιεραρχικά, ανάλογα τη σπουδαιότητά τους. Η μεταφορά των στοιχείων

από την αναλυτική έκθεση αποτυπώνεται με την ένδειξη <<αναλυτικά σχόλια σελίδα

1>>, όπου γίνεται αναφορά στη σελίδα (πχ 1) από όπου προήλθε η μεταφορά..
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Με τη συνοπτική έκθεση παρουσιάζονται προς τη διοίκηση οι αποκλίσεις από

τις διαδικασίες με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο, χωρίς να αφήνονται περιθώρια για

αμφισβήτηση.

Τόσο η συνοπτική όσο και η αναλυτική έκθεση χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Α.

Στο σκοπό του ελέγχου όπου αναφέρεται ο σκοπός, η φύση, η έκταση και η χρονική

περίοδος του ελέγχου.

Β. Στον έλεγχο - διαπίστωση όπου παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις που

προκύπτουν από την ελεγκτική διαδικασία.

Γ. Στην πρόταση – έκφραση γνώμης που έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και

στοχεύει στην επισήμανση για τήρηση των διαδικασιών και της αναγκαιότητας για

βελτίωση των διαδικασιών. Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση

να έχει ενδοιασμούς να εκφράσει τη γνώμη του.

Οι προτάσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

1.Πρόταση με ανεπιφύλακτη γνώμη. Εδώ ο ελεγκτής δεν έχει καμία

επιφύλαξη και αβεβαιότητα για την αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων, εκφράζει

με βεβαιότητα τη γνώμη του, και κάνει την πρότασή του σχετικά με τη βελτίωση των

διαδικασιών.

2.Πρόταση με επιφύλαξη γνώμης. Όταν ο εσωτερικός ελεγκτής έχει

ενδοιασμούς για την αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων εκφράζει τη γνώμη του

όμως με επιφυλάξεις.

3.Άρνηση γνώμης. Η τελευταία κατηγορία είναι αυτή όπου οι ελεγκτές

αρνούνται να εκφράσουν γνώμη, κάτι το οποίο δεν συνιστάται. Άρνηση υπάρχει όταν

τα διαθέσιμα στοιχεία είναι αδύναμα ή όταν εμπλέκονται πολλοί στη διερεύνηση του

θέματος και δεν υπάρχει σύγκλιση του θέματος. Οι εσωτερικοί ελεγκτές αρνούνται να

εκφράσουν γνώμη όταν εκτιμούν ότι δεν τους παρέχεται η απαιτούμενη στήριξη από τη

διοίκηση και παραπέμπονται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων από τους ίδιους τους;
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Ελεγχόμενους. Επίσης άρνηση γνώμης παρατηρείται και όταν εκτιμάται ότι η έκφραση

γνώμης χωρίς την κατάλληλη στήριξη θα στρέψει τους ελεγχόμενους εναντίον των

ελεγκτών. Όπως και να έχει η άρνηση γνώμης θα πρέπει να αιτιολογείται.

Αναλυτική έκθεση

Η αναλυτική έκθεση αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ έκθεσης ελέγχου και

φύλλων εργασίας. Χωρίζεται σε τρία μέρη.

Στην αναλυτική έκθεση αναπτύσσονται βήμα προς βήμα τα ευρήματα που

αποτυπώνονται στα φύλλα εργασίας, με κάθε λεπτομέρεια(πολλές φορές μεταφέρονται

και αυτούσια). Μεταφέρονται ακόμα και ευρήματα που θεωρούνται ασήμαντα,

ανεξαρτήτως του αν θα μεταφερθούν στην συνοπτική έκθεση ή όχι. Η μεταφορά των

ευρημάτων από τα φύλλα εργασίας γίνεται με την ένδειξη <<βλ.Φ.Ε. σελ…,>> όπου

γίνεται αναφορά στα φύλλα εργασίας από όπου μεταφέρθηκαν τα στοιχεία.
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Παρακάτω ακολουθεί ένα διάγραμμα που απεικονίζει τη σύνδεση  των φύλλων

εργασίας με την έκθεση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ

Α

ΦΥΛΛΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

5.1 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Στη λογιστική βιβλιογραφία η Απάτη έχει οριστεί ως η εκ προθέσεως δόλια

κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και η παραποίηση των

οικονομικών της στοιχείων προς όφελος του διαπράττοντας την απάτη. Από τον ορισμό

αυτό προκύπτουν δύο κατηγορίες επιχειρησιακής απάτης. Πρώτον η κατάχρηση, κλοπή

ή ιδιοποίηση οικονομικών πόρων της επιχείρησης και δεύτερον η παραπλανητική

παρουσίαση των οικονομικών εκθέσεων, καταστάσεων ή αναφορών της

Ο όρος "απάτη" σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240 αναφέρεται σε

εσκεμμένη πράξη ενός ή περισσοτέρων ατόμων της Διοίκησης, υπαλλήλων ή τρίτων

που συνεπάγεται στη παρερμήνευση των οικονομικών καταστάσεων. Η απάτη μπορεί

να συνεπάγεται σύμφωνα με το ίδιο ελεγκτικό πρότυπο: α.: Λαθροχειρία, νόθευση ή

παραποίηση τηρούμενων στοιχείων ή εγγράφων β.: Κατάχρηση περιουσιακών

στοιχείων γ.: Αποσιώπηση ή παράλειψη αποτελεσμάτων συναλλαγών από τηρούμενα

στοιχεία ή έγγραφα δ.: Καταγραφή συναλλαγών άνευ ουσιαστικού περιεχομένου

ε.: Καταχρηστική εφαρμογή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Στο ίδιο πιο πάνω ελεγκτικό πρότυπο ο όρος σφάλμα αναφέρεται σε ακούσια λάθη

των οικονομικών καταστάσεων, όπως είναι; μαθηματικά ή γραφειοκρατικά λάθη σε

βασικές "εγγραφές και λογιστικά στοιχεία, αβλεψίες ή παρερμηνείες γεγονότων και

καταχρηστική εφαρμογή λογιστικών αρχών και μεθόδων. Από τα πιο πάνω. προκύπτει

ότι η βασική διαφορά μεταξύ απάτης και σφάλματος είναι ή ύπαρξη ή μη πρόθεσης για

την ανειλικρινή παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης το πιο πάνω

διεθνές ελεγκτικό πρότυπο ενώ εννοιολογικά καλύπτει την απάτη μόνο των
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παραπλανητικών  οικονομικών καταστάσεων κάνει και αναφορά στην κατάχρηση

περιουσιακών στοιχείων με απατηλές πράξεις ή παραλήψεις που διαπράττονται εις

βάρος της επιχείρησης.

Η κατηγορία αυτή της απάτης περιλαμβάνει παράνομες πράξεις που χαρακτηρίζονται

από εξαπάτηση, απόκρυψη και παραβίαση της εμπιστοσύνης. Η Ένωση

Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (ΑΟΡΕ) των Η.Π.Α. χαρακτήρισε αυτήν την

κατηγορία απάτης ως επαγγελματική απάτη και κατάχρηση και την όρισε ως τη

χρησιμοποίηση του επαγγέλματος κάποιου, προκειμένου να πλουτίσει προσωπικά,

κάνοντας σκόπιμα κακή χρήση ή κακή αξιοποίηση των πόρων ή των περιουσιακών

στοιχείων του εργοδότη του. Η επαγγελματική αυτή απάτη και κατάχρηση ταξινομείται

στη διεθνή βιβλιογραφία σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

1. Απάτες εις βάρος της εταιρίας και

2. Απατηλές πράξεις και απάτες οι οποίες ωφελούν

της εταιρία.

Στη βιβλιογραφία της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου πολλοί υποστηρίζουν τη

σημαντικότητα της πιο κάτω εξίσωσης για την Απάτη:

Απάτη = Κίνητρο + Μέσα + Ευκαιρία

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

αντιμετωπίσει ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα,

διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις για παραποίηση του προγράμματος είσπραξης

των απαιτήσεων και

έχει την ευκαιρία, σε συνεργασία με ένα "συνάδελφο του, να αποκρύψει το γεγονός

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

διαπραχθεί εσωτερικά από εργαζόμενους μιας επιχείρησης ή εξωτερικά από

τρίτους. Μπορεί επίσης να διαπραχθεί από τη συνεργασία τρίτων και εργαζόμενων

της επιχείρησης.

Μια Απάτη μπορεί γενικά να έχει σχεδιασθεί προσεκτικά για μεγάλο χρονικό

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

δύσκολο να αποκαλυφθεί χωρίς πρόσθετους ελέγχους.

5.2 ΑΠΑΤΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην κατηγορία, αυτή η εταιρία είναι ο ωφελημένος της δόλιας πράξης. Η ανώτατη

διοίκηση με πράξεις της αυξάνει την οικονομική θέση της εταιρίας με ενέργειες που

υπερεκτιμούν το αποτέλεσμα, τις πωλήσεις ή το ενεργητικό ή με την υποτιμημένη

εμφάνιση των δαπανών και των υποχρεώσεων.

Μια απάτη που διαπράττεται προκειμένου να ωφεληθεί η επιχείρηση, κατά κανόνα

προκύπτει ως αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ενός άδικου ή ανήθικου πλεονεκτήματος που

μπορεί να εξαπατάει ένα τρίτο πρόσωπο. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιου είδους

απάτης είναι:

α. Πώληση ή εκχώρηση φανταστικών ή παραπλανητικά απεικονισμένων στοιχείων του

ενεργητικού.

β. Αντικανονικές και παράνομες πληρωμές κυβερνητικών αξιωματούχων, δωροδοκίες

πάσης φύσεως, αμοιβές για συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες, . δωροδοκίες

πελατών ή προμηθευτών

γ. Εκούσια, εσφαλμένη παρουσίαση ή αποτίμηση συναλλαγών; στοιχείων του

ενεργητικού, των υποχρεώσεων ή του εισοδήματος
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δ. Εκούσια, εσφαλμένη εσωτερικά μεταφερόμενη τιμή σε όμιλο επιχειρήσεων · (τιμή

των αγαθών που ανταλλάσσονται μεταξύ συνδεδεμένων τμημάτων του ομίλου).

Δομώντας εκούσια εσφαλμένες τεχνικές τιμολόγησης, η διοίκηση μπορεί να

βελτιώσει τα λειτουργικά αποτελέσματα ενός οργανισμού που συμμετέχει στη

συναλλαγή, σε βάρος ενός άλλου οργανισμού του ίδιου ομίλου,

ε. Εκούσια αποτυχία να καταγραφούν ή να αποκαλυφτούν σημαντικές πληροφορίες που

θα βελτίωναν τη χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης στους εκτός της

επιχείρησης τρίτους.

στ. Απαγορευμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές που παραβιάζουν

κυβερνητικά νομοθετήματα, κανόνες, κανονισμούς ή συμβόλαια.

ζ. Φορολογική απάτη

5.3 ΑΠΑΤΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ενδεικτικές περιπτώσεις απάτης της κατηγορίας αυτής είναι οι ακόλουθες;

(α)Απάτη εις βάρος της επιχείρησης από εσωτερικούς δράστες:

- Κλοπή περιουσιακών στοιχείων, εκτροπή και ιδιοποίηση διαθεσίμων.

- Παραποιήσεις αποθεμάτων, χαρακτηρισμός υγιούς αποθέματος ως άχρηστου ή

ελαττωματικού.

- Παραποιήσεις τιμολογίων προμηθευτών.

(β) Απάτη εις βάρος της επιχείρησης από εξωτερικούς δράστες:

- Απάτη από προμηθευτές και εργολάβους, τιμολόγηση χωρίς παράδοση, διπλή

τιμολόγηση Δωροδοκία υπαλλήλων από προμηθευτές. <

> Δωροδοκία υπαλλήλων από)πελάτες. '

Συνήθεις Μορφές Απατηλών Οικονομικών Καταστάσεων



91

Είδος απάτης Παραδείγματα

παραποίηση, νόθευση ή

αλλοίωση των στοιχείων ή λοιπών

παραστατικών.

Αλλαγή της ημερομηνίας των

τιμολογίων αγορών έτσι, ώστε τα

έξοδα να μην βαρύνουν αυτή τη

χρήση αλλά την επόμενη. Αλλαγή

ημερομηνιών στα δελτία

αποστολής, έτσι ώστε οι πωλήσεις

και τα εξ’αυτών κέρδη να

καταχωρηθούν πριν το χρόνο της

πραγματικής αποστολής

Αλλαγή των ποσών στα τιμολόγια

δαπανών προκειμένου να

εμφανιστούν μειωμένες οι δαπάνες

χρήσεως.

Προσθήκη ανειλικρινών δελτίων

απογραφής εμπορευμάτων.

Εικονικά Τιμολόγια πωλήσεων ή

δαπανών

παράλειψη απεικόνισης των

συναλλαγών που    πραγματοποι-

ήθηκαν στα παραστατικά και στα

βιβλία της επιχείρησης -

Κακή εφαρμογή λογιστικών

πολιτικών

Παράλειψη καταχώρισης των

τιμολογίων των προμηθευτών στο

τέλος του χρόνου. Δημιουργία

φανταστικών παραγγελιών

πελατών

Παγιοποίηση εξόδων πρώτης

εγκατάστασης και άλλων δαπανών

που θα έπρεπε να καταγραφούν ως
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έξοδα συμφωνά με τα εθνικά ή τα

διεθνή λογιστικά πρότυπα

Αναγνώριση εσόδων και κερδών

από πωλήσεις για τις οποίες

υπάρχει ακόμη σημαντικός

κίνδυνος επιστροφής των

πωληθέντων προϊόντων. '

Δημιουργία ανεπαρκών

προβλέψεων προκειμένου να

επιτευχθεί ένα προκαθορισμένο

ποσό κέρδους.

Καταγραφή προκαταβολών για

έξοδα επόμε- νης χρήσης ως έξοδο

της τρέχουσας περιόδου.

Παράλειψη αποκάλυψης

σημαντικών πληροφοριών

Απόκρυψη της απομείωσης της

αξίας ορισμένων περιουσιακών

στοιχείων. Απόκρυψη εκκρεμούν

οικονομικών διεκδικήσεων από

τρίτους. Παράλειψη αναφοράς

μιας μεταβολής στη λογιστική

πολιτική της επιχείρησης.

5.4 Παράγοντες διάπραξης απάτης

Οι παράγοντες που δημιουργούν ευκαιρίες διάπραξης απάτης είναι:

α) Αναποτελεσματικοί εσωτερικοί έλεγχοι
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Η έλλειψη διαχωρισμού καθηκόντων και εξουσιοδότησης των συναλλαγών, η

έλλειψη φυσικών ελέγχων και η αναποτελεσματική επίβλεψη αποτελούν ενδεικτικά

παραδείγματα αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η παράλειψη

ενημέρωσης των στελεχών για τους κανόνες επιχειρησιακής ηθικής και η λειτουργία

της επιχείρησης υπό συνθήκες κρίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα επιτείνουν το

πρόβλημα.

β) Αναποτελεσματικό διοικητικό συμβούλιο

Όταν το διοικητικό συμβούλιο μιας επιχείρησης είναι αδύναμο ή υποτονικό ή

στερείται ανεξαρτησίας, τότε είναι δυνατόν η ανώτατη διοίκηση να αισθάνεται ότι δεν

υπάρχει ισχυρός και αντικειμενικός ελεγκτικός μηχανισμός παρακολούθησης της

συμπεριφοράς της με συνέπεια να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ευκαιρία για

παραπλανητικές πρακτικές.

γ) Πρακτικές ατιμωρησίας

Οι εργαζόμενοι μπορεί να επιχειρήσουν, την διάπραξη απάτης, όταν αισθάνονται

ότι η τιμωρία τους θα είναι ασήμαντη σε περίπτωση αποκάλυψης της. Πολλές

επιχειρήσεις δεν τιμωρούν τους παραβάτες με αυστηρές ποινές αλλά με ποινές

προφορικής επίπληξης..

δ) Έλλειψη ηθικής καθοδήγησης και ηγεσίας ·

Αρκετά στελέχη επιχειρήσεων που διέπραξαν απάτη είτε δεν γνώριζαν πως αυτό

που έκαναν ήταν λάθος είτε πίστευαν λανθασμένα ότι ενεργούσαν προς όφελος της

επιχείρησης. Αυτή η άγνοια προκαλείται, κυρίως, από φτωχή ηθική καθοδήγηση και

ενημέρωση. Μερικές φορές η ανώτατη διοίκηση είναι απρόθυμη να παράσχει

καθοδήγηση για το ποιος πρέπει να λαμβάνονται οι δύσκολες αποφάσεις. Ηθική

καθοδήγηση μπορεί επίσης να χρειάζεται όταν οι επιχειρηματικοί κανόνες και πολιτικές

δεν είναι ευκολοκατανόητες από τα άτομα για τα οποία προορίζονται. Αυτή η έλλειψη
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κατανόησης αποτελεί από μόνη της σημαντικό κίνδυνο κατάρτισης παραπλανητικών

οικονομιών καταστάσεων, γιατί πολλοί λογιστικοί κανόνες είναι πολύπλοκοι, χρησι-

μοποιούν τεχνική γλώσσα και δεν μπορούν να απλοποιηθούν. Συνεπώς, είναι ανάγκη τα

καθ' ύλην αρμόδια άτομα να αναλάβουν την ευθύνη της σωστής ενημέρωσης και

καθοδήγησης των εμπλεκόμενων στο λογιστικό κύκλωμα. Πέρα από την παροχή ηθικής

καθοδήγησης με την μορφή ξεκάθαρων γραπτών κανονισμών, η ανώτερη διοίκηση

πρέπει να ενεργεί και ως πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς.

5.5 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ελεγκτής, για την ανίχνευση της απάτης, πρέπει πρώτα να ενημερώσει τα

μέλη της ελεγκτικής ομάδας για την πιθανότητα ύπαρξης ουσιαστικής παραποίησης

των οικονομικών καταστάσεων λόγω απάτης. Ο ελεγκτής, στη συνάντηση αυτή, θα

πρέπει να υπογραμμίσει τη μεγάλη σημασία που έχει για την ανακάλυψη της απάτης το

πνεύμα του επαγγελματικού σκεπτικισμού, που πρέπει να διακατέχει όλα τα μέλη της

ελεγκτικής ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Ο έλεγχος θα πρέπει να

εκτελεσθεί με την παραδοχή ύπαρξης μιας πιθανότητας απάτης, ανεξάρτητα από

οποιεσδήποτε απόψεις ή εμπειρίες υπάρχουν στα μέλη της ομάδας για την ελεγχόμενη

επιχείρηση και την τιμιότητα και την ακεραιότητα των μελών της διοίκησής της. Ο

ελεγκτής πρέπει να δώσει την ευκαιρία στα περισσότερο έμπειρα μέλη της ελεγκτικής

ομάδας να μεταδώσουν τη γνώση και την εμπειρία τους, για την επιχείρηση και τον

κλάδο της στα μέλη με μικρότερη πείρα και να συζητήσουν όλοι μαζί τις περιοχές

πιθανής εμφάνισης απάτης.

Ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον εντοπισμό της απάτη ς είναι και η εξέταση

των μελών της διοίκησης της ελεγχόμενης επιχείρησης. Ο ελεγκτή ς, κατά την εξέταση

αυτή, πρέπει να διαγνώσει την αντίληψη και τη γνώση της διοίκησης, για τους

κινδύνους διάπραξης απάτης στην επιχείρηση και να καταγράψει τις πολιτικές, τα

προγράμματα και τους μηχανισμούς ελέγχου που έχει θεσπίσει η διοίκηση για την
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πρόληψη, αποτροπή ή αποκάλυψη της απάτης. Η επιτροπή ελέγχου της επιχείρησης

μπορεί να είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των

πολιτικών αυτών. Για το λόγο αυτό ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει και τα μέλη της

επιτροπής αυτής, καθώς και τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι

με την πρόληψη και την αποτροπή της απάτης.

Ένας τρόπος με τον οποίο οι ελεγκτές μπορεί να εντοπίσουν στοιχεία διά

πράξης απάτης είναι η ανασκόπηση συμβάσεων έργων ή προμηθειών. Η ανασκόπηση

των συμβάσεων της επιχείρησης μπορεί να αποκαλύψει ενδείξεις θανής απάτης εκ

μέρους της διοίκησης και των υπαλλήλων της επιχείρησης. Αυτός ο τύπος απάτης

μπορεί να ανιχνευθεί με ανάλυση και κριτική διερεύνηση των αρχείων των συμβάσεων

με τους αναδόχους που κερδίζουν τελικά τη σύμβαση. Οι συμβάσεις εξετάζονται

προκειμένου να βρεθούν στοιχεία για προμηθευτές, στους οποίους ανατίθενται τακτικά

συμβάσεις χωρίς ύπαρξη ισχυρού λόγου για τη σταθερή αυτή προτίμηση.

Ο ελεγκτής πρέπει, επίσης, να ερευνήσει και να εκτιμήσει την ύπαρξη ενός ή

περισσότερων παραγόντων που συνδέονται με τη διάπραξη απάτης και την εξ αυτής

παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Η χρησιμοποίηση διαδικασιών

αναλυτικής διερεύνησης στη φάση του προγραμματισμού του ελεγκτικού έργου

βοηθάει στην αποκάλυψη απροσδόκητων σχέσεων και τάσεων, οι οποίες θα πρέπει να

αξιολογηθούν για την εκτίμηση του κινδύνου ουσιαστικής παραποίησης των

οικονομικών καταστάσεων λόγω απάτης.

Στη συνέχεια ο ελεγκτής, με βάση τα συγκεντρωθέντα στοιχεία και πληρο-

φορίες, εκτιμά αν υφίστανται οι τρεις συνθήκες για διάπραξη απάτης: Κίνητρα-

Πιέσεις, Ευκαιρίες και Εκλογίκευση, Τέλος, ο ελεγκτής αξιολογεί τους κινδύνους

ουσιαστικής παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων λόγω απάτης και- λαμβάνει

τις ενδεικνυόμενες αποφάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Οι δύο
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ενότητες που ακολουθούν παρέχουν αναλυτικότερες πληροφορίες για την ανίχνευση

και τη διερεύνηση της απάτης.

5.6 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πολλές από τις παραπλανητικές πρακτικές σύνταξης των οικονομικών κατα-

στάσεων πηγάζουν, όπως προαναφέρθηκε, από τη σχετική άγνοια των ανθρώπων

σχετικά με το τι είναι σωστό και τι λάθος ή από μια λανθασμένη εντύπωση των

στελεχών ότι ενεργούν προς το συμφέρον της επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση η

προφανής λύση για κάθε επιχείρηση είναι ο καθορισμός και η γνωστοποίηση των

προτύπων κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και η οριοθέτηση της ευθύνης

κάθε ατόμου για την πιστή τήρηση τους. Ένας κώδικας επιχειρησιακής συμπεριφοράς

που να παρέχει γενικές αλλά πλήρεις οδηγίες κατάρτισης των οικονομικών

καταστάσεων αποτελεί ένα καλό βήμα

5.7 ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Όσοι ασχολούνται με ελέγχους οικονομικών μονάδων, με το σχεδιασμό

λογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και όσοι χρησιμοποιούν τις

πληροφορίες των δημοσιευόμενων οικονομικοί καταστάσεων, χρειάζονται εμπειρικές

πληροφορίες αναφορικά με την ύπαρξη αναξιόπιστων και πολλές φορές

παραπλανητικών στοιχείων στις καταστάσεις αυτές, τις περιοχές εμφανίσεως τους,

καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Η ύπαρξη ικανοποιητικών λογιστικών και

ελεγκτικών προτύπων κανόνων και αρχών φαίνεται να μη διασφαλίζει την αξιόπιστη

και ειλικρινή απεικόνιση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις οικονομικές

καταστάσεις των επιχειρήσεων. Και τούτο γιατί μια σειρά λανθασμένων αντιλήψεων,

κυρίως από την πλευρά της διοίκησης των επιχειρήσεων, καθώς και μια σειρά ισχυρών

κινήτρων, οδηγούν τις διοικήσεις αυτές στην παραποίηση του οικονομικού
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αποτελέσματος των επιχειρήσεων όπως αυτό απεικονίζεται στις οικονομικές

καταστάσεις.

Τα τελευταία χρόνια ένα ιδιαίτερα αυξημένο τμήμα της επιστημονικής έρευες

μελετά, αναλύει και προσπαθεί να ερμηνεύσει ένα πολύ σημαντικό θέμα τους

ανθρώπους της Ελεγκτικής και της Λογιστικής και τον κόσμο των επενδύσεων και των

επιχειρήσεων. Το θέμα της παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων από τη

διοίκηση των επιχειρήσεων.

Μια πρώτη προσπάθεια οριοθέτησης, ορίζει την παραποίηση των οικονομικών

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

οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης κατά βούληση. Βέβαια η έννοια της

παραποίησης περιλαμβάνει πρακτικές που σκοπό έχουν να επηρεάσουν όχι μόνο το

οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και ολόκληρη την εικόνα της Κατάστασης

Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Η παραποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με άλλους ερευ-

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

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, για να παραπλανήσει κάποιους από τους

ενδιαφερόμενους χρήστες των καταστάσεων για τις πραγματικές επιδόσεις της

επιχείρησης.

Η παραποίηση του οικονομικού αποτελέσματος έχει ορισθεί ως ένα σύνολο

πρακτικών με τη βοήθεια των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης

αποδίδουν περισσότερο τις επιθυμίες της διοίκησης παρά την πραγματική οικονομική

της επίδοση.

Η διοίκηση παραποιεί τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στις οικονομικές της

καταστάσεις για να επιτύχει ένα προκαθορισμένο επίπεδο προσδοκώμενων

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

εξωτερικούς οικονομικούς αναλυτές.
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5.8 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5.8.1 Κίνητρα που απορρέουν από τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς
-Η πίεση από χους χρηματοοικονομικούς αναλυτές

-Η άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών

-Ο ανταγωνισμός των οικονομικών μονάδων

-Ο δανεισμός από Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα

-Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων

-Διατήρηση ομαλής τάσης των αποτελεσμάτων

-Η μερισματική πολιτική της επιχείρησης

5.8.2 . Κίνητρα που προέρχονται από συμβατικές  υποχρεώσεις της επιχείρησης
-Δανειακές Συμβάσεις

-Οι αμοιβές της διοίκησης

5.8.3. Κίνητρα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των μελών της διοίκησης
-Η διατήρηση της διοικητικής θέσης ενός μάνατζερ

-Προαγωγές στην ιεραρχική πυραμίδα

5.8.4 Κίνητρα που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των
επιχειρήσεων
-Ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση

-Αντιμονοπωλιακές και άλλες ρυθμίσεις

-Η προσπάθεια φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων

5.8.5 . Κίνητρα που απορρέουν από την επιχειρησιακή Κουλτούρα
-Βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός

-Μη ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί και σχέδια δράσης

-Αλληλεπίδραση των προεκτεθέντων κινήτρων παραποίησης
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5.9 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
-Λογιστική κάθαρση

-Λογιστικά τεχνάσματα

-Μεγέθη εκτός Ισολογισμού

-Άυλα στοιχεία ενεργητικού και κεφαλαιοποίηση εξόδων

-Λογιστικές Πρακτικές Εταιριών Διαδικτύου

-Διαστρέβλωση πραγματικών εσόδων

5.10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
-Αποσβέσεις παγίων

-Σχηματισμός προβλέψεων.

-Αποθέματα – κόστος παραγωγής

-Λογαριασμοί ενεργητικού

-Συμμετοχές στις επιχειρήσεις – χρεόγραφα

-Απαιτήσεις – υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα

Η σημασία των αξιόπιστων και έγκυρων λογιστικών πληροφοριών και η σπουδαιότητα.

τους για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, για τις κεφαλαιαγορές, την οικονομία αλλά

και για την ίδια την κοινωνία είναι σήμερα αδιαμφισβήτητη. Παρά τα πολλαπλά οφέλη

για τις ίδιες τις επιχειρήσεις από τη δημοσίευση αντικειμενικών και ακριβοδίκαιων

οικονομικών καταστάσεων, πολλές διοικήσεις επιλεγούν να παραποιούν, με λογιστικές

κυρίως επιλογές, το οικονομικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων τους.

Με τον τρόπο αυτό οι διοικήσεις επιχειρούν να παρουσιάσουν μια καλή εικόνα προς τα

έξω; αντί να προσπαθούν πραγματικά να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την

αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων που διοικούν. Μεσομακροπρόθεσμα αυτό κάθε

άλλο παρά προς το συμφέρον τους είναι, αφού τελικά οι επενδυτές χάνουν την

εμπιστοσύνη τους προς την επιχείρηση με συνέπεια την· , πτώση της τιμής της μετοχής.

Το μεγαλύτερο ίσως λάθος που κάνουν οι διοικήσεις σε αυτή την περίπτωση είναι να
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πιστεύουν ότι μπορούν να παραπλανήσουν τις διάφορες αγορές παρουσιάζοντας

οικονομικές καταστάσεις που δίνουν έμφαση στα θετικά στοιχεία και αποσιωπούν,

αποκρύπτουν ή υποβαθμίζουν τα αρνητικά. Οι συμμετέχοντες στις αγορές, όμως, δεν

είναι παθητικοί δέκτες των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, γιατί πολλοί απ'

αυτούς έχουν πρόσβαση και σε άλλες πηγές πληροφόρησης με αποτέλεσμα να

τιμωρούν κάθε επιχείρηση που προσπάθησε να τους παραπλανήσει με ανακριβή ή

λανθασμένα' στοιχεία.

Το 1998 ο πρόεδρος της Αμερικάνικης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (5ΕΟ) παραδέχτηκε

ότι οι επιχειρήσεις επηρεάζουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα και εξέφρασε τον

προβληματισμό του σχετικά με την ποιότητα των δημοσιευόμενων οικονομικών

καταστάσεων των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά, ανέφερε τα εξής :

«Παρακολουθούμε μια διάβρωση της ποιότητας των κερδών και επομένως και της

ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων. Η διαχείριση μετατρέπεται σε παραποίηση,

η ακεραιότητα δίνει τη θέση της στη ψευδαίσθηση. Σχεδόν όλοι όσοι μετέχουν στην

οικονομική κοινότητα φέρουν ευθύνη για τη δημιουργία ενός κλίματος όπου η

παραποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων αυξάνεται και η ποιότητα των

οικονομικών καταστάσεων μειώνεται».

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι με τους οποίους η διοίκηση μιας επιχείρησης μπορεί να

επηρεάσει την αξιοπιστία των οικονομικών της καταστάσεων και πιο συγκεκριμένα την

ακρίβεια των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Η πρώτη περίπτωση αφορά την

ηθελημένη παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου. Ενώ, δηλαδή, έχει θεσπιστεί ένα

πρότυπο που καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης ενός λογιστικού θέματος, η διοίκηση

το παραβλέπει και εφαρμόζει τους δικούς της κανόνες έτσι ώστε να παρουσιάσει την

εικόνα που αυτή επιθυμεί. Η αντιμετώπιση αυτή, βέβαια, αγγίζει τα όρια της απάτης και

δεν τιμωρείται μόνο από τους συμμετέχοντες στην αγορά αλλά και από τα όργανα της

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

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

συγκεκριμένο λογιστικό θέμα,, οπότε η δημιουργική παρέμβαση της διοίκησης είναι

αναπόφευκτη.

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

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

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

τεράστια περιθώρια υποκειμενισμού και άσκησης κρίσης από την πλευρά της

διοίκησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής

Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Ελέγχου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος

Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Ο λόγος που επελέγη ο συγκεκριμένος οργανισμός είναι

ότι πρόσφατα έγινε η εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (6 Ιουνίου

2006). Ως εκ τούτου ο οργανισμός εναρμονίστηκε με τον Ν.3016/02 σχετικά με την

Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο.

6.2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ιδρύθηκε το 1900 και είχε καθαρά δημόσιο

χαρακτήρα. Η πρώτη ολοκληρωμένη του μορφή έγινε στην Κρήτη, τότε που ακόμα η

νησί δεν είχε ενσωματωθεί στην Ελλάδα. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του

στεγαζόταν μέσα στα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. και είχε ταυτιστεί με αυτά. Οι εργασίες

του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου περιελάμβαναν μόνο καταθέσεις και για το λόγο αυτό

είχε ταυτιστεί με τον επίσημο αποταμιευτικό οργανισμό της χώρας. Με την ειδική

ρύθμιση του 1960 που έδινε τη δυνατότητα σε όσους είχαν κατά τη διάρκεια της

κατοχής λογαριασμούς, να εκδώσουν νέους λογαριασμούς, καθώς και με το κλίμα της

αποταμίευσης που επικράτησε την εποχή εκείνη, αυξήθηκε σημαντικά το ύψος των

καταθέσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, δίνοντας του τη δυνατότητα να ενισχύει

σημαντικά με κεφάλαια τον κρατικό προϋπολογισμό(το 1970 οι καταθέσεις

ξεπερνούσαν τα 21 δις δραχμές ).

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, συνέχισε την ανάπτυξή του. Τα πρώτα

προϊόντα στεγαστικής πίστης απευθυνόταν αποκλειστικά σε δημοσίους υπαλλήλους.

Μετά τη μετατροπή του σε Α.Τ.Ε (ν.3082/2002) επεκτάθηκαν τα προϊόντα του, σε όλα



103

εκείνα τα προϊόντα των Τραπεζών. Το 2004 κατατέθηκε αίτηση στην Τράπεζα της

Ελλάδος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα..

Σήμερα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει μπει δυναμικά στην αγορά των

Τραπεζών προσφέροντας μεγάλη γκάμα προϊόντων. Συγκεκριμένα εκτός από τις

παραδοσιακές καταθέσεις, υπάρχουν στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια προς όλους,

πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ομόλογα ελληνικού δημοσίου, repos, προθεσμιακές

καταθέσεις, και αμοιβαία.

Τα καταστήματα ανέρχονται σε 136 σε όλη την Ελλάδα ενώ οι εργαζόμενοι σε

1550. Η συνεργασία με τα ΕΛ.ΤΑ. συνεχίζεται και σήμερα. Μέσω των καταστημάτων

των ΕΛ.ΤΑ. γίνονται καταθέσεις και αναλήψεις λογαριασμών Ταμιευτηρίου. Έτσι το

Ταμιευτήριο χρησιμοποιεί το δίκτυο των καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ. αποκτώντας έτσι

στρατηγικό πλεονέκτημα.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αλλά και συμμόρφωσής του με την 2577 διοικ. πράξη της

Τράπεζας της Ελλάδος, έχει εγκατασταθεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Το

σύστημα αυτό έρχεται να αντικαταστήσει το παλαιό και να προσφέρει μεγάλες

δυνατότητες για την λειτουργία του οργανισμού.

6.3 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Η οργανωτική δομή του Ταχυδρομικού έχει θεσπιστεί με τον εσωτερικό

κανονισμό, με τον νόμο 3082/2002, με την τροποποίηση του οργανισμού μέσω

απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1573/2005), καθώς και με αποφάσεις

του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης έχουν συσταθεί τρεις επιτροπές. Η επιτροπή

εσωτερικού ελέγχου, η επιτροπή διαχειριστικής πολιτικής(ALCO) και η επενδυτική

επιτροπή.

Το οργανόγραμμα του οργανισμού έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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Συγκαλείται από το Δ.Σ. Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται μία φορά το χρόνο. Είναι το

ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που

αφορά την εταιρεία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Είναι ενδεκαμελές (τα δύο μέλη είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων). Η θητεία

του είναι πενταετής. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα Βρίσκεται σε απαρτία

όταν παρίστανται οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη

πλειοψηφία των παρισταμένων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο και έχει τη γενική εποπτεία των εργασιών

της Εταιρείας. Στον Πρόεδρο υπάγονται απευθείας οι επιτελικές οργανωτικές μονάδες

και διά των δύο εκτελεστικών Αντιπροέδρων όλες οι υπόλοιπες οργανωτικές μονάδες.

Επιτελικές Μονάδες Προέδρου

1.Σύμβουλοι Διοίκησης

2.Δ/νση Ανθρώπιν.

Δυναμικού

1.Υποδ/νση Πολιτικής

Ανθρώπινου Δυναμικού

2.Υποδ/νση Ανάπτυξης

Ανθρώπινου

Δυναμικού

α.Τμ. Εργασιακών

Σχέσεων

β.Τμ. Προγραμματισμού

Ανθρώπινου

Δυναμικού

α.Τμ. Εκπαίδευσης

β.Τμ. Αμοιβών και

Αξιολόγ.

Ανθρώπινου Δυναμικού
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4.Δ/νση Διαχείρ.

Κινδύνου

1.Τμ.Ανάλυσης Στοιχείων

Ενεργητικού -

Παθητικού

2.Τμ. Κινδύνων Αγοράς

3.Τμ.Πιστωτικών

Κινδύνων

4.Τμ. Λειτουργικών

.Κινδύνων

5.Δ/νση Συμμόρφωσης

(Compliance)

6.Δ/νση Πιστωτικής

Πολιτικής

1.Τμ.Πιστωτ.Πολιτικ.

Ιδιωτών

2.Τμ.Πιστωτ.

Πολιτικ.Επιχειρ.

7.Γραφείο Τύπου και

Δημοσίων Σχέσεων

8.Γραμματεία Διοίκησης

9.Νομικός Σύμβουλος

10.Δ/νση Νομικών

Θεμάτων

Α’ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

.Σύμβουλοι Διοίκησης



106

.Δ/νση Marketng 1.Τμ.Έρυνας Αγοράς

2.Τμ.Ανάπτυξης Προϊόντων

3.Τμ.Διαφήμισης

Υποδ/νση Θεμάτων ΕΛΤΑ

και Λοιπών Συνεργασιών

.ΑΕΔΑΚ

.Γενική Δ/νση Επενδυτικής

Τραπεζικής 1.Δ/νση Διαχείρισ.Διαθεσίμων

2.Δ/νση Διαχείρισ. Περιουσίας

(Asset Management)

3.Δ/νση Υποστήριξης και

Διατραπεζικών Σχέσεων

4.Δ/νση Μεγάλων

Επιχειρήσεων και Δημοσίου

5.Δ/νση Private Banking

Διεύθυνση οργάνωσης και

παραγωγικότητας

1.Τμήμα διοικητικής

οργάνωσης

2.Τμήμα απλούστευσης

διαδικασιών

3.Τμήμα επικοινωνίας με
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οργανισμούς εσωτερικού-

εξωτερικού

Υποδ/νση καρτών και

καταναλωτικής πίστης

1.Τμήμα πωλήσεων και

ανάπτυξης εργασιών

2.Τμήμα  υποστήριξης

εργασιών

3.Τμήμα Ενεχυροδανειστηρίου

α.Τομέας σχεδ.

Προϊόντων

β.Τομέας

προώθ.προϊόντων

γ.Τομέας

συνεργαζομένων

επιχειρήσεων

α.Τομέας Παραγωγής

(Β/Ο)

β.Τομέας εγκρίσεων

αγορών

(Authorization Center)

γ.Τομέας προστασίας.

απάτης

Β’ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σύμβουλοι Διοίκησης

Γενική Δ/νση Υποστηρικτικών Εργασιών 1.Δ/νση Γενικών Υπηρεσιών

2.Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

3.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
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4.Δ/νση Οργάνωσης και παραγωγής

5.Δ/νση Πληροφορικής

Γενική Δ/νση Τραπεζικής ιδιωτών 1.Δ/νση Δικτύου

2.Δ/νση Πίστης Ιδιωτών

3.Δ/νση Επαγγελματικ. Πίστης

Υποδ/νση Εμπλοκών 1.Τμ.Εμπλοκών Επαγγελματικής .Πίστης

2.Τμ.Εμπλοκών Πίστης Ιδιωτών

3.Τμ.Εμπλ.Μεγάλων Επιχειρήσεων

Β’ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – Γενική Δ/νση Τραπεζικής Ιδιωτών

1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Υποδ/νση Πωλήσεων Δικτύου

Υποδ/νση Λειτουργικής Υποστήριξης

Δικτύου

Περιφερειακές Διευθύνσεις

1.Αθηνών

2.Αττικής

3.Θεσ/νίκης,Ανατ.Μακεδοίας και



109

Θράκης

4.Βορειοδυτικής Ελλάδας

5.Κεντρικής Ελλάδας

6.Πελοποννήσου και Δυτ.Ελλάδας

7.Πειραιώς και Αιγαίου

8.Κρήτης

Καταστήματα

1. Α’ Τάξεως

2. Β’ Τάξεως

3. Γ’ Τάξεως

4. Συστεγαζόμενα με ΕΛ-ΤΑ

Ταχυδρομικά Γραφεία

2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

Τμήμα Εγκρίσεων

1.Τομέας εγκρίσεων

ιδιωτών

2.Τομέας εγκρίσεων

επιχειρ.

3.Τομέας είσπραξης

ληξιπροθέσμων οφειλών

Υποδ/νση Στεγαστικής

πίστης

1.Τμήμα πωλήσεων και

ανάπτυξης εργασιών

α.Τομέας σχεδιασμού

β.Τομέας προώθησης

προϊόντων
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2.Τμήμα υποστήριξης

εργασιών

α.Τομέας παραγωγής

(Β/Ο)

β.Τομέας εξυπηρέτησης

πελατών

Επίσης λειτουργεί διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου η οποία εποπτεύεται από την

επιτροπή ελέγχου.

Επιτροπή εσωτερικού ελέγχου

.Δ/νση Εσωτερ.Ελέγχου 1.Υποδ/νση Γενικού

Ελέγχου

2.Υποδ/νση Ελέγχου

Πληροφορικών

Συστημάτων

α.Τμ.Ελέγχου

Λειτουργικού

β.Τμ.Ελέγχου Πιστώσεων

γ.Τμ.Ελέγχου Διαχ.Αξιών

δ.Τμ.Ελέγχου

Λογιστηρίου

6.4 ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

6.4.1 Διοικητικό Συμβούλιο
Όπως είδαμε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι 11. Τα εκτελεστικά

μέλη είναι 3 και τα μη εκτελεστικά 8. 2 μέλη είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων και 5
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μέλη είναι ανεξάρτητα. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου όπως είδαμε έχει και

εκτελεστικές αρμοδιότητες. Δεν υπάρχει δηλαδή θέση διευθύνοντος συμβούλου. Όπως

είδαμε σε διάφορους κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης, όταν δεν διαχωρίζεται η θέση

του προέδρου από αυτή του διευθύνοντος συμβούλου, συστήνεται η παροχή αυξημένων

εκτελεστικών δραστηριοτήτων σε άλλο πρόσωπο ή σε άλλο μέλος του διοικητικού

συμβουλίου. Αυτό όπως είδαμε στο οργανόγραμμα έχει γίνει με τις αυξημένες

αρμοδιότητες του Β΄ αντιπροέδρου.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. προσδιορίζονται σε 2 περίπου το μήνα. Θα πρέπει να

αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει υπηρετήσει προηγουμένως, από

οποιοδήποτε πόστο τον οργανισμό, ενώ δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό άνω του 3%.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν προσδιορίζονται διαδικασίες αξιολόγησης της

απόδοσης των μελών του Δ.Σ. ενώ έχουν οριστεί εξωτερικοί σύμβουλοι για τη

διευκόλυνση των καθηκόντων των μελών του Δ.Σ. και ιδιαίτερα των εκτελεστικών.

Ένα μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει στο Δ.Σ της εταιρείας ΤΤ.ΕΛΤΑ.ΑΕΔΑΚ. ενώ

και άλλα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν σε Δ.Σ. άλλων εταιρειών.

Η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται από το ίδιο το Δ.Σ., ενώ για τοι

αποδοχές των διευθυντικών στελεχών έχουν καθοριστεί με υπουργικέ αποφάσεις περί

δημοσίων υπαλλήλων λόγω του καθαρά δημοσίου χαρακτήρα που είχε ο οργανισμός.

Για το λόγο αυτό δεν έχει συσταθεί επιτροπή αμοιβών.

6.4.2 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Εσωτερική Οργάνωση.
Η εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, στον οποίο

περιγράφονται τα καθήκοντα των στελεχών, οι διαδικασίες λειτουργίας, αλλά και οι

αρμοδιότητες των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Ο εσωτερικός

κανονισμός λειτουργίας συντάχθηκε μέσω του Υπουργείου  Οικονομικών,

τροποποιήθηκε από αυτό , αλλά και αποφάσεις του Δ.Σ.
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6.4.3 Εσωτερικός Έλεγχος
Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει συσταθεί Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η

οποία αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε

ότι διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου. Η υπηρεσία εσωτερικού

ελέγχου, εποπτεύεται από την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ ενημερώνει κάθε

τρεις μήνες εγγράφως το Δ.Σ. για την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού

Λειτουργίας.

Ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται τόσο σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών όσο και

σε επίπεδο καταστημάτων. Συγκεκριμένα όπως είδαμε παραπάνω η διεύθυνση

εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει την υποδιεύθυνση γενικού ελέγχου και την

υποδιεύθυνση ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων. Η υποδιεύθυνση γενικού ελέγχου

περιλαμβάνει το τμήμα ελέγχου λειτουργικού, το τμήμα ελέγχου πιστώσεων, το τμήμα

ελέγχου διαχείρισης αξιών και το τμήμα ελέγχου λογιστηρίου. Ο έλεγχος των

καταστημάτων γίνεται περιοδικά από επιθεωρητές του οργανισμού.

Τέλος η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου δεν διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό

εργαλείο για τη διενέργεια και παρακολούθηση των ελέγχων.

6.4.4 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων
Στον οργανισμό έχει συσταθεί επιτροπή διαχείρισης κινδύνων, και έχουν

καταγραφεί οι κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν την λειτουργία του. Οι κίνδυνοι

αυτοί καταγράφονται στα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου και έχουν αξιολογηθεί

ως προς την πιθανότητα να επέλθουν, αλλά και ως προς την οικονομική επίδρασή τους

στον οργανισμό.

Τέλος στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο λειτουργεί διεύθυνση διαχείρισης

κινδύνου, με το τμήμα ανάλυσης στοιχείων ενεργητικού-παθητικού, το τμήμα κινδύνων

αγοράς, το τμήμα πιστωτικών κινδύνων και το τμήμα λειτουργικών κινδύνων.
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6.4.5 Συμμετοχή μετόχων στη λήψη αποφάσεων
Με δεδομένο το γεγονός ότι η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο

Αξιών Αθηνών, δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα για το θέμα αυτό.

Τέλος να αναφέρουμε ότι δημοσιοποιείται έκθεση συμμόρφωσης με το θεσμικό

πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης στην οποία περιέχονται στοιχεία για τα βασικά

κριτήρια της Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά και εξηγούνται οι λόγοι πιθανών

αποκλίσεων από το θεσμικό πλαίσιο.

6.4.6 Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πληροφοριακό σύστημα παρέχει αφενός

αποτελεσματική υποστήριξη της επιχειρησιακής στρατηγικής, αφετέρου ασφαλή

διακίνηση, επεξεργασία και αποθήκευση των κρίσιμων επιχειρησιακών πληροφοριών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΔΙΕΡΕΥΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Εταιρική Διακυβέρνηση, που είναι το σύστημα με το οποίο οι εταιρείες

παρακολουθούνται και ελέγχονται, αποτελεί πλέον προτεραιότητα για τους επενδυτές

αλλά και τους μετόχους.

Οι επενδυτές δείχνουν να κατανοούν την ανάγκη για διαφάνεια και απαιτούν

πληροφόρηση σχετικά με το πώς διοικείται και ελέγχεται μια εταιρεία. Είναι

διατεθειμένοι λοιπόν να πληρώσουν παραπάνω για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τις

Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, η λειτουργία του διοικητικού

συμβουλίου, η συμμετοχή ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών σε αυτό, η

προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων και η θεσμοθέτηση επιτροπής ελέγχου, είναι

μερικά από τα σημεία στα οποία πρέπει να σταθούν οι εταιρείες.

Ο εσωτερικός έλεγχος καλείται να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο. Ο

Εσωτερικός· Έλεγχος θεωρείται σαν ένα μέσο που διαφυλάσσει την περιουσία της

επιχείρησης και εγγυάται την ποιότητα οργάνωσης της επιχείρησης. Ταυτόχρονα,

βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και διασφαλίζει την εφαρμογή της

πολιτικής της διεύθυνσης. Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν περιλαμβάνει μόνο : απόψεις

λογιστικές, αλλά και απόψεις διοικητικές

Η ύπαρξη Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του

διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα εποπτεύει τον εσωτερικό έλεγχο, κρίνεται

επιβεβλημένη. Η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζει και εγγυάται την

εφαρμογή των βέλτιστων αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στη χώρα μας το θεσμικό πλαίσιο δείχνει να έχει θωρακιστεί με τον νόμο

3016/02. Επιπλέον,  ένα πλήθος   άλλων   νομοθετικών   πράξεων   ενσωμάτωσαν   στο

ελληνικό   νομοθετικό πλαίσιο  τις  ευρωπαϊκές  οδηγίες  εταιρικού  δικαίου,
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δημιουργώντας  νέους  κανόνες εταιρικής  διακυβέρνησης,  όπως  ο  Νόμος  3693/2008,

που  επιβάλλει  τη  σύσταση επιτροπών  ελέγχου,  καθώς  και  σημαντικές  υποχρεώσεις

γνωστοποίησης,  όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μιας

εταιρείας, και ο Νόμος 3884/2010,   που   αφορά σε   δικαιώματα   των   μετόχων   και

πρόσθετες   εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους στο πλαίσιο

της προετοιμασίας της  Γενικής  τους  Συνέλευσης.  Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου

και στις περισσότερες άλλες χώρες, ο Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών (Ν. 2190/1920 ,

τον οποίον   τροποποιούν   πολλές   από   τις   παραπάνω   διατάξεις   νόμων

κοινοτικής έμπνευσης) περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησής τους.

Μία πρόταση για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου θα μπορούσε να είναι η

εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών, αν και οι υπάρχουσες

διατάξεις εξασφαλίζουν ορθό θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή των αρχών Εταιρικής

Διακυβέρνησης. Μια άλλη πρόταση είναι η αύξηση των ελέγχων από επιτροπές της

κεφαλαιαγοράς, για διαπίστωση παραβάσεων και επιβολή κυρώσεων σχετικά με την

τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Διαπιστωμένο πρόβλημα στην μικρή Ελληνική αγορά είναι ο τρόπος με τον

οποίο επιλέγονται τα στελέχη της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου, τα τυπικά τους

προσόντα και η υποτιθέμενη ανεξαρτησία τους στη διαδικασία του εσωτερικού

ελέγχου.

Στη χώρα μας πρέπει να γίνει συνείδηση η υιοθέτηση των αρχών Εταιρικής

Διακυβέρνησης, κίνηση που θα έχει μεγάλα μακροπρόθεσμα οφέλη για τις

επιχειρήσεις. Είναι δεδομένο ότι οι δυνάμεις τις αγοράς επιβάλλουν την εφαρμογή των

αρχών και κανόνων της Εταιρικής Διακυβέρνησης, και ιδιαίτερα ωφελημένες είναι οι

εταιρείες που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν στο μέλλον αυτή στην εταιρική τους

κουλτούρα. Όπως ωφελημένες θα είναι οι εταιρείες που επιδιώκουν και βελτιώνουν
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συνεχώς τον εσωτερικό έλεγχο, και που προσδίδουν την έννοια του συμβούλου στον

εσωτερικό ελεγκτή.

Όλα αυτά εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις την αξιοπιστία, που μπορεί να

αποτελέσει στρατηγικό πλεονέκτημα, σε μια εποχή όπου οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα

έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν την πολυμετοχικοτητα και να ανοίγονται σε επενδυτές

από όλο τον κόσμο.


