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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε τον κλάδο της γρήγορης εστίασης που 

δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο και τις υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου. Θα γίνει 

αναφορά στις επιχειρήσεις που συγκροτούν τον κλάδο της γρήγορης εστίασης και θα προβούµε 

στη στρατηγική ανάλυσή τους. Προκειµένου να καλυφθούν όλοι οι άξονες της µελέτης θα 

εστιάσουµε στους οµίλους επιχειρήσεων του κλάδου, όπου µόνο γι’ αυτούς υπάρχουν διαθέσιµα 

στοιχεία.  

Θα στηριχθούµε στην επιλογή δείγµατος 20 εταιρειών - οµίλους που δραστηριοποιούνται σε 

όλες τις κατηγορίες εστίασης και θα επεξεργαστούµε τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα. Η 

επεξεργασία θα αφορά την παρουσίαση των µεγεθών τόσο ορισµένων εταιρειών µεµονωµένα 

όσο και του συνόλου του δείγµατος, αποσκοπώντας να τονίσουµε ορισµένα στοιχεία που 

αποδεικνύουν τη βιωσιµότητα και τις µελλοντικές ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι 

εταιρείες. Το δείγµα αφορά στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών για την 

πενταετία 2005 – 2009. Η επιλογή των ετών έγινε µε γνώµονα να παρουσιαστεί η οικονοµική 

κατάσταση των εταιρειών µε δεδοµένα που είναι πολύ κοντά στην τρέχουσα οικονοµική 

συγκυρία, καθώς και να εξεταστεί η πορεία των εταιρειών σε συνάρτηση µε την οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας. 

Στην τελευταία ενότητα θα ασχοληθούµε µε τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου, 

δίνοντας έµφαση στο θεωρητικό υπόβαθρο παραθέτοντας έννοιες και ορισµούς. Αναλυτικότερα, 

θα γίνει αναφορά στην ιστορική του εξέλιξη, στα χαρακτηριστικά του και στη δοµή του. Τέλος, 

θα ασχοληθούµε µε την ανάπτυξη ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ικανού ώστε να 

ανταποκρίνεται σε εταιρείες που διαθέτουν µεγάλο δίκτυο καταστηµάτων, όπως οι εταιρείες – 

όµιλοι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γρήγορης εστίασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

1.1 Εισαγωγή στον Κλάδο της Γρήγορης Εστίασης 
 

Ο κλάδος της γρήγορης εστίασης γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη στην χώρα µας κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ’90 και συνεχίστηκε µέχρι τα τέλη της πρώτης δεκαετίας στη νέα 

χιλιετία. Αναλυτικότερα, η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς των αλυσίδων γρήγορης 

εστίασης την περίοδο 1992 – 2008 είχε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 15,20%, ενώ το 2009 

παρουσιάστηκε συρρίκνωση κατά 4% σε σχέση µε το 20081. Σε αυτή τη χρονική περίοδο 

εισάγεται για πρώτη φορά η κατ’ οίκον παράδοση του φαγητού και ταυτόχρονα, µεγάλος 

αριθµός οµίλων επιχειρήσεων, ελληνικών και ξένων συµφερόντων, κατακλύζουν την ελληνική 

αγορά, οι οποίοι εξαπλώθηκαν κυρίως µε το θεσµό της δικαιόχρησης (franchising) και 

ακολούθως, µε τη συµµετοχή τους στις νέες επιχειρήσεις.  

Έως σήµερα, οι επιχειρήσεις που συγκροτούν το κλάδο είναι είτε ατοµικές είτε όµιλοι 

επιχειρήσεων που διαθέτουν µεγάλες αλυσίδες καταστηµάτων. Για τις ανάγκες της εργασίας θα 

επικεντρωθούµε στις µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις, όπου η ύπαρξη οργανωµένων 

διευθύνσεων και η εφαρµογή ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητα στοιχεία 

για τη βιωσιµότητα και εξέλιξή τους. 

Προκειµένου για την ανάλυση του κλάδου, επιλέξαµε η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων 

να πραγµατοποιηθεί  µε βάση το προσφερόµενο προϊόν. Εποµένως, οι κατηγορίες που 

συναντώνται στην ελληνική αγορά είναι τα Μίκρο-Γεύµατα (Snack & Take Away), το 

Παραδοσιακό και Εξώ-χώριο Γρήγορο Φαγητό (Ethnic), η Κλασική Γρήγορη Εστίαση (Fast Food) 

και τα Άτυπα Γεύµατα (Pizza). Όπως προκύπτει, οι όµιλοι επιχειρήσεων του χώρου έχουν 

επενδύσει στην ανάπτυξη δικτύου καταστηµάτων σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες που 

αναφέραµε και ειδικότερα στα Μίκρο-Γεύµατα και στην Κλασική Γρήγορη Εστίαση. 

Σύµφωνα µε έρευνα της ICAP GROUP για το έτος 2009 και η οποία αφορούσε µόνο στις 

οργανωµένες αλυσίδες καταστηµάτων, η κατηγορία του Snack είχε µερίδιο αγοράς 32,1%, του 

Fast Food 37,1%, των Άτυπων Γευµάτων 22,1% και του Ethnic 5,4%. Επειδή στα µεγέθη αυτά 

δεν περιλαµβάνονται τα ανεξάρτητα καταστήµατα, τα ποσοστά θα επηρεάζονταν κυρίως ως 

προς την κατηγορία του Ethnic, όπου οι µικρές επιχειρήσεις κυριαρχούν στη συγκεκριµένη 

υποκατηγορία. 

                                                 
1 Πηγή: ICAP GROUP 
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Στην ανάλυση των κατηγοριών που θέσαµε παραπάνω, ως Μίκρο-Γεύµα αναφέρεται η 

µικρή ποσότητα φαγητού ή ποτού ανάµεσα στα κύρια γεύµατα2. ∆ηλαδή, οι εταιρείες που 

συγκροτούν τον κλάδο προσφέρουν προϊόντα σφολιάτας, σάντουιτς, σαλάτας, ροφηµάτων και 

πολλών άλλων συναφών ειδών, ικανών για την κάλυψη των προσωρινών αναγκών σε τροφή. Ως 

ηγέτιδες εταιρείες του υπό-κλάδου αναφέρονται η EVEREST και η ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ. 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα ψητοπωλεία, όπου το κυριότερο προσφερόµενο 

προϊόν είναι το σουβλάκι. Το φαγητό το οποίο προσφέρουν οι επιχειρήσεις του κλάδου αποτελεί 

µέρος της ελληνικής κουλτούρας και εντάσσεται σε ένα εκ των κύριων γευµάτων, του 

µεσηµεριανού ή του βραδινού. Οι επιχειρήσεις  που συγκροτούν τον κλάδο αποτελούνται 

κυρίως από συνοικιακά µαγαζιά, µε τους µεγάλους οµίλους να έχουν περιορισµένη εµφάνιση 

(µόνο η εταιρεία  ΠΙΤΑ ΠΑΝ έχει συνεχή παρουσία). 

Στην κατηγορία του Fast Food είχαν εισχωρήσει κατά κύριο λόγο εταιρείες αλλοδαπών 

συµφερόντων, καθότι η συγκεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί εδώ και 

πολλά χρόνια στο εξωτερικό και ειδικότερα στις δυτικές οικονοµίες. Παρόλα αυτά όµως, η 

ελληνική εταιρεία GOODY’S καταφέρνει να κυριαρχεί στη συγκεκριµένη υπό-κατηγορία, 

εξοβελίζοντας το βασικότερο ανταγωνιστή της, την εταιρεία McDONALD’S. Στα προσφερόµενα 

προϊόντα του συγκεκριµένου τοµέα έχουν διεισδύσει και αυτά των δύο προηγούµενων 

κατηγοριών που αναφέραµε, σε µια προσπάθεια των εταιρειών να διαθέτουν µια διευρυµένη 

γκάµα προϊόντων έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ακόµη περισσότερων πελατειακών 

στρωµάτων. 

Τέλος, στα άτυπα γεύµατα έχουµε συµπεριλάβει εστιατόρια τα οποία απευθύνονται σε 

νεανικό κυρίως κοινό και τα προσφερόµενα προϊόντα τους αφορούν σε πρωτότυπα πιάτα και 

ποτά. Παραδείγµατα εταιρειών του υπό-κλάδου είναι τα APPLEBEE’S, τα FRIDAY’S, η PIZZA 

HUT, η LA PASTERIA και η DOMINOS PIZZA. 

 

  

                                                 
2 Ορισµός από http://dictionary.reference.com/browse/snack 



Ο Εσωτερικός Έλεγχος στον Κλάδο της Γρήγορης Εστίασης – επιµέλεια Σταυρίδης Παναγιώτης 
 

3 
 

1.2 Οικονοµικά Στοιχεία των Εταιρειών του ∆είγµατος 

1.2.1 Εισαγωγή στα Οικονοµικά Στοιχεία 
 

Όπως έχουµε αναφερθεί στην περίληψη, θα επιλέξουµε δείγµα εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται και στους τέσσερις τοµείς της εστίασης. Σκοπός είναι η επεξεργασία των 

δεδοµένων προκειµένου να αναλύσουµε τα οικονοµικά τους στοιχεία και η κατανόηση της 

λειτουργίας των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον κλάδο.  

 Εποµένως, θα παραθέσουµε και θα αναλύσουµε τα οικονοµικά στοιχεία των ετών 2005 έως 

2009 όπως αυτά προκύπτουν από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Το δείγµα της 

έρευνας προέρχεται από 20 εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στις 4 κατηγορίες που 

αναφέραµε προηγουµένως. Επιπλέον, σκοπός του δείγµατος είναι να συµπεριληφθούν εταιρείες 

όλων των στρωµάτων, δηλαδή τόσο µικρές όσο και µεγάλες, έτσι ώστε να δούµε τις επιδόσεις 

των εταιρειών και από τη σκοπιά του µεγέθους τους. Σύµφωνα µε οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης
3 η διάκριση των επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται συναρτήσει του κύκλου εργασιών, του 

απασχολούµενου προσωπικού και του ισολογισµού. Επειδή δεν ήταν εφικτό να συλλέξουµε 

στοιχεία για τον αριθµό του απασχολούµενου προσωπικού για όλες τις επιχειρήσεις, ο 

διαχωρισµός τους έγινε σύµφωνα µε τον κύκλο εργασιών και του συνόλου του Ενεργητικού. 

Έτσι, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2009 στο δείγµα µας υπάρχουν 1 Μεγάλη επιχείρηση, 7 

Μεσαίες, 7 Μικρές και 5 Πολύ Μικρές. Τέλος, µε βάση το αντικείµενο δραστηριοποίησης 11 

εταιρείες αφορούν στην πρώτη κατηγορία (µικρό - γεύµατα), 3 στην τρίτη (fast food) και 6 στην 

τέταρτη (άτυπα γεύµατα). Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η δεύτερη κατηγορία αποτελείται 

κυρίως από µικρές εταιρείες, για τις οποίες δεν κατέστη εφικτή η άντληση οικονοµικών 

στοιχείων προς επεξεργασία. Εποµένως, τα οικονοµικά δεδοµένα που είχαµε στην διάθεσή µας 

απαρτίζουν τις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιάσουµε και θα ερµηνεύσουµε τα στοιχεία όπως προκύπτουν 

από τις οικονοµικές καταστάσεις. Τα δεδοµένα που αντλήσαµε αφορούν: 

• στις Απαιτήσεις των Πελατών 

• στο Πάγιο Ενεργητικό 

                                                 
3 Πηγή: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm 

Κατηγορία 

Επιχείρησης 

Αριθμός 

Εργαζομένων 

Κύκλος 

Εργασιών 
Ισολογισμός 

Μεσαία <250 <50 εκατ € <43 εκατ € 

Μικρή <50 <10 εκατ € <10 εκατ € 

Πολύ Μικρή <10 <2 εκατ € <2 εκατ € 
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• στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

• στο Σύνολο του Ενεργητικού 

• στις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

• στις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

• στις Τραπεζικές ∆ανειακές Υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) 

• στο Σύνολο των Υποχρεώσεων 

• στα Ίδια Κεφάλαια 

• στο Σύνολο του Παθητικού 

• στον Κύκλο Εργασιών 

• στο Κόστος Πωληθέντων και  

• στα Καθαρά Αποτελέσµατα 

Η επεξεργασία των δεδοµένων αφορά στην κατάρτιση αριθµοδεικτών και στη σύνταξη 

καταστάσεων κοινών µεγεθών και καταστάσεων τάσης. Σκοπός είναι να εκφραστούν τα µεγέθη 

των οικονοµικών καταστάσεων µε τη µορφή συντελεστών προκειµένου να είναι συγκρίσιµα για 

ανεξαρτήτου µεγέθους επιχειρήσεις, τόσο µεταξύ των εταιρειών για διαχρονικές συγκρίσεις όσο 

και για το σύνολο του δείγµατος. 

Βέβαια, η σύγκριση των οικονοµικών καταστάσεων ενέχει κάποιους κινδύνους που 

αφορούν κυρίως στις µεθόδους που εφαρµόζονται προκειµένου να απεικονιστούν. Ενώ 

υπάρχουν γενικά παραδεκτές αρχές και νόµοι που προσδιορίζουν τις λογιστικές µεθόδους και 

πρακτικές, εντούτοις µέσω αυτών ορίζονται υποπεριπτώσεις. Για παράδειγµα στη βιβλιογραφία 

αναφέρονται 8 µέθοδοι απόσβεσης:  

� Σταθερή Ετήσια Απόσβεση 

Η αποσβεστέα αξία κατανέµεται ισόποσα στα χρόνια της ωφέλιµης ζωής του παγίου, µε 

αποτέλεσµα το ποσό της ετήσια απόσβεσης να παραµένει σταθερό. 

� Ώρες Λειτουργίας 

Το ύψος της απόσβεσης µεταβάλλεται ανάλογα µε τις ώρες λειτουργίας των παγίων. 

� Άθροισµα του Αριθµού των Ετών της Ωφέλιµης Ζωής 

Η αποσβεστέα αξία παραµένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ζωής του παγίου, ενώ ο 

συντελεστής µειώνεται προοδευτικά µε αποτέλεσµα το ποσό της ετήσιας απόσβεσης να 

µειώνεται σταδιακά και ισόποσα. 

� Σταθερός Συντελεστής µε Μειούµενη την Αποσβεστέα Αξία 

Η αποσβεστέα αξία µειώνεται σταδιακά. 

� Αυξανόµενη Ετήσια Απόσβεση 

Το ποσό της ετήσιας απόσβεσης αυξάνεται σταδιακά από χρήση σε χρήση. 
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� Παραγωγής 

Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι η µείωση της χρησιµότητας των παγίων οφείλεται 

αποκλειστικά στην ένταση λειτουργίας τους. Εποµένως, το ύψος της ετήσιας απόσβεσης είναι 

συνάρτηση του βαθµού της έντασης µε την οποία χρησιµοποιούνται τα πάγια. 

� Φυσική Απογραφή των Παγίων 

Η συγκεκριµένη µέθοδος εφαρµόζεται κυρίως για πάγια που έχουν πολύ µικρή αξία ανά 

µονάδα. Στην περίπτωση αυτή η απόσβεση ισοδυναµεί µε το κόστος των παγίων που δεν 

βρίσκονται πλέον στην κυριότητα της επιχείρησης. 

� Οµαδική Απόσβεση µε Ενιαίο Συντελεστή 

Το πόσο της ετήσιας απόσβεσης δεν υπολογίζεται για κάθε µονάδα παγίου ξεχωριστά, αλλά 

για ολόκληρη οµάδα όµοιων στοιχείων. 

Εποµένως, αν οι επιχειρήσεις του δείγµατος δεν ακολουθούν την ίδια µέθοδο απόσβεσης, 

τότε ενδέχεται για την επιλεγµένη περίοδο να έχουν επιβαρυµένα ή ευνοϊκότερα αποτελέσµατα 

έναντι των ανταγωνιστών τους λόγω της µεθόδου που ακολουθούν. Ωστόσο, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις. χάριν ευκολίας, ακολουθούν τη σταθερή µέθοδο 

απόσβεσης οπότε εξοβελίζεται και ο κίνδυνος από τη µέθοδο απόσβεσης που ακολουθείται.  

Μια ακόµη διαφοροποίηση που συναντάται στις αποσβέσεις είναι ότι οι εταιρείες που 

ακολουθούν τα Ελληνικά Πρότυπα επιλέγουν το συντελεστή απόσβεσης σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. Με τα ∆ιεθνή Πρότυπα όµως, η ωφέλιµη διάρκεια ζωής των παγίων 

καθορίζεται από τη ∆ιοίκηση, δηµιουργώντας έτσι αποκλίσεις στη µέθοδο µεταξύ των 

επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά στα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού, επειδή ορισµένες 

επιχειρήσεις του δείγµατος δεν εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τότε δεν 

εµφανίζουν στις οικονοµικές τους καταστάσεις τα πάγια που έχουν αποκτηθεί µε τη µορφή του 

Leasing. Επιπρόσθετα, το leasing αποτελεί µια µακροπρόθεσµη υποχρέωση προς την εταιρεία 

µίσθωσης. Ως αποτέλεσµα, µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) η περιουσιακή τους αξία 

εµφανίζεται µικρότερη έναντι των υπολοίπων, επιβαρύνονται τα έξοδα της χρήσης και δεν 

απεικονίζεται η µακροπρόθεσµη υποχρέωση της εταιρείας. 

Επίσης, στο δείγµα µας υπάρχουν εταιρείες που εµφανίζουν στους ισολογισµούς τους 

µεγάλα ποσά που αφορούν σε δικαιώµατα. Με βάση τα Ε.Λ.Π. τα ποσά αυτά εµφανίζονται 

στους ισολογισµούς ως ασώµατες ακινητοποιήσεις, ενώ σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. πρέπει να 

ικανοποιούν ορισµένα κριτήρια και να επανεξετάζονται από χρήση σε χρήση. Εποµένως, 

σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. οι παγιοποιήσεις των άυλων παγίων θα πρέπει µε µεγάλη βεβαιότητα να 

αποφέρουν µελλοντικές ταµειακές ροές, οι οποίες όταν προεξοφληθούν σε παρούσες αξίες να 
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είναι ίσες ή µεγαλύτερες από την αξία του άυλου παγίου. Εποµένως, θα µπορούσαµε να 

ισχυριστούµε ότι οι εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. έχουν µεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη 

µέθοδο που θα εφαρµόσουν και θα παρουσιάσουν τα πάγιά τους στους ισολογισµούς τους. 

Οπότε, τα συµπεράσµατα στα οποία θα καταλήξουµε θα είναι επηρεασµένα από τις 

διαφορετικές µεθόδους που ακολουθεί κάθε επιχείρηση χωριστά, στην αποτίµηση και 

καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων. ∆ικλείδα ασφαλείας για τον περιορισµό των 

αποκλίσεων αποτελεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ανήκουν στον ίδιο κλάδο, οπότε 

περιορίζονται σε σηµαντικό βαθµό οι διαφοροποιήσεις στους λογιστικούς χειρισµούς. Για 

παράδειγµα, η απογραφή των αποθεµάτων πραγµατοποιείται είτε µε τη µέθοδο F.I.F.O. (First In 

First Out), λόγω της ληκτότητας  που έχουν τα προϊόντα και τα εµπορεύµατα, είτε µε τη µέθοδο 

του Σταθµικού Μέσου Όρου. 

 

1.2.2 Ανάλυση Οικονοµικών Μεγεθών 

1.2.2.1 Εισαγωγή στην Ανάλυση Οικονοµικών Μεγεθών 
 

Στη συγκεκριµένη παράγραφο θα εξετάσουµε τα οικονοµικά µεγέθη των επιχειρήσεων που 

συγκροτούν το δείγµα µας. Η ανάλυση των οικονοµικών µεγεθών θα µας βοηθήσει να εξάγουµε 

χρήσιµα συµπεράσµατα όπως η κατανόηση της κερδοφορίας, η διάρθρωση των περιουσιακών 

στοιχείων και η κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών. 

Επειδή υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα µεγέθη των εταιρειών του δείγµατος, θα 

χρησιµοποιήσουµε τις παρακάτω µεθόδους για την ανάλυση των οικονοµικών δεδοµένων, οι 

οποίες βασίζονται στην κατάρτιση: 

• Καταστάσεων Κοινών Μεγεθών (Κάθετη Ανάλυση) 

Με τις καταστάσεις κοινών µεγεθών εκφράζονται στοιχεία του ισολογισµού ή των 

καταστάσεων αποτελεσµάτων σε συνάρτηση µε άλλα στοιχεία του ενεργητικού ή 

του παθητικού. Για παράδειγµα τα πάγια εκφράζονται σε σχέση µε το σύνολο του 

ενεργητικού. Οµοίως, στοιχεία των καταστάσεων αποτελεσµάτων εκφράζονται ως 

ποσοστό κάποιου άλλου στοιχείου της κατάστασης. ∆ηλαδή, το κόστος πωληθέντων 

µπορεί να εκφραστεί ως ποσοστό επί των πωλήσεων της επιχείρησης. Εποµένως, η 

εξαγωγή των αποτελεσµάτων εκφράζεται ως ποσοστό, παρέχοντας τη δυνατότητα 

συγκρίσεων µεταξύ εταιρειών διαφορετικού µεγέθους, καθότι οι απόλυτοι αριθµοί 

των οικονοµικών καταστάσεων επηρεάζονται από το µέγεθος της οντότητας. 
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• Συγκριτικές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις (Καταστάσεις Τάσης) 

Με τη µέθοδο αυτή συγκρίνονται οι µεταβολές διαφόρων οµάδων του ισολογισµού 

και της κατάστασης αποτελεσµάτων σε µια σειρά ετών ή περιόδων. Ως έτος βάσης 

χρησιµοποιήθηκε το 2005, δηλαδή έτος που χρησιµοποιήθηκε ως παρανοµαστής 

κατά τη διαίρεση των ποσών των εποµένων χρήσεων του δείγµατος. Στην παρούσα 

εργασία θα εξετάσουµε τη διαχρονική εξέλιξη των δεδοµένων που έχουµε για τα έτη 

2005-2009. 

Ωστόσο, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ορισµένους περιορισµούς που ενδεχοµένως να 

προκύψουν. Πιο αναλυτικά: 

� Μεταξύ των εταιρειών του δείγµατος µπορεί να εφαρµόζονται διαφορετικές 

λογιστικές πρακτικές, καθώς και από την ίδια επιχείρηση, για τη διάρκεια των 5 

ετών που εξετάζουµε. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες 

προσαρµογές, προκειµένου τα στοιχεία που αναλύονται να είναι σε κοινή βάση. 

∆υστυχώς, η πρόσβαση στα δεδοµένα των εταιρειών ήταν περιορισµένη, µε 

αποτέλεσµα να µην είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τις ακριβείς λογιστικές 

µεθόδους που τηρούσαν στην διάρκεια της περιόδου που εξετάζουµε. 

� Ενδέχεται να διαφέρει η λογιστική χρήση µεταξύ των εταιρειών µε αποτέλεσµα οι 

περίοδοι να µην είναι συγκρίσιµοι. Από τις εταιρείες του δείγµατος έχουµε την 

περίπτωση της EVEREST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. η οποία µέχρι και τη χρήση 2007 

δηµοσίευε τα αποτελέσµατα µε ηµεροµηνία 01/07/06 – 30/06/07. 

 

1.2.2.2 Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών 
 

Στην ανάλυση των κοινών µεγεθών θα χρησιµοποιήσουµε τους λογαριασµούς του 

ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης που έχουµε αναφέρει στα εισαγωγικά των 

οικονοµικών στοιχείων. Η επεξεργασία των στοιχείων θα αφορά το σύνολο της πενταετίας που 

εξετάζουµε, έτσι ώστε να έχουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα. Θα προσπαθήσουµε να 

αναλύσουµε τα επιµέρους αποτελέσµατα των εταιρειών που προκύπτουν και να τα 

αντιπαραβάλουµε µε το σύνολο του δείγµατος, καθώς και µε τις καλύτερες / χειρότερες 

επιδόσεις αυτού. Σκοπός της συγκεκριµένης ανάλυσης είναι να παρουσιάσουµε τις επιδόσεις 

που σχετίζονται µε κάποιο στοιχείο του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων των 

εταιρειών σε σχέση µε το σύνολο του δείγµατος. Εποµένως, από τα στοιχεία που εξετάζονται οι 
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επιχειρήσεις µπορούν να προβούν στις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να βελτιωθούν 

ορισµένοι λογαριασµοί που χρήζουν προσοχής. 

Από τα στοιχεία του δείγµατος προκύπτει ότι για το σύνολο των 20 εταιρειών το κόστος 

πωληθέντων συναρτήσει του κύκλου εργασιών διαµορφώνεται στο 53,15%. Ο συγκεκριµένος 

δείκτης µας πληροφορεί ότι για την πώληση 1,00€ συνεπάγεται κόστος 0,53€. Από τις εταιρείες 

του δείγµατος η καλύτερη επίδοση πραγµατοποιείται από την εταιρεία MILOMEL HELLAS Α.Ε. 

(Applebee’s) µε συντελεστή 25,03% ενώ η χειρότερη επίδοση από την McDonald’s µε 

συντελεστή 86,90%. Όπως προκύπτει, η εταιρεία McDonald’s έχει περιορισµένο περιθώριο 

κέρδους. Το γεγονός µπορεί να οφείλεται πρωτίστως στο ότι η εταιρεία δεν διαθέτει 

ικανοποιητικό σύστηµα κοστολόγησης, έτσι ώστε ο επιµερισµός των λογαριασµών που 

συνθέτουν το κόστος πωληθέντων να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Επίσης, τα 

δεδοµένα της κοστολόγησης ενδέχεται να µην είναι σε πραγµατικό χρόνο (real time) µε 

αποτέλεσµα να λαµβάνονται αποφάσεις βάσει των ιστορικών στοιχείων κόστους. Επιπρόσθετα, 

το πληροφοριακό σύστηµα που διαθέτει η επιχείρηση µπορεί να µην ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της εταιρείας ή οι υπάλληλοι που χειρίζονται το σύστηµα να µην είναι ενήµεροι για 

τις δυνατότητές του, µε αποτέλεσµα οι καταστροφές των εµπορευµάτων και των προϊόντων να 

είναι αυξηµένες, γεγονός που αυξάνουν το κόστος πωληθέντων. Ως τελευταία περίπτωση 

αναφέρουµε την πολιτική της επιχείρησης για µειωµένες τιµές διάθεσης των προϊόντων της. 

∆ηλαδή, προκειµένου να διατηρηθεί η πελατεία και να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών, η 

επιχείρηση τιµολογεί τα προϊόντα µε µικρότερο περιθώριο κέρδους, µε συνέπεια το αυξηµένο 

κόστος πωληθέντων. Βάσει της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι επιχειρήσεις διαπιστώνουµε 

ότι η πρώτη κατηγορία έχει το µικρότερο κόστος πωληθέντων σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών, 

ακολουθεί η τρίτη και τέλος η τέταρτη. Τέλος, σύµφωνα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων η 

καλύτερη επίδοση πραγµατοποιείται από τις µικρές επιχειρήσεις (41,48%), ακολουθούν οι πολύ 

µικρές επιχειρήσεις (54,03%), στην τρίτη θέση είναι οι µεγάλες επιχειρήσεις (55,06%) και τέλος 

οι µεσαίες επιχειρήσεις (55,78%). Εποµένως, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα µικρό-

γεύµατα και έχουν ετήσιο τζίρο µεταξύ 2 και 10 εκατ ευρώ έχουν το µικρότερο κόστος 

πωληθέντων εκφρασµένο ως προς τον κύκλο εργασιών. 

Η ανάλυση των καθαρών αποτελεσµάτων των καταστάσεων κοινών µεγεθών δίνει στοιχεία 

για το ποσοστό των αποτελεσµάτων ως προς τον κύκλο εργασιών. Από το σύνολο του δείγµατος 

διαπιστώνεται ότι το ποσοστό διαµορφώνεται στο +1,59% για τα 5 έτη. Η διαχρονική εξέλιξη 

των καθαρών αποτελεσµάτων µας δείχνει ότι οι εταιρείες ξεκίνησαν από το -1,67% το έτος 2005 

φτάνοντας στην κορύφωση του +3,98% το 2007 και να ξεκινήσει η καθοδική πορεία για τα έτη 

2008 και 2009 φτάνοντας στο +0,09%. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα καθαρά αποτελέσµατα 
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επηρεάζονται σε µεγάλο ποσοστό από την ακραία τιµή της McDonald’s ποσοστού -66,54% για 

το σύνολο των ετών του δείγµατος.  

Στο παρακάτω γράφηµα (Γράφηµα 1) παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των καθαρών 

αποτελεσµάτων για το σύνολο του δείγµατος, καθώς και η περίπτωση όπου εξαιρείται από το 

δείγµα µας η ακραία αρνητική τιµή των McDonald’s. Όπως φαίνεται και από το γράφηµα, λόγω 

του µεγέθους των αρνητικών αποτελεσµάτων, η εταιρεία McDonald’s αποτελεί βαρόµετρο για 

το κλάδο, καθότι οι δυο καµπύλες έχουν την ίδια συµπεριφορά. 

 

Γράφηµα 1 

 

 

Σύµφωνα µε την κατάταξη των εταιρειών κι εδώ η καλύτερη επίδοση διαµορφώνεται από 

την πρώτη κατηγορία µε ποσοστό +9,39%, ακολουθεί η τέταρτη µε -2,92% και τέλος η τρίτη µε 

-28,86%. Η κατάταξη βάσει του µεγέθους των εταιρειών καταδεικνύει ως καλύτερη τη µοναδική 

µεγάλη εταιρεία του δείγµατος (11,04%), στη δεύτερη θέση είναι οι πολύ µικρές επιχειρήσεις 

(10,94%), ακολουθούν οι µικρές (5,06%) και τελευταίες είναι οι µεσαίες, οι οποίες εµφανίζουν 

αρνητικό πρόσηµο (-6,69%). Άρα, το προφίλ της επιχείρησης µε την καλύτερη απόδοση στα 

αποτελέσµατά της διαµορφώνεται από την κατηγορία του µικρό-γεύµατος και να είναι είτε 

µεγάλη είτε πολύ µικρή σε µέγεθος.   

Πιθανές αιτίες για τη µείωση των καθαρών αποτελεσµάτων που παρατηρείται από το 2007 

και εντεύθεν είναι: 

� Αύξηση του κόστους πωληθέντων (Πίνακας 1) 
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Πίνακας 1 

Έτος 
Κόστος Πωληθέντων ως 

προς τον Κύκλο Εργασιών 

2005 52,06% 

2006 51,76% 

2007 53,37% 

2008 54,02% 

2009 54,04% 

 

� Μεγέθυνση του ανταγωνισµού µε την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων 

� Μείωση των τιµών πώλησης λόγω του αυξηµένου ανταγωνισµού 

� Επιδείνωση του οικονοµικού περιβάλλοντος (Πίνακας 2) 

 

Πίνακας 2 

Έτος 
Ποσοστιαία Μεταβολή 

ΑΕΠ 

2005 2,3% 

2006 5,2% 

2007 4,3% 

2008 1,0% 

2009 -2,0% 

 

πηγή: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αντιπροσωπεύουν τις πιστωτικές συναλλαγές των επιχειρήσεων 

και έχουν βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, που σηµαίνει ότι επηρεάζεται η ρευστότητα. Από το δείγµα 

µας, παρατηρούµε ότι οι απαιτήσεις για την πενταετία 2005-2009 αποτελούν το 9,87% του 

συνόλου του Ενεργητικού. Γενικότερα, οι πωλήσεις του κλάδου που αναλύουµε 

πραγµατοποιούνται κυρίως τοις µετρητοίς. Οι περισσότεροι πελάτες είναι φυσικά πρόσωπα, τα 

οποία χαρακτηρίζονται ως πελάτες λιανικής. Βέβαια, στο δείγµα µας έχουν συµπεριληφθεί 

επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούν συναλλαγές µε νοµικά πρόσωπα, όπως για παράδειγµα ο 

όµιλος EVEREST, που στις πωλήσεις του περιλαµβάνεται το βιοµηχανικό και αεροπορικό 

catering προς πελάτες από τον κλάδο των super markets και τις αεροπορικές εταιρείες.  Από το 

δείγµα µας παρατηρούµε ότι η εταιρεία COFFEE TIME κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό και 

είναι της τάξεως του 31,28%. Στον αντίποδα, σε 12 εταιρείες του δείγµατος ο δείκτης είναι 

µικρότερος από 10%, σε 6 µικρότερος από 20% και σε 1 µικρότερος από 30%. 

 



Ο Εσωτερικός Έλεγχος στον Κλάδο της Γρήγορης Εστίασης – επιµέλεια Σταυρίδης Παναγιώτης 
 

11 
 

Γράφηµα 2 

 

 

Σύµφωνα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι επιχειρήσεις, το µεγαλύτερο ποσοστό 

συναντάται στην πρώτη µε 11,11%, ακολουθεί η τρίτη µε 7,21% και τέλος η τέταρτη µε 5,37%. 

Η σχέση των απαιτήσεων µε βάση το µέγεθος της επιχείρησης έχει ευθεία συσχέτιση. ∆ηλαδή 

όσο µεγαλύτερη είναι µια επιχείρηση τόσο µεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις. Αναλυτικότερα, οι 

µεγαλύτερες απαιτήσεις συναντώνται στις µεγάλες επιχειρήσεις (11,05%), ακολουθούν οι 

µεσαίες (10,15%), στην τρίτη θέση είναι οι µικρές (5,58%) και στην τελευταία θέση οι πολύ 

µικρές (5,03%). Από την κατάταξη των επιχειρήσεων διαπιστώνουµε ότι οι εταιρείες που 

πωλούν µικρό-γεύµατα δραστηριοποιούνται και στις πωλήσεις επί πιστώσει µε µεγαλύτερο 

βαθµό έναντι των υπολοίπων. Στο γεγονός συµβάλει και ότι στην πρώτη κατηγορία έχουµε 

συµπεριλάβει και εταιρείες που έχουν ενασχόληση και στον κλάδο του Catering (π.χ. EVEREST 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ). 

 

Ερχόµενοι στην ανάλυση των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού, βάσει του ΕΓΛΣ τα πάγια 

στοιχεία των επιχειρήσεων χρησιµοποιούνται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από µια 

λογιστική χρήση. Τα στοιχεία αυτά δεν προορίζονται για διάθεση στο άµεσο µέλλον, αλλά για 

µακροχρόνια χρήση. ∆ηλαδή χρησιµεύουν για την επίτευξη του αντικειµενικού σκοπού της 

επιχείρησης. Η διάκρισή τους γίνεται ανάλογα µε τη φυσική τους υπόσταση στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

o Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

o Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

o Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 

o Μακροχρόνιες Επενδύσεις 

o Συµµετοχές 

60%

30%

5%
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Απαιτήσεις από Πελάτες / Ενεργητικό
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Όπως έχουµε αναφέρει και

των οικονοµικών καταστάσεων

µεταξύ των επιχειρήσεων. Έτσι

εγκατάστασης και αναδιοργάνωσης

αποτελέσµατα. Ένα άλλο παράδειγµα

πληρούν κάποιες προϋποθέσεις

οποίες επαναπροσδιορίζονται µετά

Από τα στοιχεία του δείγµατος

63,36% του ενεργητικού. Εξετάζοντας

το 2007 και έπειτα συντελέστηκε

µπορούν να ερµηνευθούν ως: 

� Επέκταση του δικτύου

� Αποτίµηση µε βάση

επιχειρήσεων αποφασίζουν

ακολουθήσουν. Χαµηλός

αξία και µεγέθυνση

περιουσιακών στοιχείων

στοιχείων υπολογίζον

παρουσιάζουν την αξία

� Καταβολή κεφαλαίων

συµµετέχουν ή εξαγορές

 

Γράφηµα 3 
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αναφέρει και προηγουµένως, η διαφορετικότητα της µεθόδου

καταστάσεων έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία για οµοιόµορφη

επιχειρήσεων Έτσι, σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ δεν περιλαµβάνονται

αναδιοργάνωσης, τα οποία θεωρούνται έξοδα και

άλλο παράδειγµα αφορά στις ασώµατες ακινητοποιήσεις

προϋποθέσεις για να εµφανιστούν στον ισολογισµό ως

επαναπροσδιορίζονται µετά το πέρας κάθε χρήσης.  

του δείγµατος παρατηρούµε ότι τα πάγια των επιχειρήσεων

Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη παρατηρούµε

συντελέστηκε πολύ µεγάλη αύξηση. Παράγοντες που 

 

Επέκταση του δικτύου καταστηµάτων από τους οµίλους επιχειρήσεων

Αποτίµηση µε βάση τα ∆ΛΠ. Το γεγονός σηµαίνει ότι οι

επιχειρήσεων αποφασίζουν για το ποσοστό και τη µέθοδο απόσβεσης

Χαµηλός συντελεστής απόσβεσης συνεπάγεται υψηλή

και µεγέθυνση των παγίων. Επίσης, ο υπολογισµός της

περιουσιακών στοιχείων και οι αναπροσαρµογές της αξίας

στοιχείων υπολογίζονται κάθε έτος, µε αποτέλεσµα οι όµιλοι

την αξία των συγκεκριµένων λογαριασµών σε τρέχουσες

Καταβολή κεφαλαίων για αύξηση των µεριδίων συµµετοχής

συµµετέχουν ή εξαγορές/συγχωνεύσεις ανταγωνιστριών εταιρειών

60,00% 65,00% 70,00%

Διαχρονική Εξέλιξη Παγίων προς Ενεργητικό

Ποσοστό Παγίων

επιµέλεια Σταυρίδης Παναγιώτης 

διαφορετικότητα της µεθόδου δηµοσίευσης 

αδυναµία για οµοιόµορφη σύγκριση 

περιλαµβάνονται στα πάγια τα έξοδα 

έξοδα και επιβαρύνουν τα 

ακινητοποιήσεις οι οποίες πρέπει να 

ισολογισµό ως Άυλα Πάγια και οι 

των επιχειρήσεων ανέρχονται στο 

του δείκτη παρατηρούµε ότι από 

τες που οδηγούν στην αύξηση 

οµίλους επιχειρήσεων. 

σηµαίνει ότι οι διοικήσεις των 

τη µέθοδο απόσβεσης που θα 

συνεπάγεται υψηλή αναπόσβεστη 

υπολογισµός της αξίας των άυλων 

της αξίας των περιουσιακών 

αποτέλεσµα οι όµιλοι επιχειρήσεων να 

λογαριασµών σε τρέχουσες αξίες. 

συµµετοχής στις εταιρείες που 

ειών. 

 

Ποσοστό Παγίων
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Εξετάζοντας τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σύµφωνα µε την κατηγορία στην οποία 

δραστηριοποιούνται και βάσει του µεγέθους τους διαπιστώνουµε τα εξής: 

 

Πίνακας 3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΑΓΙΩΝ / 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΑΓΙΩΝ / 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

1η 
63,72% Μεγάλη 64,77% 

3η 
56,63% Μεσαία 63,41% 

4η 
65,77% Μικρή 59,94% 

Πολύ Μικρή 43,11% 
 

Εποµένως και εδώ παρατηρούµε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στο µέγεθος της 

επιχείρησης και στον πάγιο εξοπλισµό. ∆ηλαδή όσο µεγαλύτερη είναι µία επιχείρηση τόσο 

µεγαλύτερο το ποσοστό των παγίων της. Γεγονότα που συντελούν στο αυξηµένο ποσοστό που 

παρατηρείται στις µεγάλες επιχειρήσεις είναι η φήµη και πελατεία της επιχείρησης, η 

δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στον χώρο του catering, όπου η κατοχή εξειδικευµένων 

µηχανηµάτων για την παραγωγική διαδικασία κρίνεται αναγκαία, καθώς και το γεγονός ότι οι 

µεγάλες επιχειρήσεις εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ, όπου οι συµβάσεις leasing αποτυπώνονται στους 

ισολογισµούς των εταιρειών και οι αναπροσαρµογές των παγίων δύναται να πραγµατοποιούνται 

σε ετήσια βάση έναντι της τετραετίας που ισχύει µε το ΕΓΛΣ. 

 

Εξετάζοντας την ανάλυση του κυκλοφορούντος ενεργητικού διαπιστώνουµε ότι αποτελεί το 

31,66% του συνόλου του ενεργητικού. Στους συγκεκριµένους λογαριασµούς περιλαµβάνονται 

και οι απαιτήσεις από τους πελάτες που αναλύσαµε προηγουµένως. Επιπλέον, εµπεριέχονται και 

οι λογαριασµοί αποθεµάτων, διαθεσίµων και χρεογράφων. Όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω 

γράφηµα παρατηρείται συρρίκνωση του ποσοστού του κυκλοφοριακού ενεργητικού προς το 

σύνολο των λογαριασµών του ενεργητικού. Ιδιαίτερα µετά το έτος 2007 η πτώση του δείκτη 

είναι µεγαλύτερη. Το γεγονός µπορεί να συνδυαστεί µε την ανάλυση του δείκτη του πάγιου 

ενεργητικού, όπου παρατηρήσαµε ότι από το 2007 είχε ανοδική πορεία. Εποµένως, 

ενδυναµώνεται ο ισχυρισµός µας ότι για την περίοδο 2007 – 2009 υπήρξε στροφή των 

επιχειρήσεων για αύξηση του πάγιου ενεργητικού τους ή ότι χρησιµοποιήθηκαν τα διαθέσιµα 

των επιχειρήσεων προκειµένου να επεκταθεί ή να ανακαινιστεί το δίκτυο καταστηµάτων τους.  
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Γράφηµα 4 
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ανάλυση των κατηγοριών και του µεγέθους των επιχειρήσεων διαπιστώνεται

επιτυγχάνεται από τις εταιρείες της πρώτης κατηγορίας και

των καταστάσεων κοινών µεγεθών για τα στοιχεία

µεγαλύτερο µερίδιο κατέχεται από τις υποχρεώσεις και

Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων. Όπως παρατηρούµε από το γράφηµα

Υποχρεώσεις εκφρασµένες στο σύνολο του Παθητικού παρουσιάζουν

οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες: 

του τραπεζικού δανεισµού (βραχυπρόθεσµου και

α καλυφθούν οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις των

των Ιδίων Κεφαλαίων από την επέκταση των εταιρειών

από το σχηµατισµό προβλέψεων. 

ισχυρισµός µας επιβεβαιώνεται, καθότι ο τραπεζικός δανεισµός

άζει σηµαντική άνοδο, ενδεικτικό των αναγκών

προµηθευτές και δηµόσιο (εφορία, ασφαλιστικές υποχρεώσεις

ρευστότητας. 

περίπτωση όµως διαπιστώνουµε ότι τα Ίδια Κεφάλαια συρρικνώνονται

Η ποσοστιαία µείωση οφείλεται στη µείωση της κερδοφορίας

από τις εταιρείες του δείγµατος. Η ζηµιές συµψηφίζονται

Κερδών εις Νέο) µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα Ίδια
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επιχειρήσεων διαπιστώνεται ότι η 

γορίας και όταν το µέγεθός 

τα στοιχεία του παθητικού 

υποχρεώσεις και ειδικότερα των 

παρατηρούµε από το γράφηµα οι Λοιπές 

Παθητικού παρουσιάζουν κάµψη 

βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου) 

υποχρεώσεις των εταιρειών. 

των εταιρειών. 

τραπεζικός δανεισµός συναρτήσει του 

αναγκών για κάλυψη των 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις) καθώς και 

Κεφάλαια συρρικνώνονται σε 

µείωση της κερδοφορίας και την 

συµψηφίζονται µε το λογαριασµό 

τρόπο τα Ίδια Κεφάλαια των 

Γραμμική (Σειρά1)
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επιχειρήσεων. Μια δεύτερη αιτία

κοινών µεγεθών είναι ο σχηµατισµός

σύνολο του Παθητικού µειώνοντας

 

Γράφηµα 5 

 

Από την εξέταση της κατηγορίας

χειρότερη επίδοση για το σύνολο

τρίτης κατηγορίας (120,72% του

(102,20%) και τέλος η πρώτη κατηγορία

 

1.2.2.3 Καταστάσεις Τάσης
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δεύτερη αιτία µείωσης του ποσοστού Ιδίων Κεφαλαίων

είναι ο σχηµατισµός προβλέψεων οι οποίες λειτουργούν

Παθητικού µειώνοντας έτσι το ποσοστό των Ιδίων Κεφαλαίων.

εξέταση της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι επιχειρήσεις διαπιστώνουµε

για το σύνολο των υποχρεώσεων πραγµατοποιείται από

 (120,72% του συνόλου του παθητικού), ακολουθεί η

η πρώτη κατηγορία (69,86%). 

Καταστάσεις Τάσης 

ερευνήσουµε τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, ο οποίος

µέγεθος για την εικόνα κάθε επιχείρησης. Οι πωλήσεις χρησιµοποιούνται

επιδόσεων µιας οικονοµικής µονάδας αφού αποτελούν την

εµπορευµάτων και υπηρεσιών. Ο κύκλος εργασιών περιλαµβάνει

τιµολογήσει η επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους

ερευνάµε είναι κυρίως οι πωλήσεις προϊόντων και εµπορευµάτων

προς του προµηθευτές για επιστροφές λόγω τζίρου.  
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Η συνολική αξία του δείγµατος των 20 επιχειρήσεων για το σύνολο των ετών είναι 1.602 

εκατ ευρώ. Ως ακραίες τιµές που δύναται να επηρεάσουν το δείγµα µας αναφέρουµε τις 

κερδοφορίες  της EVEREST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. µε πωλήσεις που 

ανέρχονται σε 542 εκατοµµύρια, της  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Ε. µε 221 εκατοµµύρια 

και της FOOD PLUS ΑΕΒΕ µε 197 εκατοµµύρια ευρώ για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Για το σύνολο του δείγµατος, παρατηρούµε ότι ο κύκλος εργασιών έχει αυξητική τάση της 

τάξεως του 43% σε σχέση µε έτος βάσης. 

 

Γράφηµα 6 

 

 

Μια πρώτη ερµηνεία είναι να ισχυριστούµε ότι το δείγµα των εταιρειών που επιλέξαµε 

παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων ίση µε 43% από το 2005 έως το 2009. Όµως, λόγω του 

γεγονότος ότι στο δείγµα µας έχουµε συµπεριλάβει και οµίλους επιχειρήσεων θα ήταν 
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στην πενταετία που εξετάζουµε. ∆ηλαδή, είναι πολύ πιθανό όταν αυξάνεται ο αριθµός των 

καταστηµάτων να αυξάνονται και οι πωλήσεις. Προκειµένου να το διαπιστώσουµε, θα 

εξετάσουµε την εξέλιξη που είχε το πάγιο ενεργητικό στην πορεία της πενταετίας (Γράφηµα 7).  

Όπως παρατηρούµε, η αύξησή του είναι της τάξεως του 152%, πολύ µεγαλύτερη από το 

43% που είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών. Αν αναλογιστούµε ότι στα έτη που εξετάζουµε 

πολλές επιχειρήσεις του δείγµατος δηµοσίευσαν τα αποτελέσµατά τους σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, τότε η απόκλιση του πάγιου ενεργητικού µε τις πωλήσεις γίνεται ακόµη 

µεγαλύτερη, αφού όπως αναφέραµε προηγουµένως η παρουσίαση του πάγιου ενεργητικού 

διαφέρει σε σχέση µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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Γράφηµα 7 

 

 

Επίσης, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η αύξηση του πάγιου ενεργητικού οφείλεται 

και στην αύξηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως τα ‘σήµατα’, η ‘φήµη και πελατεία’ 

και τα ‘δικαιώµατα’, λογαριασµοί οι οποίοι είναι µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και 

δεν έχουν φυσική υπόσταση. Προκειµένου να χαρακτηριστεί ένα πάγιο ως άυλο θα πρέπει να 

είναι αναγνωρίσιµο και να υπάρχουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Η αποτίµηση όµως των 

άυλων στοιχείων γίνεται είτε µε το κόστος που συνεπάγεται η τιµή κτήσης τους είτε µε βάση την 

αποτίµηση οµοειδών στοιχείων που διαπραγµατεύονται στην εγχώρια ή άλλη παρεµφερή αγορά. 
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εξόδων πώλησης, ενώ το κόστος κτήσης προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας κυρίως την µέθοδο 

FIFO. 

 

Πίνακας 4 

Έτος 
Τάση Κόστους 

Πωληθέντων 

2005 100,00% 

2006 105,69% 

2007 120,76% 

2008 123,56% 

2009 148,87% 

 

Αναλύοντας τα καθαρά αποτελέσµατα του κλάδου παρατηρούµε ότι υπάρχει µια ανοδική 

πορεία µέχρι το 2007, η οποία αντιστράφηκε έως ότου τείνει να γίνει µηδενική το 2009 

(Γράφηµα 8).  

 

Γράφηµα 8 
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την πολιτική προσφορών που ακολουθούν, καθώς επίσης και µε την είσοδο νέων επιχειρήσεων 
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Η διαµόρφωση της κερδοφορίας του δείγµατος επηρεάζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό και από 

τα πολύ υψηλά αρνητικά αποτελέσµατα της MCDONALD’S. Πιο συγκεκριµένα, η εξέλιξη των 

αποτελεσµάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 5 

MCDONALD’S ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

2005 -      13.991.115,35    

2006 -      10.363.039,30    

2007 -        9.948.287,33    

2008 -      10.897.657,56    

2009 -      17.867.977,39    
 

Στον αντίποδα ο όµιλος επιχειρήσεων EVEREST επηρεάζει θετικά το δείγµα µε την υψηλή 

κερδοφορία του. Εποµένως, παρατηρούµε ότι τα µεγέθη του συνόλου επηρεάζονται από ακραίες 

παρατηρήσεις, είτε αρνητικές είτε θετικές. Αν εξαιρέσουµε τις δύο ακραίες τιµές του δείγµατος, 

η καµπύλη της κερδοφορίας έχει την παρακάτω κλίση: 

 

Γράφηµα 9 
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πωλούνται κατά κύριο λόγο τοις µετρητοίς προς τους πελάτες λιανικής, εντούτοις στο δείγµα 

µας περιλαµβάνονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στον κλάδο του catering, καθώς 

επίσης διαθέτουν τα προϊόντα τους σε νοµικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) µε πίστωση. Η αύξηση 

των απαιτήσεων σε έναν κλάδο όπου οι πωλήσεις επί πιστώσει είναι κατά πολύ µικρότερες 

έναντι αυτών τοις µετρητοίς, αποτελεί µια πρώτη ένδειξη ότι η γενικότερη οικονοµία 

αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας. Επιπρόσθετα, η αύξηση των απαιτήσεων ενδέχεται να 

προέρχεται από τη στροφή των επιχειρήσεων στη δραστηριοποίησή τους στον χώρο του 

catering.   

 

Αναλύοντας το κυκλοφορούν ενεργητικό, παρατηρούµε ότι διατηρεί αυξητική τάση, όπως 

άλλωστε και τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού που έχουµε εξετάσει. Προηγουµένως 

αναλύσαµε την εξέλιξη των απαιτήσεων από πελάτες, οι οποίες αποτελούν στοιχείο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού. Από τα δεδοµένα που έχουµε στη διάθεσή µας παρατηρούµε ότι 

το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξάνεται µε µεγαλύτερους ρυθµούς έναντι των απαιτήσεων 

(Γράφηµα 10). 

 

Γράφηµα 10 

 

 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελείται κυρίως από τους λογαριασµούς αποθεµάτων, 

απαιτήσεων και διαθεσίµων. Στον κλάδο της γρήγορης εστίασης οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν 

υψηλά ποσά σε αποθέµατα λόγω της περιορισµένης διάρκειας ζωής τους. Άρα, η αύξηση του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξήσεις του δικτύου 

καταστηµάτων και των διαθεσίµων και ακολούθως στην αύξηση των απαιτήσεων κατά των 

πελατών. 
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Από τα στοιχεία του παθητικού των εταιρειών του δείγµατος θα καλύψουµε το σύνολο των 

υποχρεώσεών τους, τις οποίες τις διακρίναµε στις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες, στις 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές, στις Λοιπές Μακροπρόθεσµες και στις Μακροπρόθεσµες 

∆ανειακές, ενώ θα εξετάσουµε και τη διαχρονική τάση των Ιδίων Κεφαλαίων. 

Στις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις έχουµε συµπεριλάβει τους λογαριασµούς των 

προµηθευτών, των γραµµατίων πληρωτέων, των πιστωτών, των υποχρεώσεων προς φόρους – 

τέλη και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Από τα δεδοµένα προκύπτει αύξηση των 

υποχρεώσεων ίση µε το 45% σε σχέση µε το έτος βάσης (Πίνακας 6). Λόγω του γεγονότος ότι 

αρκετές εταιρείες του δείγµατος δηµοσιεύουν µε ∆.Λ.Π. δεν είχαµε στη διάθεσή µας λεπτοµερή 

ανάλυση των λογαριασµών που απαρτίζουν τις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Η 

διαχρονική εξέλιξη των λογαριασµών που απαρτίζουν τις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας 6 

ΕΤΟΣ 
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(εκατ €) 

2005                  101,21    

2006                    98,10    

2007                  128,63    

2008                  136,59    

2009                  146,61    

 

Οι Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις αφορούν υποχρεώσεις των εταιρειών προς τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι οποίες θα αποπληρωθούν στη διάρκεια του οικονοµικού 

έτους της επόµενης χρήσης. Από τα στοιχεία του δείγµατος προκύπτει ότι ο ρυθµός αύξησής 

τους βαίνει αυξανόµενος (Γράφηµα 11). Πιο συγκεκριµένα, σε σχέση µε το έτος βάσης έχουν 

τριπλασιαστεί, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για κεφάλαια κίνησης λόγω της αύξησης 

των µεγεθών στο δείγµα που εξετάζουµε, καθώς και λόγω της ανάγκης για κάλυψη των λοιπών 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων που εξετάσαµε προηγουµένως.  
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Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις παρακολουθούνται κυρίως

οικονοµική µονάδα. Οι προβλέψεις αφορούν κυρίως τις
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Από την εξέταση του δανεισµού των εταιρειών που απαρτίζουν το δείγµα µας 

διαπιστώνουµε ότι οι κυριότερες µορφές υποχρεώσεων είναι βραχυπρόθεσµου ορίζοντα, µε τις 

κυριότερες να αφορούν τις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Ακολουθούν ο 

βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός, ο µακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός και τέλος οι 

λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (Γράφηµα 13). Το γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις υπερτερούν έναντι των µακροπρόθεσµων συνεπάγεται ότι το κυκλοφορούν 

ενεργητικό θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλό ώστε να επαρκεί για την κάλυψή τους. Το ζήτηµα 

θα αναπτυχθεί κατά την ανάλυση των αριθµοδεικτών στο επόµενο κεφάλαιο.  

 

Γράφηµα 13 

 

 

Η τελευταία κατηγορία λογαριασµών που θα µας απασχολήσει είναι τα Ίδια Κεφάλαια. Σε 

αυτόν τον λογαριασµό περιλαµβάνονται το µετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεµατικά κερδών, 

καθώς και η υπεραξία από την αναπροσαρµογή των στοιχείων του ενεργητικού. Για το σύνολο 

του δείγµατος παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 65,10% σε σχέση µε το έτος βάσης 

(Πίνακας 7). Το γεγονός µπορεί να ερµηνευτεί ως αύξηση του δικτύου καταστηµάτων των 

οµίλων επιχειρήσεων µε την καταβολή κεφαλαίου, ως αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για την 

κάλυψη ζηµιών και ως απόρροια των αναπροσαρµογών των πάγιων στοιχείων. Ειδικότερα, τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 152% σε σχέση µε το έτος 

βάσης. Η εξέλιξη αυτή µπορεί να ερµηνεύεται τόσο από τη δηµιουργία νέων καταστηµάτων όσο 

και από τις δυνατότητες που παρέχονται από τα ∆ΛΠ για αναπροσαρµογές των περιουσιακών 

στοιχείων σε ετήσια βάση, εν αντιθέσει µε τα άρθρα 20-27 του Ν.2065/92 που ορίζονται οι 

αναπροσαρµογές µε περιοδικότητα 4 ετών. 
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Πίνακας 7 

Έτος Εξέλιξη Ι.Κ. 

2005 100,00% 

2006 109,50% 

2007 147,60% 

2008 161,94% 

2009 165,10% 
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1.3.1 Αριθµοδείκτες 

1.3.1.1 Εισαγωγή στους Αριθµοδείκτες 
 

Οι επιχειρήσεις, µέσα στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται, 

πρέπει να αξιολογούν τις οικονοµικές τους επιδόσεις, συγκρίνοντάς τες µε τα ιστορικά στοιχεία 

της ίδιας της επιχείρησης καθώς και των ανταγωνιστών τους. Η σύγκριση µπορεί να 

περιλαµβάνει ακόµη και επιτυχηµένες επιχειρήσεις από άλλους κλάδους. Η επισκόπηση των 

µεγεθών των οικονοµικών καταστάσεων όπως οι πωλήσεις και τα πάγια στοιχεία δεν επαρκούν 

για να πραγµατοποιηθεί µια πλήρης ανάλυση. Εποµένως, για την πραγµατοποίηση µιας πιο 

λεπτοµερούς ανάλυσης απαιτείται η χρησιµοποίηση των αριθµοδεικτών. Πρέπει να αναφερθεί 

ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωµένες από την ισχύουσα νοµοθεσία να καταρτίζουν 

αριθµοδείκτες. Τα αποτελέσµατα προκύπτουν από τα στοιχεία που παράγει η λογιστική και 

χρησιµοποιούνται προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα για την οικονοµική πορεία της 

επιχείρησης. Με τους αριθµοδείκτες εκφράζονται τα απόλυτα µεγέθη ως λόγος ή εκατοστιαία 

αναλογία έτσι ώστε να είναι συγκρίσιµα. Άρα η χρήση αριθµοδεικτών προκειµένου για την 

παρουσίαση των οικονοµικών αποτελεσµάτων κρίνεται αναγκαία προκειµένου τα αποτελέσµατα 

που θα προκύψουν να είναι σε κοινή βάση. Για να γίνει πιο κατανοητή η χρήση των 

αριθµοδεικτών θα αναφέρουµε ένα παράδειγµα όπου το ύψος της κερδοφορίας µιας επιχείρησης 

ανέρχεται σε ποσό 100.000,00€. Από µόνο του το στοιχείο αυτό δεν µπορεί να εκτιµηθεί για να 

κατανοήσουµε εάν η κερδοφορία της εν λόγω επιχείρησης είναι υψηλή ή χαµηλή. Εάν όµως η 

κερδοφορία σχετιστεί µε τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης για την ίδια χρονική περίοδο, τότε 

θα έχουµε έναν δείκτη ο οποίος θα µπορεί να συγκριθεί µε ανταγωνίστριες εταιρείες ή ακόµη 

και µε την επίδοση ολόκληρου του κλάδου. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί τύποι αριθµοδεικτών, οι οποίοι χρησιµοποιούν στοιχεία 

από τις οικονοµικές καταστάσεις και από τις χρηµαταγορές. Ξεχωρίσαµε 5 κατηγορίες 

αριθµοδεικτών, τους οποίους παρουσιάζουµε παρακάτω: 

 

� Ρευστότητας 

� ∆ιαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων 

� Μόχλευσης 

� Κερδοφορίας 

� Χρηµατιστηριακής Αξίας 
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Οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες έχουν ως δεδοµένα τους λογαριασµούς του Ισολογισµού και 

της Κατάστασης Αποτελεσµάτων ενώ η τελευταία συνδυάζει τα µεγέθη των Οικονοµικών 

Καταστάσεων και των Χρηµατιστηριακών Αγορών. Επειδή από το δείγµα των εταιρειών που 

έχουµε επιλέξει δεν διαπραγµατεύεται καµία µετοχή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών δεν θα 

εξετάσουµε την πέµπτη κατηγορία αριθµοδεικτών. 

Εποµένως, έχοντας ως δεδοµένο τα στοιχεία που αντλήσαµε από τις οικονοµικές 

καταστάσεις του δείγµατος επιλέξαµε τους παρακάτω αριθµοδείκτες: 

� Γενικής Ρευστότητας 

� Κεφαλαίου Κίνησης 

� Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

� Βαθµός ∆ανειακής Επιβάρυνσης 

� Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

� Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

� Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθούν ορισµένοι προβληµατισµοί που ανακύπτουν από 

τη σύγκριση των αποτελεσµάτων.  

Πρώτον, τα αποτελέσµατα του δείγµατος δεν µπορούν να αναχθούν για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων επί του συνόλου του κλάδου. Το δείγµα µας επιλέχθηκε µε κριτήρια που 

άπτονται αναφορικά µε τη γνώση µας στον κλάδο, επιλέγοντας εταιρείες που κρίνουµε ότι 

επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό το σύνολο των εταιρειών που συγκροτούν τον κλάδο. Επίσης, 

η επιλογή των εταιρειών έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθούν όλες οι κατηγορίες που 

ορίσαµε στον κλάδο της γρήγορης εστίασης και ψυχαγωγίας, καθώς επίσης και να 

συµπεριληφθούν επιχειρήσεις τόσο µικρού όσο και µεγάλου µεγέθους.  

Επιλέγοντας όµως διαφορετικού µεγέθους επιχειρήσεις ανακύπτει το πρόβληµα της 

διαφοροποίησης στην υιοθέτηση των λογιστικών προτύπων. Όπως παρατηρήσαµε από το δείγµα 

µας οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατά τους σύµφωνα µε τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα. Η διαφοροποίηση αυτή δύναται να επηρεάσει τα αποτελέσµατα των 

εταιρειών παρουσιάζοντάς τα άλλοτε υψηλότερα και άλλοτε χαµηλότερα σε σχέση µε τους 

µέσους όρους του δείγµατος. Το συγκεκριµένο πρόβληµα προσπαθήσαµε να το εξοβελίσουµε 

χρησιµοποιώντας κοινούς λογαριασµούς, όπως για παράδειγµα στις απαιτήσεις 

χρησιµοποιήσαµε µόνο τις απαιτήσεις των πελατών όπου εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες 

καταστάσεις τόσο µε το ΕΓΛΣ όσο και µε τα ∆ΛΠ. Βέβαια, αυτή η πρακτική είχε ως αντίκτυπο 
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τον περιορισµό των αριθµοδεικτών που µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε από τη διαθέσιµη 

βιβλιογραφία.  

Επίσης, η διαφορετικότητα του µεγέθους των επιχειρήσεων επηρεάζει τα αποτελέσµατα του 

δείγµατος. Στο δείγµα µας υπάρχουν επιχειρήσεις που ανήκουν σε οµίλους, όπως για 

παράδειγµα η EVEREST, και άλλες που είναι µικρότερου βεληνεκούς. Η δυναµικότητα των 

επιχειρήσεων επηρεάζει και τα µεγέθη τους. Για παράδειγµα, µια µεγάλη επιχείρηση έχει κατά 

κανόνα ευκολότερη πρόσβαση στον τραπεζικό και οµολογιακό δανεισµό, µε αποτέλεσµα να 

είναι πιο εφικτή η άντληση κεφαλαίων, η οποία θα οδηγήσει στην αύξηση του ενεργητικού µε 

την επέκταση των δραστηριοτήτων καθώς και στην αύξηση των υποχρεώσεων. 

1.3.1.2 Μεθοδολογία 
 

Η µεθοδολογία βασίστηκε στην ανάλυση των αριθµοδεικτών, γιατί θεωρούµε ότι είναι ένα 

ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων. Οι αριθµοδείκτες σταθµίζουν 

τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ διαφορετικών πεδίων στις οικονοµικές καταστάσεις, 

επιτρέποντας µε αυτό τον τρόπο διαχρονικές συγκρίσεις των επιδόσεων της επιχείρησης καθώς 

και άµεση σύγκριση µε τις εταιρείες του ανταγωνισµού. Τα αποτελέσµατα των αριθµοδεικτών 

προέκυψαν από τις παρακάτω οικονοµικές καταστάσεις: 

1. Ισολογισµούς και 

2. Καταστάσεις Αποτελεσµάτων 

 

Από τα στοιχεία του Ισολογισµού που χρησιµοποιήσαµε, τα πάγια αποτελούνται από τις 

ασώµατες και ενσώµατες ακινητοποιήσεις, καθώς επίσης και από τις συµµετοχές. Ειδικότερα, 

υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις στο δείγµα µας όπου οι λογαριασµοί συµµετοχών µεταφράζονται 

σε µεγάλο τµήµα του συνόλου των παγίων. Στις απαιτήσεις συµπεριλάβαµε µόνο τις απαιτήσεις 

έναντι των πελατών, καθότι πολλές επιχειρήσεις του δείγµατος δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατά 

τους σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπου στις δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις που είχαµε στη διάθεσή µας δεν υφίσταται διάκριση των απαιτήσεων. Το 

κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελείται από το σύνολο των λογαριασµών που το απαρτίζουν, γιατί 

όπως και προηγουµένως, δεν υφίσταται διάκρισή του σε λογαριασµούς διαθεσίµων, απαιτήσεων 

και αποθεµάτων. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν το σύνολο του λογαριασµού 

εκτός από τις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστό 

λογαριασµό. Άρα, στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνονται κυρίως οι προµηθευτές, 

οι προκαταβολές των πελατών, οι υποχρεώσεις από φόρους τέλη, οι ασφαλιστικοί οργανισµοί 
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και οι πιστωτές διάφοροι. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αντλούν στοιχεία από τα 

οµολογιακά δάνεια και τις λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, ενώ αποτελούν ξεχωριστή 

κατηγορία οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Τα ποσά του λογαριασµού ιδίων 

κεφαλαίων περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεµατικά και τα αποτελέσµατα εις νέο, 

ως κοινά µεγέθη για τις επιχειρήσεις που δηµοσιεύουν τόσο µε τα ∆ΛΠ όσο και µε το ΕΓΛΣ. 

Από την Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκαν ο κύκλος εργασιών ή πωλήσεις, το 

κόστος πωληθέντων και τα καθαρά αποτελέσµατα. Οµοίως µε προηγουµένως, δεν κατέστη 

εφικτό να χρησιµοποιηθούν περισσότερα στοιχεία γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που δηµοσιεύουν 

τα αποτελέσµατά τους σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

διαφορετική ανάπτυξη των καταστάσεων αυτών.  

Τέλος, λόγω της ανοµοιοµορφίας των οικονοµικών καταστάσεων που περιγράψαµε 

παραπάνω, δεν ήταν πραγµατοποιήσιµη η χρήση των δεδοµένων από τις καταστάσεις 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και από τις καταστάσεις ταµειακών ροών. 

1.3.1.3 Αριθµοδείκτης Ρευστότητας 
 

Η ρευστότητα µιας επιχείρησης µεταφράζεται στο πόσο γρήγορα µπορεί να µετατρέψει τα 

στοιχεία του ενεργητικού της σε µετρητά. Οι εταιρείες πρέπει να διαθέτουν επαρκή ρευστότητα 

έτσι ώστε να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους όποτε τους ζητείται. Ειδικότερα, στη σηµερινή 

εποχή κατέχει πολύ σηµαντικό ρόλο λόγω του ευµετάβλητου κλίµατος που επικρατεί από την 

ανάγκη για συνεχείς αλλαγές και της περιορισµένης ρευστότητας λόγω της κρίσης του 

ευρύτερου τραπεζικού τοµέα.   Άρα, µε τους αριθµοδείκτες ρευστότητας µετράται η ικανότητα 

της επιχείρησης να καλύψει τις υποχρεώσεις της από στοιχεία του ενεργητικού της. 

Ο πρώτος δείκτης ρευστότητας που θα χρησιµοποιήσουµε είναι η γενική ρευστότητα. Η 

Γενική Ρευστότητα προκύπτει από τη σχέση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και του 

συνόλου των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων. 

 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 

 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελείται από τα αποθέµατα, τις απαιτήσεις και τα ρευστά 

διαθέσιµα. Ευνόητο είναι ότι τα ρευστά διαθέσιµα θεωρούνται από µόνα τους ρευστό και η µόνη 

καθυστέρηση µπορεί να προέρχεται από διαδικαστικά θέµατα, όπως µετατροπή µιας 

προθεσµιακής τραπεζικής κατάθεσης σε χρήµατα. Όµως η ταχύτητα ρευστοποίησης των 
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αποθεµάτων και των απαιτήσεων εξαρτάται από το µέγεθός τους και τη δραστηριότητα της 

επιχείρησης. Στο κλάδο που εξετάζουµε τα αποθέµατα των επιχειρήσεων αποτελούν µικρό 

µέρος του ενεργητικού λόγω της σύντοµης ηµεροµηνίας λήξης τους. Επίσης, οι απαιτήσεις 

αποτελούν και αυτές µικρό κοµµάτι επί του συνόλου του ενεργητικού κυρίως, γιατί οι πωλήσεις 

των περισσότερων από τις εταιρείες του δείγµατος πραγµατοποιούνται τοις µετρητοίς. Εξαίρεση 

αποτελούν ορισµένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα στο χώρο του catering και 

των χονδρικών πωλήσεων, όπου οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται µε πίστωση. 

Όταν ο συγκεκριµένος δείκτης είναι µικρός (µικρότερος της µονάδας) τότε είναι ένδειξη ότι 

η επιχείρηση ίσως αντιµετωπίσει προβλήµατα στην κάλυψη των υποχρεώσεών της. Στον 

αντίποδα, ένας υψηλός δείκτης (µεγαλύτερος του 2) δεν πρέπει να ερµηνεύεται πάντα ως θετική 

εξέλιξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Για παράδειγµα ίσως να σηµαίνει ότι η 

επιχείρηση δεν χρησιµοποιεί επαρκώς τα  κεφάλαιά της διατηρώντας υψηλά αποθέµατα ή να 

µην εισπράττονται εγκαίρως οι απαιτήσεις της. 

Από την εξέταση των αποτελεσµάτων για το σύνολο των 5 ετών διαπιστώνουµε ότι οι 

επιχειρήσεις του δείγµατος διαθέτουν περιορισµένη ρευστότητα. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης 

διαµορφώνεται στο 0,59 που ερµηνεύεται ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει το 59% των 

άµεσων υποχρεώσεων του δείγµατος.  

Στον κλάδο της γρήγορης εστίασης που εξετάζουµε, στοιχεία που επηρεάζουν το δείκτη 

είναι τα χαµηλά επίπεδα αποθέµατος και τα υψηλά διαθέσιµα. Επίσης, οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων είναι αυξηµένες, γεγονός που αποτυπώνεται και από τη 

διαχρονική τους εξέλιξη όσο και από τους αριθµοδείκτες του βραχυπρόθεσµου δανεισµού και 

λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τον κύκλο εργασιών. Η άνοδος του 

βραχυπρόθεσµου δανεισµού έχει µεγαλύτερη επίπτωση από τις λοιπές βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις, καθότι από το 2007 και ύστερα αυξάνονται µε µεγαλύτερο ρυθµό. 

Πίνακας 8  Πίνακας 9 

Έτος 
Βραχυπρόθεσμος 

Δανεισμός / Πωλήσεις 

2005 7,71% 

2006 7,41% 

2007 13,26% 

2008 15,35% 

2009 15,77% 

ΕΤΟΣ 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 

2005 37,06% 

2006 33,79% 

2007 39,98% 

2008 42,00% 

2009 37,43% 
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Από την εξέταση του δείγµατος διαπιστώνουµε ότι 14 εταιρείες έχουν δείκτη µικρότερο της 

µονάδας έναντι 6 µε υψηλότερο αυτής. Επιπλέον, 14 επιχειρήσεις έχουν δείκτη υψηλότερο από 

0,54 όπου αντιστοιχεί το σύνολο του δείγµατος.  

Ως ακραίες τιµές εµφανίζονται οι δείκτες των εταιρειών Λ. ΦΡΕΡΗΣ Α.Ε., McDONALD’S 

Α.Ε. και FOOD PLUS Α.Ε. µε επιδόσεις 3.39, 0.13 και 0.15 αντίστοιχα. Εποµένως, για την 

εταιρεία Λ. ΦΡΕΡΗΣ Α.Ε. υπάρχουν κεφάλαια τα οποία είναι δεσµευµένα και δεν αξιοποιούνται 

αποδοτικά, ενώ για τις άλλες δύο εταιρείες διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν: 

� προβλήµατα ρευστότητας 

� καθυστερηµένη είσπραξη των απαιτήσεων 

� αδυναµία έγκαιρης εξόφλησης προµηθευτών, ασφαλιστικών ταµείων και εφορίας 

� αύξηση του τραπεζικού δανεισµού 

Από την ανάλυση των καταστάσεων τάσης για την εταιρεία FOOD PLUS προκύπτει ότι 

καθοριστικό ρόλο για τη διαµόρφωση του αριθµοδείκτη έχει η αύξηση του βραχυχρόνιου 

δανεισµού η οποία ανέρχεται στο 250% σε σχέση µε το έτος βάσης, ενώ για την εταιρεία 

McDONALD’S έχει η συρρίκνωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το οποίο το 2009 

ανέρχεται στο 34% του έτους βάσης. Εποµένως, προκειµένου να τονωθεί η γενική ρευστότητα 

συστήνουµε για την εταιρεία FOOD PLUS να µετατρέψει µέρος του βραχυχρόνιου δανεισµού 

της σε µακροχρόνιο ενώ για την εταιρεία McDONALD’S την υιοθέτηση προσφορών στα 

προϊόντα της προκειµένου να αυξηθεί η πελατεία και κατ’ επέκταση η ρευστότητα, έχοντας ως 

τίµηµα βέβαια τον περιορισµό του περιθωρίου κέρδους.  

 

Γράφηµα 14 
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1.3.1.5 Αριθµοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης 
 

Ο επόµενος αριθµοδείκτης που θα εξετάσουµε µετρά την αποδοτικότητα του κεφαλαίου 

κίνησης. Με αυτό τον δείκτη εξετάζεται η ικανότητα της επιχείρησης να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 

 

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Σύνολο Ενεργητικού 

 

Για να είναι αυξηµένα τα ποσοστά βιωσιµότητας της επιχείρησης ο δείκτης θα πρέπει να 

είναι µεγαλύτερος από το µηδέν. Για το σύνολο της πενταετίας ο δείκτης διαµορφώνεται στο -

0,22. Παρόλο που ο δείκτης είναι µε αρνητικό πρόσηµο, διαπιστώνουµε ότι η διαχρονική του 

εξέλιξη έχει τάση για µείωση. 

 

Πίνακας 10 

ΕΤΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

2005 -        0,26    

2006 -        0,28    

2007 -        0,25    

2008 -        0,18    

2009 -        0,19    

 

Με αυτόν το δείκτη επιβεβαιώνονται τα προβλήµατα ρευστότητας που έχουν οι επιχειρήσεις 

του δείγµατος και κατ’ επέκταση το σύνολο των επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια λόγω 

της ολοένα και αυξανόµενης έκθεσης στο βραχυπρόθεσµο δανεισµό και στα περιορισµένα 

ταµειακά διαθέσιµα4.  

                                                 
4
Τράπεζα της Ελλάδος, Ενδιάµεση Έκθεση για τη Χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα, ∆εκέµβριος 2009: Η 

υποχώρηση της οικονοµικής δραστηριότητας επηρέασε, όπως ήταν αναπόφευκτο, και τα βασικά 
χρηµατοοικονοµικά µεγέθη των επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Με βάση τα στοιχεία 
του α’ εξαµήνου του 2009, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ο κύκλος εργασιών, τα κέρδη προ 
φόρων και η ρευστότητα των επιχειρήσεων υποχώρησαν. 
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1.3.1.6 Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Η εξέταση του δείκτη αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

Καθαρά Αποτελέσµατα προ Φόρων 

Ίδια Κεφάλαια 

 

Ένας υψηλός δείκτης καταδεικνύει τη σωστή διαχείριση των διαθέσιµων κεφαλαίων της 

επιχείρησης. Για το σύνολο της πενταετίας η απόδοση των εταιρειών του δείγµατος ανέρχεται 

στο 9%. Βέβαια, µειονέκτηµα του αριθµοδείκτη αποτελεί το γεγονός ότι όσες εταιρείες έχουν 

αρνητικά Ίδια Κεφάλαια επηρεάζουν το δείκτη καθώς µειώνουν τον παρανοµαστή του 

κλάσµατος. Στην περίπτωση που εξαιρέσουµε τις εταιρείες που εµφανίζουν αρνητικά Ίδια 

Κεφάλαια διαπιστώνουµε ότι η αποδοτικότητα διαµορφώνεται στο 26%. 

Ένας άλλος δείκτης που εξετάζει την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων προκύπτει από τον 

παρακάτω τύπο: 

 

Κύκλος Εργασιών 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Από την ανάλυση των δεδοµένων παρατηρούµε ότι για το σύνολο των επιχειρήσεων του 

δείγµατος διαµορφώνεται στο 5,59. 

Όπως και προηγούµενα, στους αριθµοδείκτες που εµπεριέχουν τους λογαριασµούς των 

Ιδίων Κεφαλαίων, ο συγκεκριµένος δείκτης επηρεάζεται από τις εταιρείες που έχουν 

διαµορφώσει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. Η ερµηνεία του αποτελέσµατος είναι πόσες φορές 

µετουσιώνεται  το κεφάλαιο που έχουν δανείσει οι µέτοχοι σε πωλήσεις. Άρα όσο µεγαλύτερος 

ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη η απόδοση της εταιρείας. Έτσι, εάν εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις µε τα 

αρνητικά Ίδια Κεφάλαια ο δείκτης του δείγµατος διαµορφώνεται στο 3.18, ένδειξη ότι οι 

επιχειρήσεις µε τα αρνητικά Ίδια Κεφάλαια έχουν µεγάλο κύκλο εργασιών. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε τις επιχειρήσεις McDonalds’s, FOOD PLUS και PIZZA FUN DELIVERY, των 

οποίων ο µέσος κύκλος εργασιών για την πενταετία 2005-2009 ανέρχεται σε 21.174 χιλιάδες 

ευρώ ενώ ο µέσος όρος των εταιρειών του δείγµατος είναι στα 16.019 χιλιάδες ευρώ. 
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1.3.1.7 Αριθµοδείκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης 
 

Προκειµένου να εξετάσουµε πόσο εκτεθειµένη είναι µια επιχείρηση σε υποχρεώσεις προς 

τράπεζες και πιστωτές θα χρησιµοποιήσουµε το δείκτη δανειακής επιβάρυνσης, ο οποίος 

υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 

Σύνολο Υποχρεώσεων 

Σύνολο Ενεργητικού 

 

Από τα στοιχεία του δείγµατος διαπιστώνουµε ότι οι υποχρεώσεις των εταιρειών προς το 

σύνολο των κεφαλαίων τους για τη πενταετία ανέρχονται στο 80%. Από το αποτέλεσµα 

διαπιστώνουµε ότι οι επιχειρήσεις είναι εκτεθειµένες σε υποχρεώσεις προς τρίτους, µε 

επακόλουθο, όσο βαίνει αυξανόµενος ο δείκτης τόσο να ανέρχεται η πιθανότητα κάποιων 

επιχειρήσεων να καταστούν αφερέγγυες. Από τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη διαπιστώνουµε 

ότι έχει αυξητικές τάσεις, ως συνέπεια της ανοδικής πορείας των  υποχρεώσεων. 

 

Πίνακας 11 

Έτος 
Δανειακή 

Επιβάρυνση 

2005 76% 

2006 76% 

2007 77% 

2008 82% 

2009 83% 

1.3.1.8 Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 
 

Ένας δείκτης από τον οποίο θα συµπεράνουµε την αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων 

είναι η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα του Ενεργητικού. Ο ορισµός του τύπου προκύπτει από το 

παρακάτω: 

Κύκλος Εργασιών 

Σύνολο Ενεργητικού 

 

Η ερµηνεία του αποτελέσµατος είναι πόσες φορές ανακτώνται τα στοιχεία του ενεργητικού 

από τις πωλήσεις που πραγµατοποιούνται µέσα σε µια χρήση. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης 



Ο Εσωτερικός Έλεγχος στον Κλάδο της Γρήγορης Εστίασης – επιµέλεια Σταυρίδης Παναγιώτης 
 

34 
 

τόσο µεγαλύτερη η αποδοτικότητα της επιχείρησης. Από την εξέταση των δεδοµένων του 

δείγµατος ο δείκτης διαµορφώνεται στο 1,07 για το σύνολο της πενταετίας. Ο δείκτης 

επηρεάστηκε αρνητικά από την πολύ µεγάλη αύξηση του πάγιου ενεργητικού που αναφέραµε 

προηγούµενα στην εξέλιξη του πάγιου ενεργητικού. Ένας παρόµοιος δείκτης που καταδεικνύει 

τη µεγέθυνση του πάγιου ενεργητικού είναι ο δείκτης της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. 

 

Κύκλος Εργασιών 

Κυκλοφορούν Ενεργητικού 

 

∆ηλαδή, αποτυπώνεται πόσες φορές ανανεώνεται το κυκλοφορούν ενεργητικό σε σχέση µε 

τις πωλήσεις κατά τη διάρκεια µιας εταιρικής χρήσης. Για τις επιχειρήσεις του δείγµατος το 

αποτέλεσµα ισούται µε 3,37. 
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1.4 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου 
 

Αναλύοντας και τις τέσσερις υπό-κατηγορίες (SWOT ANALYSIS), διαπιστώνουµε ότι στα 

δυνατά σηµεία των επιχειρήσεων εντάσσονται η γρήγορη εξυπηρέτηση (quick service), η 

χαµηλή τιµή του προσφερόµενου προϊόντος, η πώληση των προϊόντων τοις µετρητοίς, η 

εικοσιτετράωρη λειτουργία τους και η εκτεταµένη διαφήµισή τους. Επιπλέον, οι µεγάλες 

εταιρείες του κλάδου έχουν χαµηλό κόστος λόγω των οικονοµιών κλίµακας, η εγκατάσταση των 

δραστηριοτήτων τους είναι σε τοποθεσίες που διακρίνονται από καλή φήµη και υπάρχει συχνή 

διέλευση περαστικών µε εύκολη πρόσβαση στα σηµεία πώλησης, το σήµα των επιχειρήσεων 

αυτών είναι αναγνωρίσιµο από την πλειοψηφία των πελατών (Everest, McDonalds, Γρηγόρης 

Μικρό-Γεύµατα), καθώς και ότι ισχυροποιείται η ασφάλεια τροφίµων µέσω του διεθνούς 

προτύπου HACCP (Hazard Analysis and Critical Controls Points). Όµως, τα δυνατά σηµεία που 

ισχύουν για τους οµίλους επιχειρήσεων είναι συνήθως µειονεκτήµατα για τις µικρές – ατοµικές 

επιχειρήσεις, για τις οποίες οι πρώτες ύλες και τα εµπορεύµατα αγοράζονται σε υψηλότερη τιµή, 

η εµπορικότητα των δρόµων στους οποίους δραστηριοποιούνται είναι χαµηλότερης ισχύος λόγω 

των υψηλών ενοικίων που απαιτούνται, η ‘βαρύτητα’ της επωνυµίας είναι µικρότερη έναντι των 

µεγάλων επιχειρήσεων και ο κίνδυνος κατανάλωσης τροφίµων επιβλαβή για την ανθρώπινη 

υγεία θεωρητικά είναι αυξηµένος. 

Στα αδύνατα σηµεία για το σύνολο του κλάδου είναι ο κορεσµός που υπάρχει στη 

βιοµηχανία του γρήγορου φαγητού λόγω των υπεράριθµων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο. Ως αποτέλεσµα το περιθώριο κέρδους συµπιέζεται λόγω της 

µεγάλης προσφοράς του προϊόντος. Επίσης, υπάρχει πολύ µικρή διαφοροποίηση στα 

προσφερόµενα προϊόντα, µε αυτή να συναντάται µόνο στην ποιότητα των υλικών µε τα οποία 

παρασκευάζονται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, από πολλούς το γρήγορο φαγητό θεωρείται 

ανθυγιεινό κυρίως λόγω των τυποποιηµένων πρώτων υλών και εµπορευµάτων που 

χρησιµοποιούν. Τέλος, µια αδυναµία για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην ελληνική επικράτεια είναι οι διαφορετικές διατροφικές συνήθειες που έχει το εγχώριο 

καταναλωτικό κοινό. 

Οι ευκαιρίες για τον κλάδο εντοπίζονται στην επέκταση του δικτύου των καταστηµάτων 

εκτός των ελληνικών συνόρων, κυριότερα στις γειτονικές χώρες που τα τελευταία χρόνια 

αναπτύσσονται και υιοθετούν σε µεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι παλαιότερα το δυτικό τρόπο 

ζωής. Η διαπίστωση αυτή προϋποθέτει ότι υπάρχουν τα απαιτούµενα κεφάλαια, κυρίως από την 

επί µακρόν κερδοφορία του κλάδου και ακολούθως από τη δυνατότητα δανεισµού από τις 

τράπεζες. Ως ευκαιρία κρίνεται και η προσαρµογή των επιχειρήσεων στον υγιεινό τρόπο ζωής 

που υιοθετείται από τους κατοίκους των αστικών κέντρων, προσφέροντας γεύµατα πλούσια σε 
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θρεπτικές αξίες και χαµηλά λιπαρά (εισαγωγή σαλάτας και φρούτων στα µενού των εταιρειών). 

Επιπλέον, οι γρήγοροι ρυθµοί των πόλεων και η γενικευµένη είσοδος του γυναικείου φύλου 

στην αγορά εργασίας ελαχιστοποιούν τον χρόνο που αφιερώνεται από τους εργαζόµενους για 

την παρασκευή του φαγητού στα σπίτια τους, προκρίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 

κατανάλωση φαγητού από τις εταιρείες γρήγορης εστίασης. 

Στις απειλές του κλάδου αναφέρουµε την ενηµέρωση και την αναζήτηση του 

καταναλωτικού κοινού για υγιεινότερη διατροφή, η οικονοµική ύφεση που διαρρέει όλη την 

οικονοµική δραστηριότητα της Ελλάδας και η ολοένα και αυξανόµενη είσοδος ανταγωνιστών 

στην αγορά του γρήγορου φαγητού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

2.1 Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο 
  

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα αναπτύξουµε την έννοια του εσωτερικού ελέγχου. Θα γίνει 

αναφορά στον ορισµό του εσωτερικού ελέγχου, στην ιστορική του εξέλιξη, στις διαφορές 

ανάµεσα στον εσωτερικό και εξωτερικό ελεγκτή, καθώς και στα είδη του ελέγχου. Ακολούθως, 

θα αναφερθούµε στην εταιρική διακυβέρνηση παραθέτοντας τον ορισµό και τους στόχους της. 

Επίσης, θα καλύψουµε την εκτίµηση κινδύνου (risk assessment) που αναπτύσσει η διεύθυνση 

εσωτερικού ελέγχου προκειµένου να διακρίνει ποιοι τοµείς της επιχείρησης εσωκλείουν τους 

µεγαλύτερους κινδύνους. Τέλος, θα γίνει ανάπτυξη ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που 

απευθύνεται σε επιχειρήσεις του κλάδου της γρήγορης εστίασης, αποσκοπώντας να περιορίσει 

τον κίνδυνο που συνεπάγεται από τη λειτουργία τους. 

2.2 Έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Η ελεγκτική είναι και εκφράζεται ως ένας ξεχωριστός επαγγελµατικός κλάδος των 

διοικητικών – οικονοµικών επιστηµών που πραγµατεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και 

προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου σε κάθε οικονοµική µονάδα που στοχεύει στη 

διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των οικονοµικών πόρων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη 

και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού. Υπό αυτή την έννοια η ελεγκτική στοχεύει στην 

ορθή τήρηση των διαδικασιών, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη σωστή καταγραφή και αποτίµηση 

των περιουσιακών και κεφαλαιακών στοιχείων της επιχείρησης. Ωστόσο, ο έλεγχος εξαπλώνεται 

σε όλους τους τοµείς της εταιρείας, ο έλεγχος των οποίων εγγυάται σε µεγάλο βαθµό τη συνεχή 

και ορθή λειτουργία της οικονοµικής µονάδας µε το µικρότερο κόστος. 

Ουσιαστικά την τελευταία εικοσαετία ο εσωτερικός έλεγχος έχει αναχθεί σε πραγµατικό 

επάγγελµα, επηρεάζοντας τις διοικήσεις των εταιρειών. Οι λόγοι προέρχονται από την 

αλµατώδη γιγάντωση των εταιρειών ύστερα από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Επιπρόσθετα, οι περιπτώσεις οικονοµικών σκανδάλων, όπως της Enron, µε 

τις τεράστιες επιπτώσεις στις οικονοµίες των χωρών, συντέλεσαν στην εξάπλωση του 

επαγγέλµατος τους εσωτερικού ελεγκτή σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες. 
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Η δικαιοδοσία του επαγγέλµατος του εσωτερικού ελεγκτή στην ελληνική επικράτεια 

κατοχυρώνεται σύµφωνα µε τη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία και ειδικότερα µε τα άρθρα 6-8 του 

Ν.3016/2002, του Ν.3693/2008, του Ν.3873/2010 καθώς και από τις διατάξεις της απόφασης 

5/204/14-11-2000 της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ορίζεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές λειτουργούν ανεξάρτητοι 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δηλαδή δεν υπάγονται ιεραρχικά σε κάποια άλλη 

διεύθυνση της εταιρείας. Η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναφέρεται στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και να εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Επίσης, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης, ενώ δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση της 

εταιρείας. Τέλος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε 

οποιοδήποτε βιβλίο και αρχείο, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρείας. Με 

αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που θεωρεί ο 

εσωτερικός έλεγχος ότι διευκολύνει το έργο του. 

Γενικότερα, η διεύθυνση του εσωτερικού ελέγχου παρακολουθεί τη συνεχή τήρηση του 

εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, του καταστατικού και την εναρµόνιση µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία στην οποία εντάσσεται η εταιρεία. Είναι υποχρεωµένη να αναφέρει τις περιπτώσεις 

σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων µε αυτά της επιχείρησης. Επίσης, στις αρµοδιότητες 

είναι η έγγραφη ενηµέρωση της διοίκησης, τουλάχιστον µία φορά το τρίµηνο, για τους 

διενεργηθέντες ελέγχους και τα ευρήµατα αυτών. Τέλος, οφείλουν να παρέχουν οποιαδήποτε 

πληροφόρηση προς τις εποπτικές αρχές, αφού πρώτα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The Institute of Internal Auditors) ο 

εσωτερικός έλεγχος αναφέρεται ως: 

 

‘Μια ανεξάρτητη, αντικειµενική και συµβουλευτική δραστηριότητα η οποία είναι σχεδιασµένη να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες των επιχειρήσεων. Βοηθά στην εκπλήρωση των 

αντικειµενικών σκοπών µιας εταιρείας µέσω της συστηµατικής προσέγγισης στην εκτίµηση και 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνου, του ελέγχου και των διαδικασιών 

διακυβέρνησης’. 

 

Στη συνέχεια, ο ορισµός του εσωτερικού ελέγχου τροποποιήθηκε και συµπεριέλαβε τους 

ακόλουθους τοµείς: 

• Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου λαµβάνουν χώρα σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα, νοµικά και πολιτιστικά, εντός των οργανισµών τα οποία έχουν 
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διαφορετικό σκοπό, µέγεθος, πολυπλοκότητα και δοµή. Η διαφορετικότητα ενδέχεται να 

επηρεάζει τις πρακτικές του εσωτερικού ελέγχου, εντούτοις, η συµµόρφωση µε τα διεθνή 

πρότυπα ελέγχου κρίνεται αναγκαία. 

• Η διασφάλιση των υπηρεσιών ελέγχου περιλαµβάνουν την αντικειµενική αξιολόγηση 

των αποδεικτικών στοιχείων από µέρους του ελεγκτή, παρέχοντας έτσι µια ανεξάρτητη 

άποψη. 

Εποµένως, µε την πάροδο του χρόνου ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου γίνεται ολοένα και 

πιο σηµαντικός. Το σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, 

µεταβλητότητα και µεγέθυνση, παράγοντες που απαιτούν την ύπαρξη συµβουλευτικών 

υπηρεσιών από ένα τµήµα το οποίο είναι επανδρωµένο από άτοµα που παρέχουν συνεχείς 

υπηρεσίες στον οργανισµό. Στην ουσία αναφέρεται στη λειτουργία του ελέγχου µέσα στους 

κόλπους της επιχείρησης και επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή των διαδικασιών που διατρέχουν 

όλη την οργάνωση. 

Γενικότερα, η διεύθυνση του εσωτερικού ελέγχου προσπαθεί να εντοπίσει, να επισηµάνει 

και να αξιολογήσει κινδύνους που απορρέουν από τη λειτουργία της οικονοµικής µονάδος. 

Επειδή οι κίνδυνοι όµως δεν είναι εφικτό να εκµηδενιστούν, ο εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει 

ότι η επιχείρηση λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων που ισχύουν στο αντικείµενο 

δραστηριότητάς της, καθώς επίσης και ότι το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης τηρεί τις 

διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζει στα πλαίσια των εργασιών που του έχουν ανατεθεί. 

∆ηλαδή, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι να διευθύνει τον κίνδυνο και όχι να τον 

εξουδετερώνει. Έτσι, ο έλεγχος δεν αποτελεί τροχοπέδη για τη λειτουργία της επιχείρησης. 

‘Επιδίωξή’ του είναι ο περιορισµός των ανεπιθύµητων γεγονότων, όπως για παράδειγµα η 

επιβολή κάποιου προστίµου. 

Οι επιχειρήσεις θέτουν τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους και κατόπιν 

διαχειρίζονται τους κινδύνους που απειλούν την επίτευξη αυτών των στόχων. Ο εσωτερικός 

έλεγχος πρέπει να είναι συµπληρωµατικός της λειτουργίας και όχι υποκατάστατος. Η 

αυξανόµενη απόδοση των κεφαλαίων που έχουν δεσµεύσει οι µέτοχοι είναι η ανταµοιβή για την 

επιτυχή διακύβευση και ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι να διαχειρισθεί ο κίνδυνος 

κατάλληλα παρά εξολοθρευθεί. 

Ένα επιτυχηµένο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου πρέπει, πρώτα απ’ όλα να ανταποκρίνεται 

στις αλλαγές της επιχειρηµατικής οντότητας, µε την εφαρµογή νέων προγραµµάτων ελέγχου, 

όπου η υιοθέτηση των νέων µεθόδων πρέπει να είναι γρηγορότερη έναντι των ανταγωνιστών. 
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∆ηλαδή είναι αποτελεσµατικό όταν βασίζεται σε τακτική αξιολόγηση και εκτίµηση των 

κινδύνων και της φύσης αυτών. 

 

2.3 Ιστορική Εξέλιξη 
 

Ο έλεγχος ως έννοια δεν είναι κάτι σύγχρονο. Συναντάται σχεδόν ταυτόχρονα µε την 

ανάπτυξη των πρώτων οικονοµικών συναλλαγών. Η αναγκαιότητα της απεικόνισης των πρώτων 

λογιστικών εγγραφών και του ελέγχου αυτών οδήγησε στη δηµιουργία ελεγκτικών µηχανισµών 

προκειµένου να υπάρχει σωστή µέτρηση και διαφάνεια στις συναλλαγές. 

Το επάγγελµα του ελεγκτή συναντάται για πρώτη φορά το 3.000 π.Χ. στους ανατολικούς 

πολιτισµούς της αρχαίας Βαβυλωνίας µε τον όρο γραµµατέας. Ο γραµµατέας της εποχής εκείνης 

ήταν αρµόδιος για την καταγραφή των συναλλαγών (επάνω σε πέτρες) και εκτελούσε χρέη 

πραγµατογνώµονα δίνοντας την τελική του έγκριση για την ορθότητα των συναλλαγών. 

Στους αρχαίους Αιγύπτιους ο ελεγκτής έχει τη µορφή του επιστάτη. Ο επιστάτης ήταν 

λειτουργός του κράτους, εκπαιδεύονταν στους ναούς και ήταν αρµόδιος για τη µέτρηση της 

συγκοµιδής των σιτηρών, καθότι τα σιτηρά ήταν το κυριότερο φορολογητέο υλικό. Ο ρόλος 

τους κρίνεται παρεµφερής µε αυτόν του Εσωτερικού Ελεγκτή. 

Ο πρόδροµος των σηµερινών ελεγκτικών µηχανισµών θεωρείται πως κυοφορήθηκε τον 

6ο αιώνα π.Χ. στην αρχαία Αθήνα. Εκείνη την εποχή ο Κλεισθένης περιέλαβε την αρχή των 

δέκα ‘αποδεκτών’ και παράλληλα προέβλεψε την ανάθεση του ελέγχου των διαχειριζόµενων τα 

δηµόσια έσοδα σε δέκα ‘βουλευτές’. Ανεξάρτητα όµως από τον έλεγχο της βουλής, 

διενεργούνταν έλεγχοι και από ανεξάρτητο σώµα, τους δέκα ‘άρχοντες – λογιστές’, οι οποίοι 

κληρώνονταν από τη βουλή των πεντακοσίων. 

Η έννοια του επιχειρηµατικού κινδύνου αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Σωκράτη 

κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., όπου έκανε µνεία για ειδικούς κινδύνους, για αντικειµενικές και 

υποκειµενικές εκτιµήσεις του κινδύνου, καθώς επίσης και για πολυδιάστατους και δυναµικούς 

κινδύνους. 

Κατόπιν ο Πλάτωνας στα έργα του ‘Νόµοι’ και ‘Πολιτεία’ αναφέρει ότι δεν πρέπει να 

έχουµε κριτή ή ανώτατο λειτουργό ο οποίος να κρίνει ή να κυβερνά χωρίς να αποδίδει 

λογαριασµό. Επίσης, ο Αριστοτέλης στον 4ο 
αιώνα π.Χ. στο έργο του ‘Πολιτικά’ αναφέρει ότι οι 

πολίτες πρέπει να ενηµερώνονται και να αξιολογούν τη συµπεριφορά όλων όσων σχετίζονται µε 

τη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών. Ο έλεγχος των δηµοσίων δαπανών αποτελεί τη 

βασική αρχή της δηµοκρατίας, καθότι αποτελεί φραγµό στην κατάχρηση της εξουσίας. 
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Στην υπόλοιπη Ελλάδα συναντάµε τους ‘Εξεταστές’ και τους ‘Συνηγόρους’ οι οποίοι 

είχαν παρεµφερή δραστηριότητα µε το σηµερινό θεσµό του ‘Συνηγόρου του Πολίτη’. Στην 

Αχαϊκή Συµπολιτεία συναντάµε τους ‘∆οκιµαστήρες’, τους ‘Αρχησκόπους’ στη Φθιώτιδα, τους 

‘Κατόπτας’ στη Βοιωτία και τους ‘Απολόγους’ στη Θάσο. 

Στην αρχαία Ρώµη κατά τον 3ο 
αιώνα π.Χ. ο έλεγχος ανατέθηκε στους ‘Ύπατους’, τους 

‘Κήνσορες’ ή ‘Τιµητές’ και τους ‘Ταµίες’ οι οποίοι εξέταζαν τους λογαριασµούς των επαρχιών 

της αυτοκρατορίας, επέβλεπαν τον δηµόσιο θησαυρό και στη συνέχεια υπέβαλαν το σύνολο των 

λογαριασµών στη σύγκλητο για έγκριση. 

Από τα τέλη του Μεσαίωνα και ύστερα συναντάµε τα πρώτα ίχνη µεθοδικότερου 

ελέγχου. Η απαρχή έγινε στην πόλη Πίζα της Ιταλίας µε τη θέσπιση του ελεγκτή. Την ίδια εποχή 

στην Αγγλία στο υπουργείο οικονοµικών τελούνταν τριπλή συµφωνία των λογιστικών 

καταχωρήσεων ανάµεσα στον Θησαυροφύλακα, στο γραµµατέα καγκελαρίας και στον 

εκπρόσωπο του βασιλιά. 

Η πρώτη εµφάνιση του όρου Ελεγκτής ανάγεται στο 1825 στην Αγγλία όπου όλοι οι 

υπηρέτες του βασιλιά ήταν υποχρεωµένοι να τηρούν λογαριασµούς τους οποίους έλεγχαν οι 

ελεγκτές. Στην ανάπτυξη του ελέγχου εκείνης της εποχής συνέβαλε τα µέγιστα η ραγδαία 

ανάπτυξη της βιοµηχανίας και της δηµιουργίας των πρώτων µεγάλων επιχειρήσεων. 

Το 1941 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors) το 

οποίο αποτελεί µια διεθνή επαγγελµατική οργάνωση, µε παρουσία στα µεγαλύτερα οικονοµικά 

κέντρα του κόσµου.   

Από την ιστορική αναδροµή προκύπτει ότι ο έλεγχος ξεκίνησε προκειµένου να 

διασφαλιστούν τα δηµόσια οικονοµικά. Ο έλεγχος αφορούσε σε συµφωνία των δηλούµενων 

ποσών µε αυτά των απογραφών. Επίσης, διαπιστώνουµε ότι τοποθετήθηκαν τα πρώτα θεµέλια 

για την εταιρική διακυβέρνηση, καθότι όλοι οι πολίτες έπρεπε να ήταν ενήµεροι για τη 

διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος. Με την πάροδο των ετών και τον εκσυγχρονισµό της 

παραγωγής δηµιουργήθηκαν οι πρώτες µεγάλες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια άρχισε να αυξάνεται 

και ο αριθµός των µετόχων, µε αποτέλεσµα η ανάγκη για πληροφόρηση των επενδυτών να 

µετακυλήσει από το δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα. 

 

2.4 Είδη Ελέγχων 
 

Με τον Εσωτερικό Έλεγχο καταβάλλεται προσπάθεια να καλυφθούν όλοι οι τοµείς της 

επιχείρησης, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν ορισµένες δυσκολίες κατά την εφαρµογή του, όπως η 
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περιορισµένη υποστήριξη της ∆ιοίκησης, η λιγοστή αποδοχή των ενεργειών του τµήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου από τους ελεγχόµενους, καθώς και η αδυναµία των ίδιων των ελεγκτών να 

φέρουν εις πέρας το έργο τους λόγω της επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής τους ανεπάρκειας. 

Στόχος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να προσπεράσει αυτά τα εµπόδια και να πείσει τη 

∆ιοίκηση και τους ελεγχόµενους για την αναγκαιότητα του ελέγχου. Η επίτευξη αυτού του 

σκοπού µπορεί να γίνει µε τη δηµιουργία ενός αποδοτικού συστήµατος ελέγχου, µε το οποίο 

καλύπτονται όλες οι λειτουργίες και συναλλαγές της επιχείρησης. 

Η διάκριση των ελέγχων γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθούν όλοι οι τοµείς της 

επιχειρηµατικής µονάδας. Εποµένως, ο διαχωρισµός τους µπορεί να γίνει ως ακολούθως: 

• Έλεγχοι Παραγωγής, 

• Οικονοµικοί Έλεγχοι, 

• ∆ιοικητικοί Έλεγχοι και 

• Λειτουργικοί Έλεγχοι 

Οι έλεγχοι παραγωγής αποσκοπούν στην τήρηση των διαδικασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παραγωγικής διαδικασίας, στο κατά πόσο οι παραγόµενες ποσότητες είναι σύµφωνες µε το 

εγκεκριµένο πρόγραµµα της ∆ιοίκησης, στη σωστή χρήση του µηχανολογικού εξοπλισµού, στην 

παράδοση των πρώτων υλών σύµφωνα µε τους όρους συµφωνίας που έχουν συναφθεί µε τους 

προµηθευτές, στο κατά πόσο είναι στελεχωµένη η εταιρεία µε έµπειρο και καταρτισµένο 

προσωπικό καθώς επίσης και εάν τα παραγόµενα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από τους πελάτες. 

Στους Οικονοµικούς Ελέγχους πραγµατοποιείται επαλήθευση της ακρίβειας και της 

αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων. Η επαλήθευση επιτυγχάνεται είτε στο σύνολο των 

οικονοµικών συναλλαγών της επιχείρησης είτε σε δείγµα αυτών. Η επιλογή έγκειται στο 

µέγεθος της επιχείρησης και στη βαρύτητα που δίνεται για το συγκεκριµένο έλεγχο. Επίσης, ο 

Εσωτερικός Έλεγχος δύναται να παρέχει συµβουλές που έχουν να κάνουν µε την ανάληψη ενός 

νέου έργου, το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων και των ρευστών διαθεσίµων της εταιρείας, 

καθώς επίσης και στην καταγραφή και αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Σκοπός των ∆ιοικητικών Ελέγχων είναι να εξετάσουν την αποδοτικότητα της οργάνωσης, 

καθώς και τη συνεργασία και επικοινωνία όλων των ιεραρχικών επιπέδων. Από τους 

συγκεκριµένους ελέγχους προκύπτουν οι αδυναµίες και τα αίτια που τις προκαλούν, καθώς και 

οι συνέπειες των αδυναµιών αυτών στη λειτουργία της επιχείρησης. 

Οι Λειτουργικοί Έλεγχοι αποσκοπούν στην προαγωγή και προώθηση της αποτελεσµατικής 

λειτουργίας του Οργανισµού. Εξετάζουν κατά πόσο ένα τµήµα λειτουργεί αποδοτικά µε την 
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υπάρχουσα οργανωτική δοµή, αν επιτυγχάνονται οι στόχοι, καθώς και οι λύσεις που δίνονται σε 

περιπτώσεις που υπάρχουν αποκλίσεις από τα επιθυµητά αποτελέσµατα της διοίκησης. 

 

Μία επιπλέον διάκριση των ελέγχων γίνεται µε βάση το άτοµο που διενεργεί τον έλεγχο, 

όπου συναντάµε τους Εσωτερικούς, Εξωτερικούς και Μικτούς ελέγχους. Ο εξωτερικός ελεγκτής 

ενδιαφέρεται πρωτίστως για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων ενώ ο εσωτερικός 

ελεγκτής διενεργεί ελέγχους που αφορούν σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης. Έτσι οι 

κυριότερες διαφορές µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή συνοψίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Πίνακας 12 

Εσωτερικός Ελεγκτής Εξωτερικός Ελεγκτής 

Είναι υπάλληλος της επιχείρησης. Είναι ανεξάρτητος ως προς την επιχείρηση 

υπάλληλος. 

Εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας στην 

οποία ανήκει. 

Εξυπηρετεί τους τρίτους, οι οποίοι έχουν 

ανάγκη για αξιόπιστες οικονοµικές 

πληροφορίες. 

Εστιάζει σε µελλοντικά γεγονότα 

αξιολογώντας τους ελέγχους που έχουν 

σχεδιαστεί για την εκπλήρωση των στόχων 

της επιχείρησης. 

Εστιάζει στην ακρίβεια των ιστορικών 

γεγονότων που αποτυπώνονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Σχετίζεται ευθέως µε την προστασία από την 

απάτη σε οποιαδήποτε µορφή ή έκταση. 

Σχετίζεται µε την προστασία και την ανάδειξη 

της απάτης γενικά, αλλά ειδικότερα ευθύνεται 

άµεσα εάν διαπιστωθεί απάτη στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Επισκοπεί τις δραστηριότητες συνεχώς. Επισκοπεί τις οικονοµικές καταστάσεις 

περιοδικά – συνήθως σε ετήσια βάση. 

 

Η συνύπαρξη εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου έχει ευεργετική επίδραση για την 

επιχείρηση. Με την καθιέρωση των συγκεκριµένων ελέγχων, ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει τα 

αποτελέσµατα της εταιρείας και οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν ξεκινούν πλέον τον έλεγχό τους από 

µηδενική βάση, αλλά έχουν ως σηµείο εκκίνησης τις αναφορές ελέγχου των εσωτερικών 

ελεγκτών. 
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Τέλος, οι µικτοί έλεγχοι οργανώνονται και συντονίζονται από το τµήµα Εσωτερικού 

Ελέγχου και διενεργούνται µε τη συνεργασία των εξωτερικών ελεγκτών. Εποµένως, ο 

εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος πρέπει να επιτυγχάνει µια αµοιβαία αποδεκτή σχέση 

συνεργασίας η οποία θα αναγνωρίζει τους τοµείς των οµοιοτήτων και διαφορών τους. 

 

Μία ακόµη διάκριση των ελέγχων είναι ανάµεσα σε προληπτικούς και κατασταλτικούς. Οι 

προληπτικοί έλεγχοι έχουν αντικειµενικό σκοπό να προλάβουν κάποια ενέργεια που ενέχει 

κίνδυνο για την επιχείρηση. Γι’ αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί οι δικλείδες ασφαλείας 

προκειµένου να προληφθούν, να αντιµετωπιστούν και να διορθωθούν οι κίνδυνοι που 

απορρέουν από τη λειτουργία της επιχείρησης. Στους προληπτικούς ελέγχους περιλαµβάνονται 

τα παρακάτω: 

� ∆ιαχωρισµός των καθηκόντων για όλο το προσωπικό της εταιρείας. Με τις 

περιγραφές των θέσεων εργασίας καθορίζεται το αντικείµενο εργασιών για τον 

κάθε εργαζόµενο. 

� Εξουσιοδότηση για τις ενέργειες του προσωπικού. Η διοίκηση της επιχείρησης 

αναθέτει σε κάθε εργαζόµενο να εκτελέσει συγκεκριµένες δραστηριότητες, οι 

οποίες πραγµατοποιούνται κατόπιν έγκρισης από τους άµεσους προϊσταµένους 

τους. Έτσι, υπάρχουν ορισµένα επίπεδα πρόσβασης στα αρχεία και στα λογισµικά 

προγράµµατα της εταιρείας, τα οποία δεν είναι προσβάσιµα για όλο το προσωπικό. 

� Επαρκή τεκµηρίωση για τις καθηµερινές εργασίες του προσωπικού. Οι 

ενέργειες των εργαζοµένων πρέπει να συνδέονται από τη συµπλήρωση εγγράφων, 

σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι 

πραγµατοποιήθηκε η συγκεκριµένη εργασία από το προσωπικό που έχει οριστεί. 

� Η περιορισµένη πρόσβαση σε χρήµατα, εξοπλισµό και πάγιο εξοπλισµό από 

τους υπαλλήλους της επιχείρησης. Με τη διενέργεια συχνών ελέγχων και µε την 

καταγραφή των εν λόγω στοιχείων αποτρέπεται η διαχείριση από άτοµα τα οποία 

δεν είναι εξουσιοδοτηµένα να την πράξουν. 

 

Στον αντίποδα, µε τους κατασταλτικούς ελέγχους γίνεται προσπάθεια να ανιχνευθούν 

ανεπιθύµητες καταστάσεις για την εταιρεία. ∆ηλαδή, παρέχονται στοιχεία ότι έχει διαπραχθεί 

κάτι επιζήµιο για την επιχείρηση χωρίς όµως να αποτραπεί το γεγονός. Περιπτώσεις τέτοιων 

ελέγχων είναι οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται, είτε σε προκαθορισµένο χρόνο είτε εκτάκτως, 

οι αναλύσεις των στοιχείων που προέρχονται από τη λειτουργία της επιχείρησης, οι συµφωνίες 
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που έχει συνάψει η εταιρεία προς τρίτους και η φυσική απογραφή και συµφωνία των 

αποθεµάτων. 

Εποµένως, και οι δύο τύποι ελέγχου έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση ενός 

αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Από τη µία, οι προληπτικοί έλεγχοι µπορούν 

να χαρακτηριστούν ότι είναι δυναµικοί και δίνουν έµφαση στην ποιότητα, ενώ από την άλλη, οι 

κατασταλτικοί έλεγχοι έχουν καθοριστικό ρόλο παρέχοντας στοιχεία για το εάν οι προληπτικοί 

έλεγχοι λειτουργούν αποτελεσµατικά και προλαµβάνουν τα επιζήµια για την επιχείρηση 

γεγονότα. 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια διαφοροποίηση των ελέγχων ανάµεσα σε: 

� Ελέγχους που εστιάζουν στον κίνδυνο και σε  

� Ελέγχους που αφορούν στη συµµόρφωση και στην τήρηση των διαδικασιών 

 

Οι έλεγχοι που προσανατολίζονται βάσει του εκτιµώµενου κινδύνου αφορούν νέα πρακτική 

στον χώρο του εσωτερικού ελέγχου. Η διενέργεια των ελέγχων πραγµατοποιείται µε 

προτεραιότητα στους τοµείς που έχουν αξιολογηθεί ότι ενέχουν τους µεγαλύτερους κινδύνους. 

Στον αντίποδα, µε τους ελέγχους συµµόρφωσης ελέγχονται όλοι οι τοµείς των δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης, µε την ίδια περιοδικότητα και ανεξαρτήτου κινδύνου που εσωκλείουν. 

Το βασικό πλεονέκτηµα της πρώτης περίπτωσης είναι ότι οι έλεγχοι κατευθύνονται σε 

τοµείς από τους οποίους ‘πηγάζουν’  οι µεγαλύτερες πιθανότητες για εµφάνιση ζηµίας. Οι πόροι 

ελέγχου κατευθύνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη γίνεται σπατάλη σε χρηµατικές µονάδες και 

χρόνο. Το µειονέκτηµα των ελέγχων αυτών έγκειται στο κατά πόσο έχουν εκτιµηθεί σωστά οι 

κίνδυνοι που διατρέχει η επιχείρηση. Το προσωπικό που είναι αρµόδιο για την κατάρτιση της 

εκτίµησης των κινδύνων µπορεί να µη διαθέτει το κατάλληλο ακαδηµαϊκό και επαγγελµατικό 

υπόβαθρο. Εποµένως, ενδέχεται να υπάρχουν τοµείς που να ‘υποθάλπουν’ υψηλά ποσοστά 

εµφάνισης κινδύνων, οι οποίοι όµως επειδή δεν έχουν εκτιµηθεί σωστά, να µην ελέγχονται και η 

επιχείρηση να ζηµιώνεται επί µακρόν.   

 

Τέλος, οι έλεγχοι µπορούν να διακριθούν ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια στην οποία 

λαµβάνουν χώρα. Οπότε, έχουµε τους τακτικούς και τους έκτακτους ελέγχους. Οι τακτικοί 

έλεγχοι έχουν προκαθοριστεί από την αρχή της περιόδου µε την υποβολή και µετέπειτα έγκριση 

του προγράµµατος ελέγχου (audit plan) από τη διοίκηση της εταιρείας. Με το πρόγραµµα 

ελέγχου καθορίζεται το πλήθος και το είδος των ελέγχων, καθώς και η συχνότητά τους. Οι 

έκτακτοι έλεγχοι, όπως υποδηλώνεται και από τη λέξη, δεν είναι προγραµµατισµένοι. Η 
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διενέργειά τους πραγµατοποιείται µόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις για απάτη και ζηµία από 

ορισµένες δραστηριότητες. Η απόφαση για την τέλεσή τους λαµβάνεται είτε από τη διεύθυνση 

εσωτερικού ελέγχου είτε από τη διοίκηση της εταιρείας. Σκοπός του έκτακτου ελέγχου είναι να 

προλάβει τη ‘διαιώνιση’ ενός προβλήµατος ή να επιβεβαιώσει την ορθή λειτουργία µια 

δραστηριότητας. 
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2.5 Χαρακτηριστικά Εσωτερικού Ελέγχου 

2.5.1 Εισαγωγή 
 

Σύµφωνα µε τους Ridley και Chambers (1998) ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να 

προσδιορίζει τους κινδύνους, τις τάσεις και γενικότερα τις ζηµίες προτού πραγµατοποιηθούν. Σε 

αυτό τον ορισµό πρέπει να προστεθεί η έννοια του περιορισµού, επειδή είναι πρακτικά αδύνατο 

να είναι όλοι οι κίνδυνοι προσδιορισµένοι. Στην ουσία ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να 

χρησιµοποιεί όλα τα δεδοµένα και στοιχεία που έχει στη διάθεσή του προκειµένου να 

προλαµβάνει µέρος των κινδύνων που είναι ανιχνεύσιµοι. Άλλωστε, οι κίνδυνοι για µια 

επιχείρηση είναι αµέτρητοι, µε τον κυριότερο από αυτούς, τον ανθρώπινο παράγοντα, να µην 

είναι εύκολα µετρήσιµος και αντιληπτός. 

2.5.2 Σκοπός Ελέγχου 
 

Ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου έχει αλλάξει δραστικά σε σχέση µε το παρελθόν. 

Παλαιότερα, ο έλεγχος βασίζονταν στην αριθµητική ακρίβεια και στην αντιπαραβολή στοιχείων. 

Στη σύγχρονη εποχή όµως αποτελεί ένα ‘χέρι βοηθείας’ προς τη διοίκηση, συµβουλεύοντάς την  

προκειµένου να επιτύχει τους στόχους της. 

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, ο βασικός σκοπός του εσωτερικού 

ελέγχου ορίζεται ως η λειτουργία διασφάλισης και συµβουλής. Ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί 

και βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης κινδύνων και επιβλέπει την τήρηση των 

διαδικασιών. 

Αναλυτικότερα, αναπτύσσει και διαχειρίζεται ένα οργανωµένο σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου, µε το οποίο προσδιορίζονται οι κίνδυνοι για την επιχείρηση, συµβουλεύει τη διοίκηση 

και εξετάζεται η συµµόρφωση ως προς τις διαδικασίες που έχουν οριστεί από την εταιρεία. Άρα, 

βοηθάει τη διοίκηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. 

Εν κατακλείδι, ο εσωτερικός έλεγχος συµβουλεύει, βοηθάει και προτείνει, αλλά σε καµία 

περίπτωση δεν αποφασίζει. Η υποχρέωσή του είναι να βοηθά τη διοίκηση να βελτιώνει και να 

συντονίζει τους ελέγχους. Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος υποστηρίζει τους υπαλλήλους χωρίς 

όµως να τους κρίνει. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι από τις συστάσεις του ελέγχου εξαιρούνται 

οι ενέργειες του προσωπικού, αλλά αναφέρεται στο γεγονός ότι στην έκθεση ελέγχου δεν πρέπει 

να καταγράφονται τα ονόµατα όσων δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους βάσει διαδικασιών. Όλα 

αυτά συνηγορούν στο γεγονός ότι ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να είναι ανεξάρτητος και 

αµερόληπτος. 
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2.5.3 ∆ιακριτικά Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Υπάρχει η αναγκαιότητα, ο εσωτερικός έλεγχος να διακατέχεται από ορισµένα 

χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο ασκούνται τα καθήκοντά του και βελτιώνεται η 

αποδοτικότητά του, προς όφελος πάντα της επιχείρησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να 

είναι υποχρεωτικά για όλα τα µέλη που συνιστούν την οµάδα εσωτερικού ελέγχου. Τα 

βασικότερα από τα οποία αναφέρονται παρακάτω: 

o Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα 

Η ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών συµβάλλει στην αµεροληψία του έργου τους. 

Στο οργανόγραµµα της επιχείρησης το τµήµα του εσωτερικού ελέγχου δεν πρέπει να 

αναφέρεται σε καµία διεύθυνση, όπως για παράδειγµα η οικονοµική, αλλά απευθείας 

στην Ανώτερη ∆ιοίκηση και στην Επιτροπή Ελέγχου. Επίσης, ο εσωτερικός ελεγκτής 

δεν επιτρέπεται να ελέγχει τοµείς για τους οποίους στο παρελθόν ήταν υπεύθυνος για τη 

διεκπεραίωσή τους, γιατί µπορεί να υπάρχει ‘αποσιώπηση’ γεγονότων ή προκατάληψη 

σε εργαζόµενους της επιχείρησης. Εποµένως, µε τις διαδικασίες που ισχύουν για την 

επιχείρηση µειώνεται ο κίνδυνος της σύγκρουσης συµφερόντων των ελεγκτών µε 

ζητήµατα της επιχείρησης. 

o Αρµοδιότητες 

Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να έχει αποσαφηνισµένους ρόλους και 

αρµοδιότητες. Αυτό επιτυγχάνεται µε το καταστατικό ελέγχου και την περιγραφή των 

θέσεων εργασίας. Αναλυτικότερα, µε το εγκεκριµένο από την Επιτροπή Ελέγχου 

καταστατικό, παρέχεται µια περιεκτικότερη δήλωση του σκοπού, των ευθυνών και των 

υποχρεώσεων της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, ορίζεται η θέση της 

διεύθυνσης στο οργανόγραµµα της επιχείρησης, καθορίζεται η συνεργασία µε τους 

εξωτερικούς ελεγκτές και τα επίπεδα πρόσβασης στα στοιχεία που αφορούν την 

επιχείρηση και το προσωπικό της.  

Με την περιγραφή των θέσεων εργασίας προσδιορίζονται τα καθήκοντα εργασίας και τα 

επίπεδα επάρκειας, τα οποία απαιτούνται για την κάθε θέση εργασίας στο τµήµα του 

εσωτερικού ελέγχου. Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας πρέπει να αναθεωρούνται 

περιοδικά προκειµένου να διασφαλίζεται ότι εκπληρώνονται οι απαιτήσεις της 

∆ιοίκησης και της Επιτροπής Ελέγχου. 

o Επαγγελµατικά Πρότυπα για το Σχεδιασµό και Εκτέλεση του Έργου 

Στην οµάδα ελέγχου πρέπει να παρέχεται καθοδήγηση η οποία να συνάδει µε τα 

επαγγελµατικά πρότυπα προκειµένου για τη διεκπεραίωση των εργασιών της. Πιο 

συγκεκριµένα, η οµάδα ελέγχου πρέπει να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας. Με τον 
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κώδικα δεοντολογίας εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η αντικειµενικότητα, η 

εµπιστευτικότητα και η επάρκεια των ελεγκτών.  

Επίσης, οι εσωτερικοί ελεγκτές επιτελούν το έργο τους σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαδικασίες και πολιτικές. Τέλος, ο εσωτερικός έλεγχος 

ακολουθεί το εγκεκριµένο πλάνο ελέγχων, το οποίο δύναται να αναπροσαρµόζεται κατά 

τη διάρκεια στην οποία αφορά, προκειµένου να προλαµβάνονται οι κίνδυνοι της 

επιχείρησης. 

o Πόροι 

Ο πόροι που έχει στη διάθεσή του ο εσωτερικός έλεγχος είναι περιορισµένοι. Οπότε, 

πρέπει να έχει τους κατάλληλους και επαρκείς πόρους προκειµένου να επιτελεί το έργο 

του. Η οµάδα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, τις ικανότητες και την κατάλληλη εµπειρία 

προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εργασιών τους. Τυχόν αποκλίσεις, η 

διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου πρέπει τις καλύπτει είτε µε αναδιάρθρωση των 

ανατεθειµένων εργασιών είτε µε την εκπαίδευση του προσωπικού, έτσι ώστε να έχει τα 

κατάλληλα προσόντα για τη διεκπεραίωση των εργασιών. 

Ο προϋπολογισµός της διεύθυνσης αφορά τους οικονοµικούς πόρους που έχει στη 

διάθεσή της προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που της έχουν τεθεί. Εποµένως, οι 

προϋπολογισµοί πρέπει να συνδέονται άµεσα µε το εγκεκριµένο πλάνο ελέγχου. 

o Γνωστοποίηση των Ευρηµάτων Ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να συντάσσει εγγράφως και έγκαιρα τις αναφορές ελέγχου 

στις οποίες περιλαµβάνονται (α) το αντικείµενο του ελέγχου, (β) ο σκοπός του ελέγχου, 

(γ) η προσέγγιση, (δ) οι παρατηρήσεις / ευρήµατα, (ε) τα συµπεράσµατα και (στ) οι 

συστάσεις. Ακολούθως οφείλει να ενηµερώσει τα ενδιαφερόµενα µέρη και πρωτίστως 

την Επιτροπή Ελέγχου. 

o Συνέχεια  

Οι έλεγχοι πρέπει να έχουν συνέχεια. Εν προκειµένω, πρέπει να γίνεται συστηµατικά 

follow up στα ευρήµατα των ελέγχων προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση µε τις 

συστάσεις του εσωτερικού ελέγχου.  
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2.6 Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Σκοπός του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι να ελεγχθούν και να αναθεωρηθούν όλες 

οι δραστηριότητες όλων των κέντρων κόστους, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν τα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης προστατεύονται, και λογιστικά, να εξεταστεί εάν οι συναλλαγές έχουν 

καταγραφεί στο σύστηµα λογιστικής της εταιρείας. Εποµένως, επιτυγχάνεται η έγκαιρη 

διάγνωση και διόρθωση των λαθών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εµφάνισής τους 

στο µέλλον, γεγονότα που συνεπάγονται την εξοικονόµηση πόρων για την εταιρεία. 

Οι αρµοδιότητες του ελέγχου είναι ενέργειες που υποστηρίζονται από τακτικές και 

διαδικασίες, οι οποίες όταν πραγµατοποιούνται κατάλληλα και σε εύλογο χρονικό διάστηµα 

είναι δυνατό να περιορίσουν τους κινδύνους. Με τον όρο διαδικασίες, νοούνται όλες οι 

καταγεγραµµένες και εγκεκριµένες από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας ενέργειες, οι οποίες 

καλύπτουν όλο το φάσµα των λειτουργιών της οικονοµικής µονάδας. Οι διαδικασίες πρέπει να 

είναι σαφώς διαχωρισµένες και να εκτελούνται από διαφορετικά πρόσωπα. Για παράδειγµα, στις 

πληρωµές της εταιρείας υπάρχει διαχωρισµός διαδικασιών, όπου ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

εγκρίνει, ο Ταµίας πληρώνει και ο Λογιστής καταχωρεί τη συναλλαγή. Η κατανοµή των 

αρµοδιοτήτων γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς τους ∆ιευθυντές και τα Στελέχη, στους 

οποίους παρέχονται γενικές και ειδικές εξουσιοδοτήσεις. 

Το σύστηµα ελέγχου είναι µια αναπόσπαστη διαδικασία η οποία έχει σχεδιαστεί για να 

επισηµαίνει τους κινδύνους και να παρέχει διαβεβαιώσεις ότι επιτυγχάνονται οι παρακάτω 

επιδιώξεις της εταιρείας: 

� Ύπαρξη οικονοµικής επάρκειας και αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών. 

� Οι υποχρεώσεις εκπληρώνονται. 

� Υπάρχει συµµόρφωση στους νόµους και στους κανονισµούς που διέπουν τη 

λειτουργία της επιχείρησης. 

Επίσης, το σύστηµα ελέγχου είναι αναπόσπαστο από το ανθρώπινο δυναµικό της 

επιχείρησης. ∆ηλαδή, αποτελεί ένα µέρος των κανόνων και των υποχρεώσεων του προσωπικού. 

Επιπλέον, επειδή όλες οι επιχειρήσεις έχουν έναν αντικειµενικό σκοπό, η επιδίωξη του 

συστήµατος ελέγχου είναι η επίτευξή του µε όσο το δυνατόν µικρότερη έκθεση σε κινδύνους. 

Προκειµένου να είναι αποτελεσµατικά τα συστήµατα ελέγχου πρέπει η εκάστοτε διεύθυνση 

να καθιερώνει και να ενσωµατώνει τα παρακάτω: 

� Τεκµηρίωση: Οι διευθύνσεις θα πρέπει να έχουν αρχειοθετηµένα όλα τα έγγραφα 

που αφορούν στα συστήµατα ελέγχου και να είναι άµεσα διαθέσιµα όταν ζητηθούν 

προς έλεγχο. 
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� Συναλλαγές: Όλες οι συναλλαγές των τµηµάτων πρέπει να αρχειοθετούνται ως 

απόδειξη για τη διεκπεραίωσή τους. 

� Εξουσία: Πρέπει να υπάρχει διάκριση των εξουσιών ανάµεσα στο προσωπικό που 

απαρτίζει τις διευθύνσεις. 

� ∆ιαχωρισµός: Οι αρµοδιότητες των υπαλλήλων πρέπει να είναι ξεκάθαρες και κάθε 

υπάλληλος να ασχολείται µε ότι του έχει ανατεθεί. 

� Εποπτεία: Ασκώντας επίβλεψη σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης αυξάνονται οι 

πιθανότητες επίτευξης των αντικειµενικών στόχων των συστηµάτων ελέγχου. 

� Πρόσβαση: Πρέπει να υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση στα έγγραφα και στα 

προγράµµατα για το προσωπικό της εταιρείας.   

2.6.1 Σύστηµα Ελέγχου Εξουσιοδοτήσεων 
 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρχουν εξουσιοδοτήσεις, είτε γενικές είτε ειδικές. 

Έστω για παράδειγµα, η ∆ιεύθυνση Marketing έχει ως γενική εξουσιοδότηση τη δαπάνη 

κονδυλίων από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό, ενώ οι ειδικές σχετίζονται µε τις ενέργειες των 

υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Marketing, όπως η έγκριση και υπογραφή των συναλλαγών από τον 

Προϊστάµενο του τµήµατος. Η έγκριση δίνεται όταν ο αρµόδιος υπάλληλος έχει επισκοπήσει τα 

έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια της συναλλαγής και ότι είναι σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς επίσης και µε τους κανονισµούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες 

που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Η διαβάθµιση των επιπέδων εγκρίσεων σχετίζεται κυρίως µε τη χρηµατική αξία της 

συναλλαγής. Οπότε, στο παράδειγµα µε τη ∆ιεύθυνση Marketing, οι υπάλληλοι που συγκροτούν 

το τµήµα έστω ότι έχουν επίπεδο έγκρισης δαπάνης που ανέρχεται στα 300,00€, ο Προϊστάµενος 

του τµήµατος στο ποσό των 1.000,00€, ο ∆ιευθυντής στις 5.000,00€ και για οποιοδήποτε ποσό 

µεγαλύτερο των 5 χιλιάδων ευρώ η έγκριση θα πρέπει να δίνεται είτε από τον Γενικό ∆ιευθυντή 

είτε από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Εποµένως, επιτυγχάνεται ο περιορισµός στη διενέργεια 

ανέλεγκτων πράξεων από το προσωπικό που δεν διαθέτει την κατάλληλη εξουσιοδότηση. 

2.6.2 Σύστηµα Ελέγχου Επίτευξης των Στόχων 
 

Επίσης, µε το σύστηµα ελέγχου θα πρέπει να γίνεται σύγκριση του προϋπολογισµού µε τα 

πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα. Η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να συλλέγει 

πληροφορίες σχετικά µε τους προϋπολογισµούς, τις παρούσες επιδόσεις, τις προβλέψεις και τα 

αποτελέσµατα προηγούµενων περιόδων προκειµένου να µετρηθεί κατά πόσο επιτυγχάνονται οι 
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στόχοι που έχουν τεθεί και να προσδιοριστούν τυχόν απροσδόκητα αποτελέσµατα ή 

ασυνήθιστες καταστάσεις που επιβαρύνουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Οι εκθέσεις πρέπει 

να αναθεωρούνται και να τεκµηριώνονται προκειµένου να διενεργείται η εκ νέου αξιολόγηση 

και συνέχισή τους. 

2.6.3 Σύστηµα Ελέγχου Προσβασιµότητας 
 

Ένα ακόµη σύστηµα ελέγχου είναι η πρόσβαση στα στοιχεία του ενεργητικού της 

επιχείρησης, όπως τα χρηµατικά διαθέσιµα, τα αποθέµατα και ο πάγιος εξοπλισµός. Ουσιαστικά, 

οι έλεγχοι πρόσβασης είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να προστατευθούν τα συγκεκριµένα 

περιουσιακά στοιχεία. Παραδείγµατα τέτοιων ελέγχων είναι τα ακόλουθα: (α) ύπαρξη 

κλειδαριάς στην πόρτα, (β) συστήµατα εισόδου µε πληκτρολόγηση κωδικού, (γ) σύστηµα 

εισόδου µε κάρτα, (δ) υπηρεσίες ασφάλειας από εξειδικευµένο προσωπικό, (ε) κωδικός εισόδου 

στα τερµατικά για όλο το προσωπικό, (στ) εξατοµικευµένη πρόσβαση στα συστήµατα 

λογισµικού της επιχείρησης και (ζ) κρυπτογράφηση των στοιχείων. 

Όταν κάποιο τµήµα διαχειρίζεται σηµαντικό µέρος του πάγιου ενεργητικού ή τα αποθέµατα 

των πρώτων υλών και εµπορευµάτων πρέπει να υπάρχει σύστηµα καταγραφής όλων των 

στοιχείων που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτό. Επίσης, θα πρέπει να διενεργούνται 

περιοδικές απογραφές και συµφωνία του υπολοίπου µε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο 

λογισµικό της επιχείρησης (E.R.P.). Το προσωπικό που διενεργεί τις συγκεκριµένες ενέργειες 

δεν πρέπει να εµπλέκεται στη διαδικασία αγορών, προκειµένου να µην υπάρχει σύγκρουση 

συµφερόντων. Στις περιπτώσεις αποκλίσεων πρέπει να διενεργείται έρευνα για να εντοπιστούν 

και να επιλυθούν τυχόν ελλείψεις του συστήµατος ελέγχου. 

2.6.4 Σύστηµα Ελέγχου ∆ιαχωρισµού των Καθηκόντων 
 

Ως σύστηµα ελέγχου θεωρείται και ο διαχωρισµός των καθηκόντων. Με την ανάθεση 

καθηκόντων µειώνεται ο κίνδυνος για ακατάλληλες και εσφαλµένες πράξεις. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις όµως δεν είναι εφικτός ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων λόγω του µικρού 

µεγέθους της επιχείρησης. Τότε ενδείκνυται να πραγµατοποιείται λεπτοµερής εποπτική 

αναθεώρηση των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων έτσι ώστε να αντισταθµίζεται η 

δραστηριότητα του ελέγχου. Εποµένως, ο διαχωρισµός των καθηκόντων αποτελεί αποτρεπτικό 

παράγοντα για την τέλεση ζηµιογόνων ενεργειών, καθότι απαιτεί τη συνέργια περισσότερων του 

ενός υπαλλήλου προκειµένου να διαπραχθεί η απάτη. 

Ως παραδείγµατα διαχωρισµού των καθηκόντων µπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω: 
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� Ο υπάλληλος που εγκρίνει την πληρωµή ενός προµηθευτή δεν πρέπει να είναι το ίδιο µε 

αυτόν που εκτελεί την πράξη. 

� Ο υπάλληλος που αιτείται την αγορά εξοπλισµού δεν πρέπει να είναι το ίδιο µε αυτόν 

που δίνει την εντολή για τη διενέργεια της αγοράς. 

� Ο υπάλληλος που διενεργεί τη συµφωνία υπολοίπου µε τους πελάτες δεν πρέπει να είναι 

το ίδιο µε εκείνον που διαχειρίζεται τα διαθέσιµα της επιχείρησης. 

� Ο υπάλληλος που διενεργεί τις λογιστικές εγγραφές δεν πρέπει να πραγµατοποιεί 

ταυτόχρονα και τις πληρωµές από το ταµείο της επιχείρησης. 

� Το προσωπικό που είναι αρµόδιο για τον υπολογισµό της µισθοδοσίας του προσωπικού 

δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στο λογαριασµό τραπέζης από τον οποίο καταβάλλεται η 

µισθοδοσία. 

� Καθορισµός από τη διοίκηση συναλλαγών που να απαιτούνται οι υπογραφές δύο 

υπαλλήλων. 

2.6.5 Σύστηµα Ελέγχου Πληροφοριακών Συστηµάτων 
 

Επειδή σχεδόν κάθε δραστηριότητα των επιχειρήσεων λαµβάνει χώρα µέσα από ένα 

σύστηµα πληροφορικής, καθώς επίσης και ότι η τεχνολογία της πληροφορικής έχει σηµειώσει 

τεράστια ανάπτυξη, θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη συστηµάτων ελέγχου για τα πληροφοριακά 

συστήµατα. Το γεγονός προκύπτει από τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αυτοµατοποιηµένων 

στοιχείων που επεξεργάζονται. Εποµένως, πρέπει να αξιολογείται η αξιοπιστία και η επάρκεια 

των παραγόµενων δεδοµένων που σχετίζονται πρωτίστως µε τις οικονοµικές καταστάσεις καθώς 

και µε τα υπόλοιπα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται στους άλλους τοµείς της επιχείρησης. 

Η διαδικασία ελέγχου των πληροφορικών συστηµάτων σχετίζεται µε τη διαπίστωση ότι ένα 

λογισµικό έχει σχεδιαστεί προκειµένου να παρέχει ακεραιότητα των δεδοµένων, να διασφαλίζει 

τα περιουσιακά στοιχεία και να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους.  Η ακεραιότητα των 

στοιχείων σχετίζεται µε την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών. Ένα αποτελεσµατικό 

πληροφοριακό σύστηµα διευκολύνει την επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της καθότι 

χρησιµοποιεί ελάχιστους πόρους, εφόσον κάθε υπάλληλος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που 

χρειάζεται µε το πάτηµα ενός πλήκτρου. 

Επίσης, εξετάζεται κατά πόσο υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας (backups) και συστήµατα 

αποκατάστασης ζηµιών. Αναλυτικότερα, πρέπει να υπάρχει σύστηµα στο οποίο να 

καταχωρούνται και να φυλάσσονται για εύλογο χρονικό διάστηµα όλες οι ηλεκτρονικές πράξεις 

και συναλλαγές. Ως εύλογο χρονικό διάστηµα θεωρείται κατ’ ελάχιστο η πάροδος ενός µηνός. 



Ο Εσωτερικός Έλεγχος στον Κλάδο της Γρήγορης Εστίασης – επιµέλεια Σταυρίδης Παναγιώτης 
 

54 
 

Με αυτό τον τρόπο σε περίπτωση απώλειας δεδοµένων, που µπορεί να προκληθεί από την 

εισβολή ενός hacker στα συστήµατα πληροφορικής, η επιχείρηση οφείλει να είναι σε θέση να 

επαναλειτουργήσει µε την ελάχιστη απώλεια δεδοµένων. Επιπρόσθετα, το σύστηµα 

αποκατάστασης ζηµιών προβλέπει τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν ώστε σε περίπτωση 

βλάβης να ανακάµψουν τα συστήµατα πληροφορικής. Περιπτώσεις καταστροφών θεωρούνται οι 

φυσικές καταστροφές που µπορεί να πλήξουν την επιχείρηση καθώς και οι δολιοφθορές και 

βανδαλισµοί από εξωγενείς κυρίως παράγοντες. 

Στα πληροφοριακά συστήµατα πρέπει να ελέγχονται τα λογισµικά προγράµµατα και οι 

διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένου και του εγχειριδίου λειτουργίας τους. Ο έλεγχος των 

εφαρµογών περιλαµβάνει την εισαγωγή των δεδοµένων, την επεξεργασία τους και την εξαγωγή 

του τελικού αποτελέσµατος. Στην εισαγωγή των δεδοµένων εξετάζεται η ύπαρξη 

εξουσιοδότησης σε κάθε υπολογιστή χωριστά, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδοµένα 

εισάγονται από τον αρµόδιο χρήστη. Τα συστήµατα πρέπει να είναι διαρθρωµένα έτσι ώστε να 

αποτρέπεται, να ανιχνεύεται  και να διορθώνεται το λάθος κατά την εισαγωγή των δεδοµένων 

και να µην έχει επιπτώσεις στη λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης, το σύστηµα ελέγχου πρέπει 

να διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές και τα προγράµµατα θα συνεχίσουν να λειτουργούν ύστερα 

από κάποια απρόβλεπτη διακοπή της λειτουργίας τους, όπως για παράδειγµα η διακοπή 

ρεύµατος. Τέλος, στην εξαγωγή των δεδοµένων ελέγχεται κατά πόσο τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζονται έχουν ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία που περιγράψαµε παραπάνω. 

Προκειµένου να αξιολογηθούν τα πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης θα πρέπει να 

εξεταστούν: 

• Η οργάνωση των συστηµάτων πληροφορικής 

• Η χρήση του hardware και του software της επιχείρησης 

• Οι εφαρµογές που επεξεργάζονται από τα υπολογιστικά συστήµατα και η 

σηµαντικότητά τους για την επιχείρηση 

• Η εξέταση των µεθόδων και των διαδικασιών που προβλέπονται για την υλοποίηση 

νέων εφαρµογών ή για την αναβάθµιση των ήδη υπαρχουσών.  

Ένα ακόµη στοιχείο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι ο τρόπος απόκτησης των 

πληροφοριακών συστηµάτων. Εποµένως θα πρέπει να εξετάζονται: 

o Οι πραγµατικές ανάγκες της επιχείρησης για την απόκτηση των συστηµάτων. 

o Η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων απόκτησης. 

o Οι προβλέψεις για τις µελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης. 

o Οι προσφορές που λαµβάνονται από 2 τουλάχιστον διαφορετικούς προµηθευτές. 
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Με αυτές τις ενέργειες διασφαλίζεται η ύπαρξη της ανάγκης και η προµήθεια των υλικών σε 

τιµή τέτοια ώστε να µεγιστοποιείται η ωφέλεια της επιχείρησης. Η µεγιστοποίηση της ωφέλειας 

πηγάζει από την αγορά των πληροφοριακών συστηµάτων στην χαµηλότερη τιµή, έχοντας τα ίδια 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το σκοπό που πρέπει να χρησιµοποιηθούν.  

 

2.6.6 Περιορισµοί Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Τα συστήµατα ελέγχου δεν παρέχουν την απόλυτη διαβεβαίωση ότι οι στόχοι και οι σκοποί 

της επιχείρησης θα επιτευχθούν. Οι κυριότεροι περιορισµοί που συναντώνται είναι εγγενής και 

αναφέρονται στη σχέση κόστους – ωφέλειας, στην παράκαµψη των εντολών της διοίκησης και 

στο ανθρώπινο λάθος. 

Εποµένως, όταν σχεδιάζεται ένα σύστηµα ελέγχου θα πρέπει να αξιολογούνται τα 

ενδεχόµενα οφέλη που αναµένεται να ανακύψουν σε σχέση µε το κόστος διενέργειας του 

ελέγχου. Έτσι, µερικές διαδικασίες ελέγχου που παρέχουν τη µεγαλύτερη διαβεβαίωση για την 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης µπορεί να είναι υπερβολικά δαπανηρές. Για παράδειγµα, η 

πρόσληψη ενός δεύτερου προϊσταµένου στην οικονοµική διεύθυνση της επιχείρησης 

συνεπάγεται ακόµη αρτιότερο έλεγχο των υφισταµένων, αλλά στον αντίποδα, επιφέρει αύξηση 

του µισθολογικού κόστους. Οπότε, η διοίκηση πρέπει να αντισταθµίσει το κόστος της 

µισθοδοσίας µε τα οφέλη που θα προκύψουν από τη µείωση των λαθών που θα 

πραγµατοποιούνται από τη συγκεκριµένη διεύθυνση. 

Ο επόµενος περιορισµός έγκειται στο ανθρώπινο λάθος, περιορισµός ο οποίος δεν µπορεί να 

εξαλειφθεί ή να προβλεφθεί. Οι εσωτερικοί ελεγκτές λειτουργούν κυρίως κατασταλτικά, αφού 

το λάθος, εφόσον βέβαια εντοπιστεί, σε µεγάλο ποσοστό θα έχει προκύψει από τη διενέργεια 

των τακτικών ελέγχων. 

Ένα στοιχείο το οποίο µπορεί να αδρανήσει ένα σύστηµα ελέγχου είναι η συνέργια µεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων υπαλλήλων της επιχείρησης. Κι αυτό γιατί τα περισσότερα συστήµατα 

ελέγχου έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτείται η συνεργασία περισσότερων του 

ενός υπαλλήλων. Οπότε, υπάρχει ο κίνδυνος ότι οι υπάλληλοι που υποτίθεται ότι είναι 

αµερόληπτοι και ότι ελέγχουν τις διαδικασίες, να συµπράξουν προκειµένου να τελεστεί κάποια 

απάτη εις βάρος της επιχείρησης. Εποµένως, κρίνεται πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί ένα σύστηµα 

ελέγχου το οποίο να προστατεύει την επιχείρηση από τις συνέργειες των υπαλλήλων της. Ως 

δικλείδα ασφαλείας, η διοίκηση πρέπει να αποτρέπει την ύπαρξη συγγενικών σχέσεων ανάµεσα 

στους υπαλλήλους, ειδικότερα όταν υπάρχει ταυτόχρονα και σχέση ελεγκτή και ελεγχόµενου. 
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Τέλος, οσοδήποτε καλοσχεδιασµένα και αποτελεσµατικά είναι τα συστήµατα ελέγχου, την 

ίδια στιγµή µπορεί να µην εφαρµόζονται από τη διοίκηση της εταιρείας. ∆ηλαδή, επειδή τα 

συστήµατα αυτά διοικούνται από τις διευθύνσεις των εταιρειών υπάρχει η δυνατότητα να 

προσαρµόζονται ή να παραβλέπονται ανάλογα µε τις επιδιώξεις τους. Στα καθήκοντα του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να µην εφαρµόζονται τα 

συστήµατα ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να µην εξαιρείται κανείς από τους ελέγχους, 

οποιαδήποτε κι αν είναι η θέση του και η σχέση του µε την εταιρεία. Ο περιορισµός της 

πιθανότητας για  εµφάνιση ανεπιθύµητων καταστάσεων δύναται να ξεκινήσει κατά τη 

διαδικασία πρόσληψης και προαγωγής των διευθυντών. Η εταιρεία πρέπει να υιοθετήσει 

κουλτούρα προσλήψεων και προαγωγών που να επιβραβεύεται ο καλός χαρακτήρας και τα 

υψηλά επίπεδα ηθικής των διευθυντικών στελεχών. 

 

2.7 Πρόγραµµα Ελέγχου 
 
Τα προγράµµατα ελέγχου αποτελούν συστατικά στοιχεία ενός συστήµατος ελέγχου. Στα 

πρόγραµµα ελέγχου καθιερώνονται οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια ενός 

επαρκούς και αποτελεσµατικού ελέγχου. ∆ηλαδή, περιλαµβάνουν ένα λεπτοµερές σχέδιο της 

εργασίας που πρέπει να υλοποιηθεί προκειµένου να επιτευχθούν οι αντικειµενικοί σκοποί του 

ελέγχου. 

Πιο συγκεκριµένα, τα προγράµµατα ελέγχου πρέπει να έχουν µια ορισµένη δοµή 

προκειµένου να αντλούνται τα ακριβή στοιχεία που οδηγούν στα ευρήµατα ελέγχου. Αρχικώς, 

πρέπει να αναφέρεται η ελεγχόµενη διεύθυνση ή διαδικασία και ακολούθως η ελεγχόµενη 

περίοδος την οποία αφορά. Για παράδειγµα, αναφέρεται ότι ελέγχεται η ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων 

Πόρων για το χρονικό διάστηµα από 01/01/ΧΧ έως 31/12/ΧΧ.  

Επίσης, πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός του ελέγχου, δηλαδή καθορίζονται τα πεδία 

ελέγχου και σε τι αποσκοπούν τα αποτελέσµατά τους. Για παράδειγµα, στο πρόγραµµα ελέγχου 

των παγίων αναφέρεται ότι ο έλεγχος πραγµατοποιείται προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η 

λογιστική αξία των παγίων συµφωνεί µε τη φυσική τους απογραφή, καθώς επίσης και εάν έχουν 

δοθεί οι κατάλληλες εγκρίσεις από το προσωπικό που έχει τη δικαιοδοσία προκειµένου για την 

αγορά τους. 

Αναφορά γίνεται και στη µεθοδολογία του ελέγχου. Πρέπει να αναφέρεται το δείγµα από το 

οποίο θα αντληθούν τα δεδοµένα. Βέβαια το δείγµα πρέπει να διασφαλίζει ότι είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού, δηλαδή ότι όλα τα δεδοµένα αναπαριστώνται στο δείγµα. 

Σηµαντικό στοιχείο στην επιλογή του δείγµατος αποτελεί και το µέγεθός του. Θεωρητικά, 
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δείγµατα µεγάλου µεγέθους καταδεικνύουν ανεπάρκεια των συστηµάτων και των διαδικασιών 

ελέγχου, δεδοµένου ότι σπαταλείται πολύτιµος χρόνος για την επισκόπηση των δεδοµένων. 

Επίσης, πρέπει να αναφέρονται και οι τεχνικές µε τις οποίες προκύπτουν τα δεδοµένα που 

χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση του προγράµµατος ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα, 

περιγράφονται οι λογαριασµοί της λογιστικής από τους οποίους προέρχονται τα δεδοµένα, οι 

συνεντεύξεις µε τους υπεύθυνους των ελεγχόµενων τµηµάτων καθώς και τα πληροφοριακά 

συστήµατα που χρησιµοποιούνται εντός της επιχείρησης. 

Ο εσωτερικός έλεγχος συµπληρώνοντας τα προγράµµατα ελέγχου θα είναι σε θέση να 

επεξεργαστεί τα στοιχεία και τα ευρήµατα που θα προκύψουν, έτσι ώστε να συντάξει την 

έκθεση ελέγχου. 

 

2.8 Έκθεση Ελέγχου 

2.8.1 Εισαγωγή 
 

Οι Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου είναι το σηµαντικότερο εργαλείο επικοινωνίας των 

Εσωτερικών Ελεγκτών προς όλα τα επίπεδα της ∆ιοίκησης και της Επιτροπής Ελέγχου. Η δοµή 

των εκθέσεων ελέγχου περιλαµβάνει την περιγραφή των θεµάτων που ελέγχθηκαν, τα ευρήµατα 

του ελέγχου, τις επιπτώσεις τους για την επιχείρηση και τις προτάσεις για τον περιορισµό των 

κινδύνων που εµπεριέχονται για την εταιρεία.  

 

2.8.2 Η Σηµαντικότητα των Εκθέσεων Ελέγχου 
 

Οι εκθέσεις ελέγχου καθορίζονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και είναι υποχρεωτικά 

σε έντυπη µορφή. Λόγω του γεγονότος, δεν µπορούν να αµφισβητηθούν από τη ∆ιοίκηση ότι 

δεν έχουν ενηµερωθεί για την ύπαρξή τους, καθώς και ότι η οµάδα ελέγχου αναλαµβάνει εξ’ 

ολοκλήρου την ευθύνη για τα ευρήµατα που αναφέρει σε αυτές.  

Μέσω της έκθεσης ελέγχου η ∆ιοίκηση λαµβάνει γνώση των ευρηµάτων και ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι αρµόδιος να ‘πείσει’ για τη σηµαντικότητά τους. ∆ηλαδή, ο εσωτερικός έλεγχος 

αναφέρει τις αποκλίσεις στις οριζόµενες διαδικασίες, προσκοµίζοντας συνάµα και τα στοιχεία 

που αποδεικνύουν την τεκµηρίωσή του.  
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Από τα ευρήµατα του ελέγχου πηγάζουν οι επιπτώσεις που δύναται να παρουσιαστούν από 

τη λειτουργία της επιχείρησης. Οι επιπτώσεις πρέπει να παρουσιαστούν µε τρόπο αναλυτικό, 

κατανοητικό και υπεύθυνο. Από την ανάγνωσή τους, η ∆ιοίκηση πρέπει να είναι σε θέση να 

κατανοήσει ακριβώς το πρόβληµα ή τις αποκλίσεις που παρουσιάζονται προκειµένου να λάβει 

τις κατάλληλες πολιτικές για τη διόρθωση ή τη συµµόρφωση στις διαδικασίες που τις διέπουν. 

Επίσης, τα στοιχεία των επιπτώσεων που παρουσιάζονται πρέπει να ανταποκρίνονται στην 

πραγµατικότητα µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη βεβαιότητα. Για παράδειγµα, θα πρέπει να είναι 

σε θέση να ορίσει τις ακριβείς επιπτώσεις για την επιχείρηση από την εκπρόθεσµη αναγραφή της 

πρόσληψης ενός εργαζοµένου στο βιβλίο νεοπροσλαµβανοµένων της επιχείρησης.   

Λαµβάνοντάς τα υπόψη, ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να προτείνει τις διορθωτικές 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους εµπλεκόµενους, προκειµένου να περιοριστεί ο κίνδυνος 

της επανάληψής τους. Έχοντας ως σηµείο αναφοράς τις διαδικασίες που διέπουν τις λειτουργίες 

στα διάφορά τµήµατα της επιχείρησης, ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να συντάξει τις προτάσεις 

του, τις οποίες η ∆ιοίκηση θα εξετάσει, θα αποδεχθεί όσες κρίνει ότι συντελούν στη βελτίωση 

της υπάρχουσας κατάστασης και θα δεσµευτεί χρονικά για την τήρηση όσων έχει αποδεχθεί. 

 

2.8.3 Ανάπτυξη Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Η έκθεση ελέγχου παρουσιάζει τα ευρήµατα, τα οποία προέρχονται από τη συµπλήρωση 

των προγραµµάτων ελέγχου και των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από αυτά. Οι αναφορές 

ελέγχου δεν σχολιάζουν µεµονωµένα τους υπαλλήλους, θετικά ή αρνητικά, και δεν αναφέρονται 

σε διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν ισχύ. Επίσης, µε τις εκθέσεις αναφέρονται όλα τα πεδία 

ελέγχου, χωρίς όµως να παρέχουν εκτεταµένες πληροφορίες ή να είναι εξαντλητικές. Ωστόσο, 

δεν παρουσιάζονται ευρήµατα τα οποία δεν είναι εφικτό να τεκµηριωθούν. ∆ηλαδή, όταν ο 

εσωτερικός έλεγχος αναφέρει κάποιο σχόλιο, αυτό πρέπει να στοιχειοθετείται από δεδοµένα που 

έχουν συλλεχθεί και προκύπτουν από την επιχείρηση. 

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και να αποτραπεί η σύγκρουση συµφερόντων, οι εκθέσεις 

ελέγχου πρέπει να αποστέλλονται στη ∆ιοίκηση και στην Επιτροπή Ελέγχου. Με αυτόν τον 

τρόπο αποφεύγεται ο επηρεασµός της οµάδας του εσωτερικού ελέγχου από τις εκάστοτε 

διευθύνσεις. Όταν δεν είναι εφικτό το παραπάνω, τότε ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να 

αποστέλλει τις εκθέσεις του σε όσο το δυνατόν ιεραρχικά ανώτερο στέλεχος, όπως για 

παράδειγµα ο Γενικός ∆ιευθυντής της επιχείρησης.  
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Η Επιτροπή Ελέγχου και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρούν ότι η έκθεση ελέγχου 

αντικατοπτρίζει την πραγµατική κατάσταση, η οποία δεν έχει επηρεαστεί από τις διευθύνσεις 

που έχουν ελεγχθεί. Έτσι, η ανεξαρτησία για τον εσωτερικό έλεγχο πρέπει να είναι απεριόριστη. 

Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δεν υπάρχει Επιτροπή Ελέγχου ή όταν παρακάµπτεται, τότε ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν λειτουργεί ανεξάρτητα καθότι επηρεάζονται το πλάνο ελέγχου, ο 

σκοπός και οτιδήποτε θα µπορούσε να παρουσιαστεί ως εύρηµα από το έργο του ελέγχου. 

Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να αναλύει και να αξιολογεί τη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου προκειµένου να επιτευχθούν οι σκοποί και οι επιδιώξεις της ∆ιοίκησης. ∆ηλαδή 

εξετάζεται εάν τα συστήµατα ελέγχου που έχουν καθιερωθεί συµβάλουν για την επίτευξη των 

στόχων της εταιρείας. Επίσης, ενισχύει την επιτροπή ελέγχου στο να κατανοεί τους κινδύνους 

που ενδέχεται να αντιµετωπίζει η εταιρεία και πώς αυτοί µπορούν να επιλυθούν. 

 

2.9 Εκτίµηση Κινδύνου (Risk Assessment) 

2.9.1 Εισαγωγή 
 

Με τον όρο εκτίµηση κινδύνου νοείται η εκτίµηση των πιθανοτήτων για τα ενδεχόµενα που 

υπάρχουν από την εµφάνιση ζηµίας. Ένας πιο λεπτοµερής ορισµός είναι η εκτίµηση των 

επιπέδων κινδύνου που υπάρχουν για µια κατάσταση, η σύγκρισή τους µε κάποια επίπεδα που 

έχουν τεθεί και ο καθορισµός των αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. Η διαχείριση των κινδύνων 

βασίζεται στη λογική του κόστους – ωφέλειας. ∆ηλαδή σταθµίζονται τα κόστη και τα 

ενδεχόµενα οφέλη που αναµένεται να προκύψουν. Επίσης, η εκτίµηση του κινδύνου 

χρησιµοποιείται όταν ο εσωτερικός έλεγχος είναι προσανατολισµένος βάσει των κινδύνων που 

εµπεριέχονται στη λειτουργία της επιχείρησης. ∆ηλαδή οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι 

προσδιορίζονται, αξιολογούνται και αντιµετωπίζονται µε έναν συνεπή και συνεχή τρόπο. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε τη σηµασία της εκτίµησης του κινδύνου για την 

επιχείρηση που λειτουργεί στο σύγχρονο περιβάλλον. Θα γίνει αναφορά στα είδη των κινδύνων, 

στον προσδιορισµό τους, στην ανάλυση και αξιολόγησή τους.  
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2.9.2 Είδη Κινδύνων 
 

Ο κίνδυνος είναι η πιθανότητα ή η απειλή για κάποια καταστροφή, τραυµατισµό, 

υποχρέωση, ζηµία ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο για την επιχείρηση. Από 

την επισκόπηση της βιβλιογραφίας διακρίναµε τους παρακάτω κινδύνους:  

• Φυσικές καταστροφές 

Οι κίνδυνοι αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνουν τους σεισµούς, τις πληµµύρες και 

τις φωτιές. 

• Προσωπικό της επιχείρησης 

Ο κίνδυνος αφορά τόσο το προσωπικό που έχει την πρόθεση να διαπράξει κάποια 

απάτη όσο και το προσωπικό που ενδέχεται να απουσιάσει εκτάκτως και το οποίο 

είναι δύσκολο να αντικατασταθεί ή να υποκατασταθεί. Ως παραδείγµατα 

αναφέρονται το προσωπικό που παρεκκλίνει των αρµοδιοτήτων του και ζηµιώνει 

την επιχείρηση ή το προσωπικό το οποίο απουσιάζει είτε προσωρινά είτε µόνιµα 

αλλάζοντας χώρο εργασίας. 

• Κοινωνικό προφίλ εταιρείας 

Περιλαµβάνει τους κινδύνους οι οποίοι µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη φήµη 

της εταιρείας, όπως η µόλυνση του περιβάλλοντος, ο τραυµατισµός του προσωπικού 

και η διάθεση προϊόντων µε αλλοιωµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γενικότερα, η 

φήµη της εταιρείας ‘χτίζεται’ καθηµερινά επί µακρό χρονικό διάστηµα, ενώ η 

δυσφήµιση αφορά σε µοναδικά γεγονότα µε απροσδιόριστες επιπτώσεις για την 

επιχείρηση. 

• Χρηµατοοικονοµικοί και οικονοµικοί 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αναφέρονται είναι ο κίνδυνος του επιτοκίου δανεισµού, 

ο πληθωρισµός και οι τιµές των πρώτων υλών. Ειδικότερα, στη σηµερινή εποχή ο 

συγκεκριµένος κίνδυνος κατέχει υψηλά ποσοστά εµφάνισης λόγω του ευµετάβλητου 

επιχειρηµατικού και οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 

επιχειρήσεις. 

• Λειτουργικοί 

Καλύπτουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη δραστηριότητα της επιχείρησης 

και περιλαµβάνουν συνηθέστερα τους κινδύνους της παραγωγικής διαδικασίας, την 

ηγεσία της επιχείρησης, τις λογιστικές µεθόδους και τους προϋπολογισµούς. 

• Στρατηγικοί  
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Στους στρατηγικούς περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις των πελατών, η τεχνολογική 

εξέλιξη και ο ανταγωνισµός. 

 

2.9.3 Προσδιορισµός Κινδύνων 
 

Το επόµενο στάδιο είναι να προσδιοριστούν οι κίνδυνοι. Η συγκεκριµένη ενέργεια είναι 

πολύ σηµαντική και το προσωπικό της επιχείρησης που θα εµπλακεί για να τους θέσει πρέπει να 

έχει το κατάλληλο ακαδηµαϊκό και επαγγελµατικό υπόβαθρο, καθώς η αναγνώριση του 

κινδύνου προσδιορίζει την έκθεση της επιχείρησης σε µια αβεβαιότητα. Οπότε, η οµάδα που θα 

διαµορφώσει το µοντέλο πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της εταιρείας, της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται, καθώς επίσης της νοµοθεσίας, και του οικονοµικού-πολιτικού-κοινωνικού 

περιβάλλοντος της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση. Μέθοδοι για τον 

προσδιορισµό των κινδύνων αποτελούν οι έρευνες, οι συνεντεύξεις και οι συναντήσεις µε το 

προσωπικό της εταιρείας, καθώς και τα ευρήµατα από τις εργασίες του εσωτερικού ελέγχου. 

Με τις έρευνες προσδιορίζονται οι κίνδυνοι που υπάρχουν στον κλάδο ή σε άλλες εταιρείες 

µε παρεµφερή αντικείµενο εργασιών. Οι συγκεκριµένες έρευνες ενδέχεται να 

πραγµατοποιούνται είτε από το προσωπικό της επιχείρησης είτε να ανατίθενται σε εξωτερικούς 

συνεργάτες. 

Η δεύτερη περίπτωση για τον προσδιορισµό των κινδύνων αναφέρεται στις συναντήσεις 

που πραγµατοποιεί η οµάδα που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του µοντέλου Risk 

Assessment µε τους αρµόδιους υπαλλήλους της επιχείρησης. Οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι 

γνωρίζουν πολύ καλά το εύρος εργασιών τους και θεωρητικά, αποτελούν πολύ καλούς 

συµβούλους στην επισήµανση των κινδύνων. Αναφέρεται η λέξη θεωρητικά επειδή µπορεί οι 

συµβουλές τους να εµπεριέχουν στοιχεία δόλου ώστε να εξυπηρετούν στους σκοπούς τους. 

Κατόπιν πραγµατοποιούνται συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών της 

οµάδας (brainstorming). Η αποτελεσµατικότητα του brainstorming περιλαµβάνει την 

προετοιµασία των µελών πριν από τη συνάντηση και την ύπαρξη ενός ηγέτη που να συντονίζει 

την οµάδα (Mark S. Beasley and Gregory Jenkins). 

Στην τελευταία περίπτωση χρησιµοποιούνται τα ευρήµατα των ελέγχων. Από την 

επεξεργασία των ευρηµάτων η οµάδα µπορεί να διαµορφώσει µια τάση για τη συχνότητα και τη 

σηµαντικότητά τους. Για παράδειγµα, από τον έλεγχο της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών προκύπτει 

ότι οι εγκρίσεις για τη σύναψη συµφωνίας µε τους προµηθευτές δεν συνοδεύονται από την 

ύπαρξη προσφορών περισσότερων των 2 προµηθευτών και τελούνται απευθείας αναθέσεις. Εάν 
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το γεγονός έχει προκύψει πολλές φορές στα ευρήµατα των ελέγχων τότε υπάρχει µεγάλος 

κίνδυνος για την ύπαρξη απάτης εις βάρος της επιχείρησης.   

 

2.9.4 Ανάλυση Κινδύνων 
 

Αρχικά, η ανάλυση των κινδύνων προϋποθέτει την ύπαρξη συστηµάτων ελέγχου. Όπως 

έχουµε αναφέρει, τα συστήµατα ελέγχου περιλαµβάνουν διαδικασίες και πολιτικές έτσι ώστε να 

µειώνεται η πιθανότητα εµφάνισης ενός κινδύνου. Όταν εξετάζονται τα υπάρχοντα συστήµατα 

ελέγχου πρέπει να δίνεται προσοχή στην επάρκειά τους, στην εφαρµογή τους και στο επίπεδο 

αποτελεσµατικότητας έτσι ώστε ο κίνδυνος να µειώνεται σε λογικά και ανεκτά πλαίσια.  

Προκειµένου να αναλυθούν οι κίνδυνοι, πρέπει να γίνει η ποσοτικοποίησή τους. Εποµένως, 

η ανάλυση των κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί προϋποθέτει τα ακόλουθα: 

� συνάντηση των µελών της οµάδας ώστε να αποφασιστούν οι κίνδυνοι που πρέπει να 

ποσοτικοποιηθούν 

� καθορισµός του θεωρητικού υποβάθρου για την ποσοτικοποίηση των κινδύνων 

� εκτίµηση των ωφελειών από το διαχωρισµό των κινδύνων 

� αναθεώρηση των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την ποσοτικοποίηση µε έµπειρο 

προσωπικό 

 

Το αποτέλεσµα από την επεξεργασία των δεδοµένων πρέπει να αποδίδει την εκτίµηση 

εµφάνισης της πιθανότητας του κάθε κινδύνου και την επίπτωση που έχει στην επιχείρηση. Ένα 

παράδειγµα ποσοτικοποίησης των κινδύνων αποτελεί ο παρακάτω πίνακας: 

Πίνακας 13 
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Χαμηλός Μεσαίος Υψηλός 

Υψηλή 3 2 1 

Μέτρια  4 3 2 

Χαμηλή 5 4 3 
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Από τον πίνακα παρατηρούµε ότι όσο µικρότερη τιµή τόσο µεγαλύτερη πιθανότητα 

εµφάνισης και τόσο µεγαλύτερος ο κίνδυνος. ∆ηλαδή όσο πιο πάνω και δεξιά τοποθετείται τόσο 

µεγαλύτερη η πιθανότητα και η επίπτωση του κινδύνου για την επιχείρηση.  

Ο προσδιορισµός της πιθανότητας κρίνεται αρκετά δύσκολος καθότι σε πολλές περιπτώσεις 

ο κίνδυνος της απάτης έρχεται χωρίς να είναι προετοιµασµένη τόσο η διοίκηση όσο και ο 

εσωτερικός έλεγχος. Στοιχεία για τον προσδιορισµό της αποτελούν τα ιστορικά δεδοµένα και η 

εµπειρία του προσωπικού που αναπτύσσει την εκτίµηση κινδύνων. Τέλος, πρέπει να 

επισηµανθεί ότι όσο υψηλότερη η πιθανότητα εµφάνισης ενός κινδύνου τόσο πιο ανεπαρκή 

κρίνονται τα συστήµατα ελέγχου. Το γεγονός επιφέρει την ανασύνταξη και βελτίωση των 

υπαρχόντων προγραµµάτων ελέγχου. 

Η ποσοτικοποίηση των συνεπειών προκύπτει κυρίως από το ύψος του προστίµου και της 

απώλειας χρηµάτων καθώς επίσης και από την επίπτωση που έχει στη φήµη της εταιρείας. Για 

παράδειγµα, έστω ότι από τις διαδικασίες διαθεσίµων προκύπτει ότι το υπόλοιπο του ταµείου 

δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 20.000,00€. Εάν η επιχείρηση δεν έχει προβεί στην 

ασφάλιση του ταµείου τότε ο κίνδυνος για την απώλεια χρηµάτων κρίνεται αυξηµένος, καθότι 

αφορά αρκετά υψηλό χρηµατικό ποσό. Όµως, ο καθορισµός της ζηµίας για την επιχείρηση είναι 

αρκετά δύσκολος, καθότι σε ορισµένες περιπτώσεις ο κίνδυνος δεν έχει προκύψει κατά το 

παρελθόν ή δεν υπάρχει νοµολογία για τον καθορισµό του προστίµου που αφορά σε παραβάσεις 

της νοµοθεσίας. 

 

2.9.5 Αξιολόγηση Κινδύνων 
 

Ο σκοπός της αξιολόγησης κινδύνου είναι να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες βασίζονται στην 

ανάλυση των κινδύνων και καταδεικνύουν ποιοι κίνδυνοι απαιτείται να αντιµετωπιστούν καθώς 

και οι προτεραιότητές τους. Ανάλογα µε την εκτίµηση των κινδύνων και την επάρκεια των 

συστηµάτων ελέγχου η αξιολόγηση των κινδύνων έχει ως αποτέλεσµα είτε την αποδοχή του 

κινδύνου είτε την αντιµετώπισή του.  

Ένας κίνδυνος θεωρείται αποδεκτός όταν δεν πρόκειται να αντιµετωπιστεί. Η αποδοχή του 

όµως δεν υπονοεί ότι είναι ασήµαντος, καθώς: 
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� Το επίπεδο του κινδύνου είναι τόσο χαµηλό που η αντιµετώπισή του βάσει των 

διαθέσιµων πόρων δεν είναι κατάλληλη. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος για τον 

περιορισµό του κινδύνου είναι µεγαλύτερο από το όφελος που θα προκύψει. 

� Η φύση του κινδύνου είναι τέτοια, µε αποτέλεσµα η αντιµετώπισή του να µην είναι 

εφικτή. 

� Τα οφέλη που παρουσιάζονται ξεπερνούν τις απειλές, µε αποτέλεσµα ο κίνδυνος να 

θεωρείται ανεκτός. 

Όταν ο κίνδυνος είναι αντιµετωπίσιµος τότε λαµβάνουν χώρα τα παρακάτω: 

� Αποφυγή του κινδύνου 

Όταν µια δραστηριότητα συνεπάγεται µη αποδεκτό κίνδυνο τότε είτε σταµατάει είτε 

επιλέγεται κάποια άλλη όπου ο κίνδυνός της είναι σε ανεκτά πλαίσια. 

� Μεταφορά του κινδύνου  

Με τη µεταφορά διαβιβάζεται ο κίνδυνος της επιχείρησης σε κάποιον 

συµβαλλόµενο. Για παράδειγµα η µεταφορά των προϊόντων της εταιρείας µε ίδια 

µέσα συνεπάγεται υψηλούς κινδύνους. Τότε η επιχείρηση θα συνάψει συµφωνία µε 

κάποια µεταφορική εταιρεία προκειµένου να της µεταφέρει τον κίνδυνο που δεν 

µπορεί να αντιµετωπίσει. 

� Έλεγχο του κινδύνου 

Αποτελεί την πιο συνηθισµένη πρακτική των επιχειρήσεων. Σκοπός είναι να µειωθεί 

η πιθανότητα εµφάνισης του κινδύνου ή η επίδρασή του ή και τα δύο µαζί. Αυτά 

επιτυγχάνονται µε τον επανασχεδιασµό των συστηµάτων ελέγχου που αφορούν. 

 

Τέλος, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι τα σχέδια για την αντιµετώπιση των κινδύνων 

εφαρµόζονται αποτελεσµατικά θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

� Προτεινόµενες ενέργειες 

Αφορά σε σενάρια για την αντιµετώπιση των κινδύνων. Αφού καταγραφούν τα 

ενδεχόµενα σενάρια, η ∆ιοίκηση θα επιλέξει εκείνο που η επιχείρηση είναι ικανή να 

αναπτύξει και το οποίο κρίνει ότι θα είναι το αποτελεσµατικότερο. 

� Απαιτήσεις σε πόρους 

Από την ανάλυση των σεναρίων προκύπτει το µέγεθος στο έµψυχο δυναµικό που θα 

απασχοληθεί και το κόστος λειτουργίας του. 

� Κατάλληλο προσωπικό 
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Το µορφωτικό και επαγγελµατικό υπόβαθρο του προσωπικού επαρκεί για την 

αντιµετώπιση των κινδύνων. 

� Χρονοδιαγράµµατα 

Η υλοποίηση των δεσµεύσεων συνοδεύεται από αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα ώστε 

να παρακολουθείται η πορεία και η εξέλιξη της αντιµετώπισης των προβληµάτων. 

 

2.10 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

2.10.1 Ορισµοί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 

Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση προέκυψε από µια ανάλυση δύο ακαδηµαϊκών αµερικανών 

το 1920 στην προσπάθειά τους να ερµηνεύσουν το διαχωρισµό της ιδιοκτησίας και του ελέγχου, 

λόγω του ολοένα και αυξανόµενου µεγέθους των επιχειρήσεων. Η νέα τάξη πραγµάτων για τις 

εταιρείες ήταν ότι η ιδιοκτησία επιµεριζόταν σε πολλούς µετόχους και τα διευθυντικά στελέχη 

αντικαθιστούσαν τις σχέσεις συγγένειας και φιλίας που επικρατούσαν στη διοίκηση της 

εταιρείας. Εποµένως έπρεπε να διαµορφωθούν τα κατάλληλα συστήµατα ελέγχου έτσι ώστε να 

επιβλέπονται οι διοικούντες την επιχείρηση και να διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί 

µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα των µετόχων. 

Ουσιαστικά, ο πιο πολύ-αναφερόµενος ορισµός για την εταιρική διακυβέρνηση προέρχεται 

από την έκθεση Cadbury (1992), η οποία την ορίζει ως ‘το σύστηµα µε το οποίο οι επιχειρήσεις 

διοικούνται και ελέγχονται’ . Ο ορισµός εξελίχθηκε και έγινε πιο συγκεκριµένος από τον 

Οργανισµό για Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organisation for Economic Corporation 

and Development – OECD 2004), όπου την ορίζει ως ‘ένα σύνολο σχέσεων ανάµεσα στη 

διοίκηση της εταιρείας, του διοικητικού συµβουλίου, των µετόχων και των τρίτων προς την 

επιχείρηση, καθώς επίσης και ο καθορισµός των στόχων της επιχείρησης, των µέσων µε τους 

οποίους θα επιτευχθούν και θα ελεγχθούν’ . Επίσης, οι Shleifer και Vishny (1997) ορίζουν την 

εταιρική διακυβέρνηση ως ‘τους τρόπους µε τους οποίους οι επενδυτές εξασφαλίζουν ότι θα 

µεγιστοποιήσουν την απόδοση των κεφαλαίων τους’. Κατά τους Keasey και Wright (1997) 

πρωταρχικά στοιχεία για µια αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση αποτελούν ‘τα διευθυντικά 

στελέχη, το µέγεθος και η σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα 

σχέδια αποζηµίωσης των διευθυντικών στελεχών, τα συστήµατα ελέγχου και η εξωτερική αγορά 

για εταιρικό έλεγχο’ . 



Ο Εσωτερικός Έλεγχος στον Κλάδο της Γρήγορης Εστίασης – επιµέλεια Σταυρίδης Παναγιώτης 
 

66 
 

 

2.10.2 Η αναγκαιότητα της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 

Η αναγκαιότητα για τη θέσπιση και βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης προήλθε από τα 

οικονοµικά σκάνδαλα των δύο προηγούµενων δεκαετιών. Πιο συγκεκριµένα η κατάρρευση της 

Enron και των εταιρειών νέας τεχνολογίας στις Η.Π.Α λόγω οικονοµικών ατασθαλιών κατέδειξε 

ένα παγκόσµιο φαινόµενο. Επίσης τα σκάνδαλα των Independent Insurance and Marconi στη 

Μεγάλη Βρετανία, της Elan στην Ιρλανδία, της Kirch στην Γερµανία, της Royal Ahold στην 

Ολλανδία και των HIH Insurance και One.Tel στην Αυστραλία, δηµιούργησαν ερωτηµατικά 

αναφορικά µε την επάρκεια των αρχών περί εταιρικής διακυβέρνησης και λογιστικών 

κανονισµών. 

Η κατάρρευση της Enron οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανεπάρκεια των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων (Jeffrey A. Sonnenfeld - 2002). Τα διοικητικά συµβούλια οφείλουν να είναι πιστά 

στις ευθύνες τους και να συµβουλεύουν στη στρατηγική, στη λειτουργία και στη λήψη 

οικονοµικών αποφάσεων. Η ανεπάρκεια µπορεί να οφείλεται σε ορισµένους από τους παρακάτω 

παράγοντες: 

� Τακτική Προσέλευση στα Συµβούλια 

Τα πιο ‘εξέχοντα’  µέλη του συµβουλίου σπανίως εµφανίζονται, ενώ όταν 

παρευρίσκονται δεν είναι κατάλληλα προετοιµασµένα. Σύµφωνα µε µια λίστα του 

περιοδικού Fortune’s (2001) αποκαλύπτεται ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην 

προσέλευση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων ανάµεσα στις πλέον αξιοθαύµαστες και 

στις λιγότερο δηµοφιλείς επιχειρήσεις. Η µεγάλη συµµετοχή είναι σηµαντική για 

ατοµικά διοικητικά συµβούλια, χωρίς όµως από µόνο του το γεγονός να έχει 

επίδραση στην επιτυχία των επιχειρήσεων. 

� Συµµετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο 

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου υποτίθεται ότι είναι πιο αποδοτικά όταν 

κατέχουν µεγάλο αριθµό από µετοχές της εταιρείας. Όµως στοιχεία από την 

Corporate Library δεν αποδεικνύουν ότι αυτή η σχέση διαχωρίζει τα επιτυχηµένα 

από τα ανεπαρκή συµβούλια.  

� Ικανότητες των Μελών 

Ο  Patrick S. McGurn του Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Μετόχων (Institutional 

Shareholder Services) αναφέρει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα µέλη κατέχουν 
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τη θέση τους λόγω του γεγονότος ότι είναι πλούσιοι και διαθέτουν φήµη, ενώ 

παράλληλα έχουν και το κατάλληλο ακαδηµαϊκό υπόβαθρο να διαχειριστούν τα 

προβλήµατα που ανακύπτουν. Σύµφωνα µε τη λίστα του περιοδικού  Fortune’s 

(2001) ανάµεσα στις καλύτερες επιχειρήσεις προκύπτει ότι τα µέλη των διοικητικών 

συµβουλίων είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση και επαγγελµατική εµπειρία έτσι ώστε 

να είναι σε θέση να αναλύουν περίπλοκα λογιστικά ζητήµατα. Ειδικότερα, η Enron  

διέθετε στελέχη µε τη µεγαλύτερη γνώση και εµπειρία στην αγορά καθώς επίσης και 

HIH Insurance και One.Tel στην Αυστραλία διέθεταν χαρισµατικούς διευθύνοντες 

συµβούλους οι οποίοι σε πολύ ανταγωνιστικές αγορές υιοθετούσαν πρακτικές 

υψηλού κινδύνου. 

� Ηλικία των Μελών 

Σύµφωνα µε τον Jeffrey A. Sonnenfeld (2002), κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

παρατηρεί ότι η ηλικία των ανώτερων στελεχών αποτελεί προτέρηµα. 

� Μέγεθος Συµβουλίου 

Θεωρητικά, όσο λιγότερα τα µέλη του συµβουλίου τόσο αυξάνεται η αποδοτικότητά 

του. Στον αντίποδα όµως, σύµφωνα µε τη λίστα του Fortune’s (2001) οι πιο 

επιτυχηµένες επιχειρήσεις συνήθως συνθέτονται από πολυµελή συµβούλια. 

 

Σύµφωνα µε µια έρευνα της McKinsey (2004) διαπιστώθηκε ότι το 70-80% των επενδυτών 

διατίθενται να πληρώσουν ένα premium για τις εταιρείες που διαθέτουν ικανοποιητικά στοιχεία 

εταιρικής διακυβέρνησης. ∆ηλαδή, οι επενδυτές δεν επιθυµούν να τοποθετούν τα κεφάλαιά τους 

µόνο στις κερδοφόρες εταιρείες αλλά επιδιώκουν µακροχρόνια κερδοφορία (Cristine Mallin - 

2006). Έτσι, παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα για πρόσβαση σε κεφάλαια προκειµένου 

να ικανοποιούν τους επενδυτικούς τους στόχους. 

Ως αποτέλεσµα υιοθετήθηκαν αρχές προκειµένου να οριοθετηθεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

θα αναπτυχθεί η εταιρική διακυβέρνηση. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η ανεπαρκής 

εφαρµογή των λογιστικών προτύπων και εξασφαλίζεται ότι οι διευθυντές αναθεωρούν τα 

συστήµατα ελέγχου των επιχειρήσεων.  

Η ανάγκη για τον καθορισµό αρχών προήλθε από τη γιγάντωση των επιχειρήσεων, τον 

έλεγχό τους από το κράτος και τις επιτροπές, καθώς και από την εµφάνιση σκανδάλων σε πολύ 

γνωστές και φαινοµενικά εύρωστες επιχειρήσεις.  

Η εταιρική διακυβέρνηση εξαρτάται σε µεγάλο ποσοστό από το οικονοµικό σύστηµα, από 

τη σχέση των µετόχων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και από την πολιτική διακυβέρνηση της 

οικονοµίας.  
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Πιο συγκεκριµένα, η µεγαλύτερη αναγκαιότητα για εταιρική διακυβέρνηση προήλθε από τις 

Η.Π.Α. όπου ήταν η πρώτη φιλελεύθερη οικονοµία, της οποίας η ανάπτυξη στηρίχθηκε σε 

ιδιωτικά κεφάλαια. Η κυβέρνηση έπρεπε να ορίσει τους κανόνες έτσι ώστε να προστατευθούν οι 

µέτοχοι, αφού από το οικογενειακό µοντέλο επιχειρήσεων εισήλθαν στη πολυµετοχική σύνθεση 

της ιδιοκτησίας (Horwitz 1977). Στη Μεγάλη Βρετανία η εισαγωγή της περιορισµένης ευθύνης 

των µετόχων µε την πολύ-µετοχικότητα των εταίρων καθιερώθηκε µεταγενέστερα, κατά τη 

διάρκεια του εικοστού αιώνα, από τις Η.Π.Α. µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει η εξέλιξη της 

εταιρικής διακυβέρνησης (Ross 1996, Collins 1998, Capie & Collins 1999; Fohlin 1997). Το ίδιο 

ίσχυε και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερµανία, όπου το µέγεθος 

των επιχειρήσεων ξεκίνησε να αναπτύσσεται µετά το πρώτο µισό του 20ου αιώνα (Fridenson 

1997, Levy-Leboyer 1978, Fohlen 1978, Murphy 2004). 

Ουσιαστικά οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης καθιερώθηκαν από την επιτροπή 

Cadbury (1992), µε τη θέσπιση των καλύτερων πρακτικών για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων 

εταιρικής συµπεριφοράς. Ακολούθως, ο Οργανισµός για Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη 

(OECD - 1999) αποφάσισε την υιοθέτηση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης για όλες τις χώρες 

µέλη καθώς και για όσες χώρες δεν υπόκεινται στους κόλπους του και επιθυµούν να τις 

εφαρµόσουν. 

Εποµένως, η µεγέθυνση των επιχειρήσεων και η ανάγκη για διαφάνεια των εταιρικών 

πράξεων οδήγησαν στη θέσπιση αρχών προκειµένου να εξυπηρετούνται οι στόχοι των µετόχων, 

και να ελέγχονται ως προς την επίτευξη του σκοπούς τους. Ορισµένες από τις βασικότερες  

αρχές που επισκοπήθηκαν είναι οι παρακάτω: 

 

Εταιρικός Προσανατολισµός 

Η επιχείρηση πρέπει να έχει αντικειµενικό σκοπό την αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιµων 

πόρων της. Όταν πραγµατοποιείται αυτός ο σκοπός τότε η επιχείρηση επιτυγχάνει τις 

υποχρεώσεις της. Το σηµαντικότερο ρόλο σε αυτή την κατηγορία κατέχει ο ανθρώπινος 

παράγοντας. 

Η επιδίωξη για βιώσιµη και µακροχρόνια ανάπτυξη της αποδοτικότητας των κεφαλαίων των 

επενδυτών είναι ύψιστης σηµασίας. Οι διοικήσεις πρέπει να ετοιµάζουν µακροπρόθεσµους 

στόχους έτσι ώστε οι µέτοχοι να έχουν εξασφαλίσεις ότι θα επιτευχθούν οι σκοποί τους. Στις 

περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνονται, τα διοικητικά στελέχη πρέπει έγκαιρα να εξετάζουν τα 

διαρθρωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

 

∆ιορισµός και Αποζηµιώσεις Επιτροπών 
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Ο διορισµός επιτροπής µε γραπτή εξουσιοδότηση εξασφαλίζει την επιλογή υψηλού 

επιπέδου ∆ιευθυντών και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. Η επιτροπή οφείλει να αποτελείται από 

ανεξάρτητους ∆ιευθυντές έτσι ώστε να καλύπτεται η αµεροληψία των επιλογών της. Επίσης, η 

πολιτική αποζηµιώσεων για τα διοικητικά στελέχη πρέπει να καθορίζεται από σχετική επιτροπή, 

η οποία λαµβάνει υπόψη της τις επιδόσεις των στελεχών και προκειµένου για τον καθορισµό της 

αµοιβής διενεργεί συγκρίσεις µε τις αντίστοιχες επιχειρήσεις του ανταγωνισµού ή της 

οικονοµίας γενικότερα. 

 

∆ιαφάνεια 

Οι λογιστικές πληροφορίες των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να 

αποτυπώνονται σύµφωνα µε τα καθορισµένα λογιστικά πρότυπα. Με αυτό τον τρόπο οι 

πληροφορίες είναι διαθέσιµες και παρέχεται στον αναγνώστη τους µια πλήρη κατανόηση της 

οικονοµικής κατάστασης, των λειτουργικών αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών της 

εταιρείας. Οι κίνδυνοι της επιχειρηµατικής δραστηριότητας πρέπει αποκαλύπτονται και να 

αποτελούν αντικείµενο για τον περιορισµό τους. Επίσης, πρέπει να αναφέρεται η συµµόρφωση 

µε τις επιταγές της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και να εξηγούνται οι τυχόν αποκλίσεις. 

Τέλος, οι δηµοσιεύσεις πρέπει να κοινοποιούνται έγκαιρα και σε προκαθορισµένο χρόνο, 

προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να έχουν πρόσβαση και να αξιολογούν την ποιότητα της 

εταιρικής διακυβέρνησης και την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. 

 

Επιτροπή Ελέγχου 

Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα µέλη, όπου δύο 

εξ’ αυτών έχουν πιστοποιηµένη γνώση της λογιστικής, των οικονοµικών αναλύσεων και των 

δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης, τουλάχιστον ένα µέλος απαιτείται να έχει 

πολύ καλή γνώση και εµπειρία των λειτουργιών της επιχείρησης. Έτσι η επιτροπή θα είναι σε 

θέση να αξιολογήσει εάν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και η διαχείριση κινδύνων είναι 

κατάλληλα έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί της επιχείρησης. Στα καθήκοντα της 

επιτροπής ελέγχου συγκαταλέγονται οι συχνές συναντήσεις που αφορούν στην επίλυση 

σηµαντικών ζητηµάτων της εταιρείας, η επισκόπηση των εκθέσεων του εσωτερικού ελέγχου και 

ο καθορισµός των αδυναµιών των συστηµάτων ελέγχου. 

 

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν θέσει έναν γραπτό κώδικα επικοινωνίας και ταυτόχρονα να 

υπάρχουν τα κατάλληλα συστήµατα ελέγχου προκειµένου να διασφαλίζεται ότι εφαρµόζεται. 
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Ειδάλλως, οι εταιρείες επηρεάζονται αρνητικά έχοντας ως επακόλουθο την απόκλιση από τα 

τηρούµενα λογιστικά πρότυπα, τη µειωµένη έµφαση στην ποιότητα των παραγόµενων 

προϊόντων, τη λανθασµένη αξιολόγηση των παραπόνων από τους πελάτες, τη µη συµµόρφωση 

µε τους νόµους και την περιορισµένη συνεργασία µε τις ρυθµιστικές αρχές. 

 

Σύγκρουση Συµφερόντων 

Οι υπάλληλοι που δύναται να επηρεάσουν τα συµφέροντα της επιχείρησης πρέπει να 

αποφεύγουν να έχουν συγκρουόµενα συµφέροντα µε την επιχείρηση. Σύγκρουση συµφερόντων 

προκύπτει όταν το συµφέρον των εργαζοµένων έρχεται σε σύγκρουση µε αυτού της επιχείρησης, 

καθώς επίσης και όταν οι εργαζόµενοι ή τα συγγενικά τους πρόσωπα επωφελούνται λόγω της 

θέσης τους στην επιχείρηση, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται η αποδοτικότητά τους, µε άµεσο 

αντίκτυπο στον αντικειµενικό σκοπό της εταιρείας. 

 

Περιβαλλοντική και Κοινωνική ∆έσµευση 

Θεωρούµε ως δεδοµένο ότι υπάρχει µια αλυσιδωτή σχέση ανάµεσα στους αντικειµενικούς 

σκοπούς της εταιρικής διακυβέρνησης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του 

περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις προκειµένου να έχουν συνεχή εξέλιξη θα πρέπει να τηρούν 

άρρηκτα την παραπάνω σχέση. Εποµένως, πρέπει να επιδιώκεται ο θετικός αντίκτυπος των 

ενεργειών των επιχειρήσεων τόσο προς την κοινωνία όσο και προς το περιβάλλον. Για 

παράδειγµα η επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει τους νόµους και να πληρώνει τις υποχρεώσεις της 

προς την εφορία, καθώς επίσης και να εξοφλούνται οι ασφαλιστικές της εισφορές. Επίσης, η 

επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ώστε ο κίνδυνος επιβολής προστίµου να είναι περιορισµένος. 

 

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Μετόχων 

Με την εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να διαφυλάσσονται τα δικαιώµατα των µετόχων. Τα 

δικαιώµατα των µετόχων αναφέρονται στη δυνατότητα µεταβίβασης µετοχών, στη λήψη 

έγκαιρης και επαρκούς πληροφόρησης για ζητήµατα που αφορούν σε ουσιώδεις µεταβολές της 

επιχείρησης, στη συµµετοχή και στις ψηφοφορίες των γενικών συνελεύσεων που αφορούν στην 

αναθεώρηση των αρχών που διέπουν την επιχείρηση, στην εκλογή των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου και στο δικαίωµα συµµετοχής κατά τη διανοµή των κερδών. 

 

Ισότιµη Μεταχείριση των Μετόχων 
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Με την εταιρική διακυβέρνηση διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση για όλους τους µετόχους, 

περιλαµβάνοντας τόσο τη µειοψηφία όσο και τους αλλοδαπούς µετόχους. Στις µετοχές 

ενσωµατώνονται τα ίδια δικαιώµατα για όλους τους µετόχους και για τα οποία οι µέτοχοι πρέπει 

να είναι ενήµεροι. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι µέτοχοι της µειοψηφίας για πιθανές 

ενέργειες που θα λειτουργούν εις βάρος των συµφερόντων τους. 

 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και οι Τρίτοι προς την Εταιρεία 

Η εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να αναγνωρίζει τα δικαιώµατα προς τους τρίτους τα οποία 

έχουν συσταθεί µε νόµους και αµοιβαίες συµφωνίες µεταξύ των επιχειρήσεων. Οι 

συνεργαζόµενοι µε την εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων και των υπαλλήλων της, πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνουν το διοικητικό συµβούλιο αναφορικά µε ανήθικες και 

παράνοµες πρακτικές χωρίς όµως να θίγονται τα δικαιώµατά τους. 

 

Υπευθυνότητα 

Η εταιρική διακυβέρνηση προϋποθέτει την δέσµευση της επιχείρησης για υπευθυνότητα 

ανάµεσα σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Επίσης, καθένας πρέπει να αναλαµβάνει τις ευθύνες του, 

σε συνεργασία µε όλους τους άλλους, για την εκτέλεση των ρόλων του καθενός. 
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2.11 Επιτροπή Ελέγχου 

2.11.1 Εισαγωγή 
 

Όπως έχουµε αναφέρει, τα τελευταία χρόνια οι ρόλοι και οι ευθύνες των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν γίνει περισσότερο απαιτητικοί και εξετάζονται λεπτοµερώς, 

κυρίως λόγω του ευµετάβλητου που διακρίνει την παγκόσµια οικονοµία. Η Επιτροπή Ελέγχου 

αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και πρέπει να διαθέτει 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο οικονοµικής γνώσης, τα µέλη της να είναι ανεξάρτητα και να κατέχει 

γνώσεις αναφορικά µε τη διαχείριση κινδύνου και τον εσωτερικό έλεγχο. Επίσης, τα µέλη πρέπει 

να είναι προσηλωµένα, να έχουν πολυετή εργασιακή εµπειρία και να εκπληρώνουν τις ευθύνες 

που τους έχουν ανατεθεί. 

Επίσης, προκειµένου οι λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου να έχουν µεγαλύτερη 

σηµαντικότητα και ακτινοβολία, υπάρχει η αναγκαιότητα για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου η 

οποία είναι υπεύθυνη για τον ‘προσανατολισµό’ των ελέγχων. 

Στα καθήκοντα της επιτροπής ελέγχου είναι να εποπτεύει τη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου µε το καθορισµό των σχέσεων που τους συνδέει. Οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν ένα 

σηµαντικό πόρο για τη βελτίωση της επιτροπής ελέγχου καθότι παρέχουν πληροφορίες για τις 

αλλαγές στη νοµοθεσία και τους κανονισµούς. Για παράδειγµα όταν ο ∆ηµοτικός Φόρος 

µειώθηκε από το 2% στο 0,50% το 2009, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου όφειλε να ενηµερώσει 

τη διοίκηση και την επιτροπή ελέγχου έτσι ώστε η εκάστοτε εταιρεία να διαφοροποιούσε τη 

στρατηγική της από το όφελος που προέκυπτε.  

 

2.11.2 Αρµοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου 
 

Τα κυριότερα καθήκοντα της επιτροπής ελέγχου επισκοπούνται παρακάτω: 

• ∆ιασφαλίζει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι κατανοητές και αξιόπιστες. 

∆ηλαδή πρέπει να δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα που ισχύουν 

στην επικράτεια που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Προκειµένου να επιτευχθεί 

αυτός ο σκοπός, τουλάχιστον ένα µέλος της επιτροπής πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιηµένη γνώση των λογιστικών προτύπων και να έχει εµπειρία στον έλεγχο 

των οικονοµικών καταστάσεων (Giacomino, Akers and Wall). Εντούτοις, ο 

οµοσπονδιακός νόµος των Η.Π.Α. Sarbanes – Oxley (2002) δεν θεωρεί αναγκαίο 

στην επιτροπή να περιλαµβάνεται κάποιος ειδικός στις χρηµατοοικονοµικές 
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καταστάσεις. Ωστόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (S.E.C.) διαβαθµίζει 

την γνώση επί των οικονοµικών καταστάσεων (Carcello Hollingsworth, Klein, 

Neal). Η γνώση και η επάρκεια του µέλους επιτυγχάνεται όταν κατανοεί τις 

συναλλαγές που διενεργεί η επιχείρηση, όταν είναι σε θέση να καταλάβει τις 

µεθόδους προβλέψεων που διενεργεί η διοίκηση και όταν αντιλαµβάνεται τη 

χειραγώγηση των οικονοµικών καταστάσεων. 

• Εξασφαλίζει την ύπαρξη συνεχούς και περιεκτικής διαχείρισης κινδύνου. Το risk 

management πρέπει να λαµβάνει χώρα σε όλους τους τοµείς της επιχείρησης καθώς 

επίσης και να µην εφαρµόζεται περιοδικά. 

• Συµβάλλει στη δέσµευση της επιχείρησης για ισχυρά και αποτελεσµατικά 

συστήµατα ελέγχου. Πρωτίστως όµως η επιτροπή πρέπει να γνωρίζει τα συστήµατα 

ελέγχου και πως αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικότερα. 

• Επανεξετάζει τις πολιτικές της επιχείρησης που σχετίζονται στη συµµόρφωση σε 

νόµους και κανονισµούς, στη σύγκρουση συµφερόντων και στην έρευνα για τη 

διάπραξη απάτης. Όταν η επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούνται τα παραπάνω, τότε 

απευθύνεται προς τη διοίκηση προκειµένου να υιοθετήσει µέτρα για τα οποία η 

επιχείρηση αντιµετωπίζει κάποιο κίνδυνο από την επιβολή προστίµου ή από την 

διενέργεια απάτης εις βάρος της. 

• Επικοινωνεί διαρκώς µε την ανώτερη διοίκηση προκειµένου να διαπιστωθεί η 

πρόοδος των ενεργειών της και οι εξελίξεις που δύναται να επηρεάσουν την 

επιχείρηση. 

• Επισκοπεί τα πλάνα του εσωτερικού ελέγχου, τις αναφορές του και τα 

σηµαντικότερα ευρήµατα. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχει εάν ο εσωτερικός έλεγχος 

λειτουργεί βάσει του προκαθορισµένου πλάνου ελέγχου και ερευνά τις τυχόν 

αποκλίσεις του. Επίσης, λαµβάνει και επεξεργάζεται όλες τις αναφορές του 

εσωτερικού ελέγχου και δίνει έµφαση στα ευρήµατα, προκειµένου να διαπιστωθεί η 

σηµαντικότητά τους και ο περιορισµός των κινδύνων που απορρέουν. 

• Καθιερώνει συνεχή και αδιάκοπη επικοινωνία µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της 

εταιρείας, καθότι ο εξωτερικός έλεγχος αποτελεί µία επιπλέον πηγή πληροφόρησης 

της επιτροπής. 
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2.11.3 Επίβλεψη Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να επισκοπεί διαρκώς την επάρκεια της διεύθυνσης εσωτερικού 

ελέγχου και να διασφαλίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο τα συµφέρονται και οι σκοποί της 

επιχείρησης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η επιτροπή πρέπει να διατηρεί µια ανοικτή και διάφανη 

σχέση µε τον διευθυντή του εσωτερικού ελέγχου. Η σχέση του Εσωτερικού Ελέγχου και της 

Επιτροπής Ελέγχου είναι αλληλοεξαρτώµενη, µε τον εσωτερικό έλεγχο να παρέχει 

αντικειµενικές πληροφορίες και την επιτροπή να παρέχει την επικύρωση και την επίβλεψη των 

εσωτερικών ελεγκτών.  

Η ελεγκτική επιτροπή διαθέτει την κατάλληλη γνώση έτσι ώστε να κατανοεί τις δυνάµεις 

και τις αδυναµίες των συστηµάτων ελέγχου. Εποµένως όταν η επάρκεια των συστηµάτων 

κρίνεται χαµηλή, η επιτροπή αναλαµβάνει να καθοδηγήσει τον έλεγχο έτσι ώστε να 

µετατραπούν, µερικώς ή ολικώς, προκειµένου να εντοπίζονται οι αιτίες που οδηγούν στην 

περιορισµένη επίδοση της εταιρείας.  

Επίσης, η επιτροπή ελέγχει εάν εφαρµόζεται το εγκεκριµένο πλάνο ελέγχου. Εξετάζει εάν 

συµπληρώνονται τα προγράµµατα ελέγχου και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στα ευρήµατα που 

προκύπτουν από αυτά. Εποµένως, διασφαλίζεται ότι ο εσωτερικός έλεγχος θα προβεί στις 

ενέργειες που του έχουν ανατεθεί, προσηλωµένος στον περιορισµό των κινδύνων που 

ελλοχεύουν για την επιχείρηση.  

 

2.12 Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου 
 

2.12.1 Εισαγωγή 
 

Στην σηµερινή εποχή των υψηλών απαιτήσεων για υπευθυνότητα και επίτευξης στόχων, 

υπάρχει µεγάλη πίεση στις διευθύνσεις εσωτερικού ελέγχου να ανταποκρίνονται στις 

υποχρεώσεις τους. Ως εκ τούτου, πρωταρχικό τους µέληµα είναι η προετοιµασία του 

κατάλληλου πλάνου ελέγχου.  

Από τη βιβλιογραφία επιλέξαµε να επικεντρωθούµε στο πλάνο ελέγχου που βασίζεται στους 

κινδύνους  που διατρέχει η επιχείρηση (Risk Based Internal Audit Plan). ∆ηλαδή, ο εσωτερικός 
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έλεγχος πρέπει να δοµείται σε ένα πλάνο βασισµένο στο ρίσκο, προκειµένου να καθοριστούν οι 

προτεραιότητες των ελέγχων, µε συνέπεια στους στόχους της επιχείρησης (Institute of Internal 

Auditors – Standard 2010). Εποµένως, στοχοθετούνται οι περιοχές που αποτελούν υψηλό 

κίνδυνο για την επιχείρηση µε αποτέλεσµα να επικεντρώνονται σε αυτούς τους τοµείς οι 

περισσότεροι πόροι του εσωτερικού ελέγχου.  

Σύµφωνα µε µια µελέτη της Price Waterhouse Coopers (2008) προκύπτει ότι οι επιτροπές 

ελέγχου θέτουν υψηλότερα επίπεδα για τους εσωτερικούς ελεγκτές. Αυτά περιλαµβάνουν 

µικρότερες περιόδους ελέγχου, λόγω των γρήγορων εξελίξεων που λαµβάνουν χώρα στο 

σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ως αποτέλεσµα, η εστίαση στις υψηλού κινδύνου 

δραστηριότητες συρρικνώνουν τον κύκλο ελέγχου καθότι εξαιρούνται οι λιγότερο επικίνδυνοι 

τοµείς. Επίσης, µια µελέτη της Deloitte (2005) η οποία διεξήχθη ανάµεσα σε 800 επιχειρήσεις, 

επιβεβαιώνει ότι οι διευθυντές των τµηµάτων εσωτερικού ελέγχου επιθυµούν τη µετάβαση σε 

ένα πλάνο ελέγχου το οποίο βασίζεται στους κινδύνους της επιχείρησης.  

Παρόλα αυτά όµως, το πλάνο ελέγχου που βασίζεται στους κινδύνους δεν έχει καθιερωθεί 

από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τους Allegrini και D’Onza (2003), οι 

περισσότεροι εσωτερικοί ελεγκτές θεωρούν τους κινδύνους ως ασήµαντους όταν καταστρώνουν 

το πλάνο ελέγχου της εταιρείας τους. Εποµένως, οι έλεγχοι εξακολουθούν σε κάποιο ποσοστό, 

να αφορούν στη συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία και στην τήρηση των διαδικασιών που 

έχει ορίσει η εταιρεία. 

 

2.12.2 Περιεχόµενο Πλάνου Ελέγχου 
 

Στο πλάνο ελέγχου περιλαµβάνονται όλοι οι πόροι και τα στοιχεία που απαιτούνται να 

χρησιµοποιηθούν προκειµένου να επιτευχθούν οι εγκεκριµένοι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου. 

Πιο συγκεκριµένα, αναφέρονται: 

� Το Πλήθος των Ελεγκτών 

Γίνεται αναφορά στο διαθέσιµο ανθρώπινο δυναµικό της διεύθυνσης εσωτερικού 

ελέγχου. Βάσει αυτού, υπολογίζονται οι εργατοώρες που απαιτούνται για το χρονικό 

διάστηµα που αφορά το πλάνο ελέγχου. Στις εργατοώρες έχουν συνυπολογιστεί οι 

άδειες του προσωπικού, οι ώρες εκπαίδευσής του, οι οποίες πηγάζουν από το 

εγκεκριµένο πλάνο εκπαίδευσης, και οι εκτιµήσεις για έκτακτη απουσία του. 
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� Τα Σηµεία Ελέγχου 

Καθορίζονται οι τοµείς και οι δραστηριότητες της επιχείρησης στους οποίους θα 

διενεργηθούν έλεγχοι. Για παράδειγµα, µπορεί να διενεργηθεί έλεγχος σε ολόκληρη 

τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού ή να ελεγχθούν µόνο οι διαδικασίες επιλογής 

προσωπικού και προσλήψεων.  

� Οι Ηµεροµηνίες Ελέγχου 

Για κάθε ενέργεια που διατυπώνεται στο πλάνο εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

υπάρχουν και οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες που θα λάβουν χώρα. Ορίζοντας την 

ηµεροµηνία, η επιτροπή ελέγχου και κατ’ επέκταση η διοίκηση της επιχείρησης 

είναι ενήµεροι για τις ενέργειες του εσωτερικού ελέγχου. Όταν υπάρχουν 

περιπτώσεις αλλαγής ηµεροµηνίας πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στην 

επιτροπή ελέγχου και να αναπροσαρµόζεται το πρόγραµµα. 

� Ο Οικονοµικός Προϋπολογισµός 

Το έργο του εσωτερικού ελέγχου προϋποθέτει τη δαπάνη χρηµατικών πόρων. Στο 

πλάνο ελέγχου προβλέπονται οι µισθοί του προσωπικού, το κόστος παροχών στο 

προσωπικό, όπως εταιρικά αυτοκίνητα και κινητά τηλέφωνα, το κόστος των 

ταξιδιών και οι λειτουργικές δαπάνες της διεύθυνσης.  

� Η Εµπειρία των Ελεγκτών 

Στο πλάνο καταγράφεται η επαγγελµατική εµπειρία και το ακαδηµαϊκό υπόβαθρο 

των ελεγκτών που αποτελούν την οµάδα ελέγχου. Για παράδειγµα, οι ελεγκτές που 

κατέχουν πιστοποίηση για ελέγχους πληροφοριακών συστηµάτων αναλαµβάνουν 

τους ελέγχους της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής και γενικότερα των συστηµάτων 

πληροφορικής της επιχείρησης. 

� Οι ∆ιαδικασίες 

Κάθε ελεγχόµενο πεδίο περιγράφεται από κάποια διαδικασία. Εποµένως, πρέπει να 

αναφερθούν οι διαδικασίες οι οποίες αφορούν άµεσα το ελεγχόµενο πεδίο, καθώς 

επίσης και οι υπόλοιπες διαδικασίες που επηρεάζονται. 

� Οι Προθεσµίες 

Αναφέρονται οι προθεσµίες στις οποίες ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να έχει 

ολοκληρώσει τους ελέγχους του και να έχει αποστείλει τις αναφορές που έχει 

συντάξει για την ελεγχόµενη περίοδο στην επιτροπή ελέγχου και στη διοίκηση της 

εταιρείας. 
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2.13 Ανάπτυξη Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου σε ∆ίκτυο 
Καταστηµάτων. 

2.13.1 Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα υποενότητα θα ασχοληθούµε µε την κατάρτιση ενός συστήµατος ελέγχου 

που απευθύνεται σε εταιρείες που διαθέτουν εκτεταµένο δίκτυο καταστηµάτων. Οι εταιρείες του 

κλάδου της γρήγορης εστίασης διακρίνονται για τον µεγάλο αριθµό καταστηµάτων που 

διαθέτουν, είτε λειτουργώντας τα ως υποκαταστήµατα, είτε συµµετέχοντας σε αυτά, είτε 

παραχωρώντας τα µε το σύστηµα της δικαιόχρησης. Στις προηγούµενες υποενότητες 

αναπτύξουµε ορισµένες έννοιες έτσι ώστε ο αναγνώστης να είναι εξοικειωµένος στην χρήση των 

όρων που θα χρησιµοποιήσουµε παρακάτω. 

Το δίκτυο καταστηµάτων καθιστά πολύ δύσκολο τον έλεγχο των διαδικασιών και την 

αξιολόγηση των κινδύνων, καθότι εκτείνεται σε ένα ευρύ γεωγραφικό φάσµα, όπου η ανθρώπινη 

παρουσία των ελεγκτών και των συστηµάτων ελέγχου είναι περιορισµένη. Εποµένως, αποτελεί 

‘πρόκληση’ η ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου µε τα οποία το δίκτυο καταστηµάτων θα ελέγχεται 

χωρίς να είναι αναγκαία η συνεχής παρουσία των ελεγκτών και των προϊσταµένων των 

κεντρικών διευθύνσεων. ∆ηλαδή, πρέπει να αναπτύσσονται δικλείδες ασφαλείας ώστε να 

καθιστούν δύσκολη ή έγκαιρα ανιχνεύσιµη την απάτη ή τη µη τήρηση των διαδικασιών. 

 Για την ανάπτυξη των συστηµάτων ελέγχου θεωρούµε ως µοντέλο λειτουργίας την ύπαρξη 

κεντρικών διευθύνσεων, στις οποίες γίνεται η επεξεργασία και καταχώρηση των δεδοµένων που 

αφορούν τα υποκαταστήµατα του δικτύου. Ταυτόχρονα, θεωρούµε ότι τα υποκαταστήµατα σε 

ένα µεγάλο εύρος των λειτουργιών τους δραστηριοποιούνται ως αυτόνοµες µονάδες. 

2.13.2 Ταµειακός Έλεγχος 
 

Αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους ελέγχους καθώς αφορά µία από τις συνηθέστερες 

αιτίες απάτης. Σκοπός του ελέγχου είναι να καταγραφούν οι συναλλαγές τοις µετρητοίς, ο 

χειρισµός και το υπόλοιπο του ταµείου, τα επίπεδα πρόσβασης και οι µεταφορές των χρηµάτων. 

Στους ελέγχους που µετέχει µε φυσική παρουσία ο ελεγκτής, αρχικά συµφωνεί το λογιστικό 

υπόλοιπο ταµείου (δηλωθέν) µε το πραγµατικό. Σηµειώνεται ότι σε καµία περίπτωση ο ελεγκτής 

δεν καταµετρά τα χρηµατικά διαθέσιµα, αλλά η καταµέτρηση πραγµατοποιείται από τον 

υπάλληλο που ορίζεται από τις διαδικασίες ως υπεύθυνος για το σκοπό αυτό. 

Ο ελεγκτής αντιπαραβάλλει τις λογιστικές εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί στο 

λογαριασµό ταµείου της επιχείρησης µε την επίσηµη κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού. 
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∆ηλαδή, ελέγχει εάν το ποσό των εισπράξεων κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασµό της 

επιχείρησης και ότι το υπόλοιπο του ταµείου συµφωνεί µε την καταµέτρηση που διενήργησε.  

Στο σύστηµα ελέγχου περιλαµβάνονται και οι καταµετρήσεις που διενεργούν οι υπεύθυνοι 

του καταστήµατος. Έχοντας συµπληρωθεί το σχετικό έντυπο από τις καταµετρήσεις, ο ελεγκτής 

µπορεί να διαπιστώσει εάν οι καταµετρήσεις έχουν διενεργηθεί από τους εξουσιοδοτηµένους 

υπαλλήλους. Συνεπικουρούµενα, η διεύθυνση πληροφορικής παρέχει συγκεκριµένα επίπεδα 

πρόσβασης για τους υπαλλήλους, τα οποία ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να αναζητήσει 

προκειµένου να διαπιστώσει ότι τηρούνται οι κατάλληλες διαδικασίες που απορρέουν από τις 

περιγραφές θέσεων εργασίας. 

Επίσης, οι µεταφορές των χρηµάτων προς την τράπεζα γίνονται µε καθορισµένο τρόπο, ο 

οποίος ορίζεται από τις διαδικασίες. ∆ηλαδή, λαµβάνονται υπόψη τα επίπεδα πρόσβασης του 

κάθε εργαζοµένου προκειµένου να κατατεθούν τα χρήµατα στον τραπεζικό λογαριασµό. Για 

παράδειγµα, δεν επιτρέπεται στο σερβιτόρο του καταστήµατος να έχει πρόσβαση στο 

χρηµατοκιβώτιο της επιχείρησης και να µεταφέρει τα χρήµατα στην τράπεζα. Με αυτό τον 

τρόπο συνεπάγεται ότι η πρόσβαση στο ταµείο της επιχείρησης γίνεται από πολλούς 

υπαλλήλους, µε αποτέλεσµα να είναι πολύ δύσκολος ο εντοπισµός του λάθους ή της 

υπεξαίρεσης και ο καταλογισµός των ευθυνών. Ακόµη, ενδέχεται να έχει καθοριστεί από τη 

διοίκηση η µεταφορά των χρηµάτων να πραγµατοποιείται µε χρηµαταποστολή. Έτσι, ο 

εσωτερικός έλεγχος επισκοπεί τα παραστατικά καταθέσεων και µεταφοράς των χρηµάτων και 

διαπιστώνει εάν η συγκεκριµένη διαδικασία είναι σύµφωνη µε τις πολιτικές της επιχείρησης. 

Όταν ο ελεγκτής δεν είναι παρών στο κατάστηµα ο έλεγχος ταµείου πραγµατοποιείται από 

το γραφείο του. Συνηθέστερος έλεγχος σε αυτή την περίπτωση είναι το ύψος του λογιστικού 

υπολοίπου του ταµείου. Το υπόλοιπο ταµείου καθορίζεται από τις διαδικασίες και ορίζεται ότι 

πρέπει να είναι µέχρι ένα ορισµένο χρηµατικό ποσό. Το ποσό αυτό καθορίζεται από τις ανάγκες 

του καταστήµατος για συναλλαγές τοις µετρητοίς και από τους κινδύνους που συνεπάγεται η 

τήρηση του ποσού αυτού. Γι’ αυτούς τους λόγους η εταιρεία ασφαλίζει το ταµείο του 

καταστήµατος µέχρι του ποσού που έχει οριστεί από τις διαδικασίες. Στην περίπτωση που το 

υπόλοιπο ταµείου είναι υπερβάλλον από το καθορισµένο και κλαπεί, η εταιρεία έχει ζηµία για το 

ανασφάλιστο ποσό. Εποµένως, αρµοδιότητα του εσωτερικού ελεγκτή είναι να ελέγχει το 

υπόλοιπο ταµείου να µην ξεπερνά το καθορισµένο υπόλοιπο. 
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2.13.3 Έλεγχος Τραπεζικών Κινήσεων 
 

Μέσω των τραπεζικών λογαριασµών µετακινούνται σηµαντικά χρηµατικά ποσά, τα 

περισσότερα από τα οποία αφορούν στις καταθέσεις των εισπράξεων, στις πληρωµές των 

προµηθευτών, στις δανειακές υποχρεώσεις και στις πληρωµές των υποχρεώσεων προς την 

εφορία και τις ασφαλιστικές εισφορές. Σκοπός του ελέγχου είναι να καταγραφούν οι 

συναλλαγές, να επισκοπηθούν τα παραστατικά, να εξεταστούν τα επίπεδα πρόσβασης και να 

ελεγχθεί η έγκαιρη διενέργεια των συναλλαγών. 

Ο ελεγκτής έχοντας στη διάθεσή του την επίσηµη κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού ή τα 

παραστατικά καταθέσεων, εξετάζει εάν οι εισπράξεις του καταστήµατος έχουν κατατεθεί στο 

λογαριασµό όψεως της επιχείρησης. ∆ηλαδή, από τις ηµερήσιες κινήσεις του ταµείου συµφωνεί 

το διαθέσιµο υπόλοιπο των εισπράξεων που πρέπει να σταλεί προς κατάθεση. Όταν δεν είναι 

διαθέσιµη η κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού ο ελεγκτής εξετάζει τα παραστατικά 

καταθέσεων ως προς την εγκυρότητά τους, δηλαδή τα χρήµατα να καταθέτονται στο σωστό 

τραπεζικό λογαριασµό και η διενέργεια της συναλλαγής να πραγµατοποιείται από 

εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο, παίρνοντας το δείγµα υπογραφής.  

Στις περιπτώσεις που οι πληρωµές των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων πραγµατοποιούνται 

µέσω του internet banking, ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει τις εξουσιοδοτήσεις για τα άτοµα που 

έχουν πρόσβαση στους κωδικούς και τις εντολές για τη διενέργεια των συναλλαγών. Οι εντολές 

προς το προσωπικό που διενεργεί τις πληρωµές πρέπει να είναι σε έγγραφη µορφή, έτσι ώστε να 

αποδεικνύεται ότι η συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε βάσει των καθορισµένων διαδικασιών.  

Στις πληρωµές των προµηθευτών ο έλεγχος πρέπει να έχει στη διάθεσή του τις συµφωνίες 

που έχουν υπογραφεί. Από τις συµφωνίες προκύπτει ο τρόπος πληρωµής και η διάρκεια της 

πίστωσης. Εποµένως, όταν η διάρκεια της πίστωσης είναι 60 ηµερών και ο προµηθευτής 

πληρώνεται στις 30, προκύπτει προγενέστερη µείωση των ρευστών διαθεσίµων. Τότε, πρέπει να 

εξετάσει εάν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων για τους υπαλλήλους που διενεργούν τις 

συναλλαγές. Στο παράδειγµά µας, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει και τις αιτίες όταν ο 

προµηθευτής πληρώνεται στις 90 ηµέρες. Γιατί, µπορεί η εταιρεία να επωφελείται από την 

ύπαρξη υψηλών ρευστών διαθεσίµων, όµως δεν απεικονίζεται η πραγµατική λογιστική της 

κατάστασή της, καθότι η διοίκηση έχει συνάψει συµφωνίες βάσει των οποίων κρίνει ότι θα 

επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας.  

Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει τις πληρωµές προς την εφορία και τους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς. Στις πληρωµές επιβεβαιώνεται το ποσό προς πληρωµή. 

Αναλυτικότερα, το ποσό που αναγράφεται στην περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. πρέπει να συµφωνεί 

µε την πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού. Οµοίως, οι ασφαλιστικές εισφορές που 
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υπολογίζονται από το σύστηµα µισθοδοσίας ελέγχονται από τον εσωτερικό έλεγχο και 

συµφωνούνται µε την πληρωµή από την τράπεζα.  

Τέλος, ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να συµφωνεί και τα ποσά που καταβάλλονται για 

τόκους και αποπληρωµή κεφαλαίων τα οποία αφορούν σε δάνεια που έχουν συναφθεί µε τις 

τράπεζες. Πιο συγκεκριµένα, έχει στη διάθεσή του τις συµβάσεις δανείων µε τις οποίες 

καθορίζονται το είδος του δανείου, το ποσό της δόσης, το ύψος του επιτοκίου και η χρονική 

διάρκεια του δανείου. Άρα, από την κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού επιβεβαιώνει την 

ορθότητα των ποσών που καταβάλλονται για την αποπληρωµή του δανείου. Επιπλέον, στις 

συµβάσεις δανείου εξετάζεται ότι έχουν υπογράψει οι νόµιµοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, 

αντιπαραβάλλοντας τα δείγµατα υπογραφών που έχουν στη διάθεσή τους. 

 

2.13.4 Έλεγχος Εξόδων – Αγορών τοις Μετρητοίς 
 

Όταν υπάρχει δίκτυο καταστηµάτων η διοίκηση ορίζει τους διευθυντές των καταστηµάτων 

και τους αναθέτει ένα εύρος χρηµάτων και εξουσιοδοτήσεων προκειµένου να διενεργούν έξοδα 

για τις καθηµερινές ανάγκες του καταστήµατος. Αυτά τα έξοδα µπορεί να αφορούν σε επισκευές 

και συντηρήσεις καθώς και σε πληρωµές προµηθευτών. Ένα σύστηµα ελέγχου που 

ενεργοποιείται συνεχώς, χωρίς να χρειάζεται η παρουσία του εσωτερικού ελέγχου, είναι η 

ανάθεση του ελέγχου στους περιφερειακούς διευθυντές. ∆ηλαδή, προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί κάποιο έξοδο, οι διευθυντές των καταστηµάτων ζητούν έγγραφη έγκριση από 

τους άµεσους προϊσταµένους τους. Στις αρµοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου είναι να εξετάσει 

το ύψος των εξόδων και τη λογικότητά τους σύµφωνα µε τη συνήθη δραστηριότητα της 

επιχείρησης. Για παράδειγµα, όταν ένα κατάστηµα δραστηριοποιείται στον κλάδο της γρήγορης 

εστίασης δεν είναι σύνηθες να αγοράζονται καλλυντικά. Οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν ή 

µεταπωλούν τα καλλυντικά δεν ανήκουν στον κλάδο που εξετάζουµε, µε αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στο είδος που αγοράστηκε και στα είδη που επεξεργάζεται και 

µεταπωλεί το κατάστηµα της γρήγορης εστίασης.  

Ένας επιπλέον έλεγχος που διενεργείται είναι η παρακολούθηση των εξόδων σύµφωνα µε 

τον προϋπολογισµό που έχει θέσει η διοίκηση. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αποκλίσεις από 

το στόχο πρέπει να υπάρχουν έγγραφες εγκρίσεις από τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους και 

αιτιολόγηση της συγκεκριµένης ενέργειας. 

 



Ο Εσωτερικός Έλεγχος στον Κλάδο της Γρήγορης Εστίασης – επιµέλεια Σταυρίδης Παναγιώτης 
 

81 
 

2.13.5 Έλεγχος Παγίων 
 

Όπως παρατηρήσαµε από την ανάλυση των κοινών µεγεθών στο δείγµα των επιχειρήσεων 

που επιλέξαµε, διαπιστώθηκε ότι η διαχρονική εξέλιξη των παγίων σε σχέση µε το ενεργητικό 

των επιχειρήσεων είχε αυξητική τάση. Το γεγονός συνεπάγεται ότι οι λογαριασµοί παγίων 

αποτελούν ένα σηµαντικό κονδύλι του ισολογισµού. Σκοπός του ελέγχου είναι να επιβεβαιωθεί 

η ύπαρξη των παγίων, η ύπαρξη των αιτήσεων έγκρισης, η µέθοδος και η διενέργεια των 

αποσβέσεων, καθώς και οι αναπροσαρµογές παγίων . 

Όσον αφορά τα ενσώµατα πάγια ελέγχεται η αίτηση και η έγκριση για την αγορά του 

παγίου. Τόσο η αίτηση όσο και η έγκριση είναι σε έγγραφη µορφή έτσι ώστε να προσδιορίζεται 

η εξουσιοδότηση των προσώπων που µεσολάβησαν για την αγορά. Ακολούθως, επιβεβαιώνεται 

η καταχώρηση του παγίου στον αντίστοιχο λογαριασµό της γενικής λογιστικής που αφορά, 

επειδή η διοίκηση πρέπει να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης των παγίων που απαιτούνται για 

τη λειτουργία των καταστηµάτων. Κατά την αγορά του πάγιου εξοπλισµού ελέγχεται η φυσική 

υπόσταση των παγίων. Επίσης, επειδή οι αγορές των παγίων συνεπάγονται υψηλά κεφάλαια, 

ερευνάται η λήψη προσφορών από τουλάχιστον δύο προµηθευτές. Οπότε αποφεύγεται η 

απευθείας ανάθεση προµηθειών, περιορίζονται οι συγκρούσεις συµφερόντων και αγοράζεται το 

πάγιο από τον προµηθευτή που µειοδοτεί.  

Σηµαντικό στοιχείο των παγίων είναι οι διενεργηθείσες αποσβέσεις. Ο ελεγκτής πιστοποιεί 

ότι οι αποσβέσεις διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας. Τυχόν αποκλίσεις 

αναφέρονται και γνωστοποιούνται οι επιπτώσεις που δύναται να επιφέρουν στην επιχείρηση. 

Στις περιπτώσεις των αναπροσαρµογών της αξίας των παγίων εξετάζεται ότι εφαρµόζονται 

οι νόµοι ή όσα ορίζονται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι αναπροσαρµογές πρέπει να 

εµφανίζουν τη δίκαιη αξία της επιχείρησης και όχι να εµφανίζουν ‘φουσκωµένους’ τους 

λογαριασµούς του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων, αποσκοπώντας στην ‘ωραιοποίηση’ 

των οικονοµικών τους καταστάσεων προκειµένου να επιτυγχάνονται οι σκοποί της επιχείρησης. 

 

2.13.6 Έλεγχος Αποθεµάτων 
 

Τα αποθέµατα αποτελούν τις πρώτες ύλες για την παρασκευή των προϊόντων ή τα 

εµπορεύµατα που µεταπωλούνται. Σκοπός του ελέγχου είναι οι παραγγελίες και η καταµέτρηση 

των αποθεµάτων να πραγµατοποιούνται από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο, να συµφωνεί το 

λογιστικό υπόλοιπο µε τη φυσική απογραφή και να εξασφαλίζεται η επάρκεια και η 

καταλληλότητα των εµπορευµάτων.  
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Οι παραγγελίες καταγράφονται σε έγγραφη µορφή προκειµένου να διαπιστώνεται εάν 

παραδίδονται όσα παραγγέλθηκαν. Κατά την παραλαβή των εµπορευµάτων και των πρώτων 

υλών, ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του καταστήµατος αναλαµβάνει να καταµετρήσει τις 

ποσότητες που παραλαµβάνει και ότι συµφωνούν µε την παραγγελία που δόθηκε στον 

προµηθευτή. Επίσης, εξετάζεται ότι τα προϊόντα παραδίδονται όπως ακριβώς έχουν 

συµφωνηθεί, δηλαδή ελέγχεται η συσκευασία, η ηµεροµηνία λήξης και η θερµοκρασία για τα 

προϊόντα που διατηρούνται στη συντήρηση ή στην κατάψυξη. Όταν όλα αυτά αποτυπώνονται σε 

έντυπη µορφή ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να διαπιστώσει ότι οι υπάλληλοι που συµµετέχουν 

στη διαδικασία είναι εξουσιοδοτηµένοι, καθώς και ότι ο προµηθευτής αξιολογείται για τη σωστή 

παράδοση των στοιχείων του.  

Επιπλέον, η διοίκηση έχει καταρτίσει λίστα µε εγκεκριµένους προµηθευτές από τους 

οποίους το κατάστηµα υποχρεούται να προµηθεύεται τα αποθέµατά του. Η λίστα των 

εγκεκριµένων προµηθευτών καταρτίζεται βάσει των προκαθορισµένων προδιαγραφών που θέτει 

η επιχείρηση και των προκαθορισµένων τιµών αγοράς. Εποµένως, ο εσωτερικός έλεγχος 

εξετάζει ότι οι αγορές πραγµατοποιούνται µόνο από τους εγκεκριµένους προµηθευτές, ειδάλλως 

πρέπει να υπάρχει έγγραφη έγκριση µε τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν αποκλίσεις.  

Επίσης, σε προκαθορισµένες περιόδους, για παράδειγµα περιοδικότητα ενός µηνός, 

πραγµατοποιείται φυσική απογραφή των αποθεµάτων. Σηµειώνεται ότι ο υπάλληλος που 

διενεργεί τη φυσική απογραφή πρέπει να διαφορετικό πρόσωπο από εκείνον που πραγµατοποιεί 

τις παραγγελίες για την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων µε τη συγκάλυψη ζηµιογόνων 

ενεργειών για την επιχείρηση. Επιπλέον, µε τα σηµερινά πληροφοριακά συστήµατα παρέχεται η 

δυνατότητα στους ελεγκτές να γνωρίζουν ακριβώς τις ποσότητες των τεµαχίων ή των κιλών από 

τα είδη που βρίσκονται στην αποθήκη του καταστήµατος. Εποµένως, όταν ο ελεγκτής 

παρίσταται στο κατάστηµα, διενεργεί φυσική απογραφή σε δείγµα προϊόντων και εµπορευµάτων 

προκειµένου να συµφωνηθεί µε το υπόλοιπο του συστήµατος. Τέλος, επειδή η ληκτότητα των 

αποθεµάτων του κλάδου είναι σχετικά σύντοµη, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να εξετάζει και 

την ανακύκλωση των προϊόντων, δηλαδή να εφαρµόζεται η µέθοδος FIFO (First In First Out).  

 

2.13.7 Έλεγχος Προσωπικού 
 

Επειδή οι εταιρείες του κλάδου διαθέτουν µεγάλο δίκτυο καταστηµάτων ο έλεγχος του 

προσωπικού αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση. Τα καταστήµατα λειτουργούν συνήθως αυτόνοµα 

µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο µέρος των ευθυνών να µεταφέρεται στους διευθυντές, οι οποίοι όµως 



Ο Εσωτερικός Έλεγχος στον Κλάδο της Γρήγορης Εστίασης – επιµέλεια Σταυρίδης Παναγιώτης 
 

83 
 

δεν διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις. Σκοπός του συγκεκριµένου ελέγχου είναι να τηρείται η 

νοµοθεσία κατά την πρόσληψη και αποχώρηση του προσωπικού, καθώς και κατά την καταβολή 

της µισθοδοσίας, να ελέγχεται η παρουσία του προσωπικού και η τήρηση των διαδικασιών κατά 

την επιλογή του προσωπικού. 

Ένα σύστηµα ελέγχου για τον περιορισµό του κινδύνου από τη µικρή εξειδίκευση των 

διευθυντών είναι η διενέργεια επιµορφωτικών σεµιναρίων µε θέµατα την εργατική νοµοθεσία. 

Επιπλέον, οι υπάλληλοι των κεντρικών διευθύνσεων που ανήκουν στη διεύθυνση ανθρώπινου 

δυναµικού εξετάζουν τη συµπλήρωση και υποβολή των κατάλληλων εγγράφων που ορίζονται 

από την εργατική νοµοθεσία. Για παράδειγµα, όταν κατατίθεται ο ετήσιος πίνακας προσωπικού, 

ο διευθυντής του καταστήµατος αποστέλλει προς τη διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων την 

ηµεροµηνία υποβολής του και τον αριθµό πρωτοκόλλου από την Επιθεώρηση Εργασίας. Η ίδια 

διαδικασία τηρείται και κατά την πρόσληψη και αποχώρηση του προσωπικού, όπου πάλι 

αποστέλλονται προς τη διεύθυνση προσωπικού όλα τα σχετικά έγγραφα που ορίζονται από την 

εργατική νοµοθεσία. Ο εσωτερικός έλεγχος, πρωτίστως εξετάζει ότι τηρούνται οι διαδικασίες 

και ακολούθως επισκοπεί τη σωστή συµπλήρωση και υποβολή των εγγράφων που απαιτούνται 

για τα παραπάνω. 

Ο έλεγχος της παρουσίας του προσωπικού πραγµατοποιείται καταρχάς από τον υπεύθυνο 

λειτουργίας του καταστήµατος. Ο διευθυντής είναι αρµόδιος για τη συµπλήρωση των ωρών 

εργασίας του προσωπικού, βάσει των οποίων υπολογίζεται και η µισθοδοσία. Πιο 

αυτοµατοποιηµένη µέθοδο αποτελεί η ηλεκτρονική καταγραφή µε την επισκόπηση της 

εξατοµικευµένης κάρτας εισόδου και εξόδου του προσωπικού. Ταυτόχρονα, κατά τη φυσική 

παρουσία του εσωτερικού ελεγκτή στο κατάστηµα διενεργείται διασταύρωση του προσωπικού 

που αναγράφεται στο θεωρηµένο πρόγραµµα εργασίας και του προσωπικού που παρίσταται στο 

κατάστηµα. 

Ένας πρόσθετος έλεγχος αφορά στην επάρκεια των σχετικών εντύπων που απαιτούνται για 

το προσωπικό που εργάζεται στην επιχείρηση. Πιο συγκεκριµένα εξετάζεται η ύπαρξη των 

αναγγελιών πρόσληψης, οι συµβάσεις εργασίας, οι πίνακες προσωπικού, τα προγράµµατα 

εργασίας και η λήξη των βιβλιαρίων υγείας. Όλα τα παραπάνω έγγραφα απαιτούνται από τη 

νοµοθεσία και πρέπει να υπάρχουν για τον κάθε εργαζόµενο προκειµένου σε περίπτωση 

εξωτερικού ελέγχου από δηµόσιο φορέα να αποφευχθεί η επιβολή προστίµου. 

Στον έλεγχο του προσωπικού πραγµατοποιείται και η συµφωνία της µισθοδοσίας του. Πιο 

αναλυτικά, βάσει των συµβάσεων εργασίας του προσωπικού, των επιδοµάτων που δικαιούται 

και της προϋπηρεσίας του προκύπτει ο µηνιαίος µισθός ή το ηµεροµίσθιο. Σε πρώτο στάδιο ο 

εσωτερικός έλεγχος ερευνά τη σωστή καταχώρηση των δεδοµένων στο σύστηµα µισθοδοσίας µε 
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το οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές. Ακολούθως, ελέγχεται εάν τα ποσά που προκύπτουν από το 

σύστηµα µισθοδοσίας συµφωνούν µε αυτά που καταβάλλονται ως αποδοχές προς το προσωπικό 

και ως εισφορές προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Η καταβολή της µισθοδοσίας 

συνεπάγεται και την υπογραφή των εξοφλητικών αποδείξεων µισθοδοσίας. Για όλα τα 

παραπάνω, την κύρια ευθύνη την έχει ο υπεύθυνος του καταστήµατος, ο οποίος εξετάζει την 

τήρηση όλων των διαδικασιών που ορίζονται από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας. 

 

2.13.8 Λειτουργικός Έλεγχος 
 

Ως τελευταίο σύστηµα ελέγχου αναφέρουµε τα θέµατα που άπτονται στη λειτουργία του 

καταστήµατος. Η άδεια λειτουργίας αποτελεί το πρωταρχικό έγγραφο για τη σύσταση 

καταστήµατος. Χωρίς την ύπαρξή της είναι ανέφικτη η έκδοση µιας σειράς αδειών, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των περισσότερων από τα καταστήµατα του κλάδου της 

γρήγορης εστίασης. Ενδεικτικά αναφέρουµε την άδεια µουσικών οργάνων, την άδεια 

τραπεζοκαθισµάτων, καθώς και τα βιβλία άστυ-ιατρικού και άστυ –κτηνιατρικού. Η απουσία 

των παραπάνω αδειών επιφέρουν µε µεγάλη βεβαιότητα την επιβολή προστίµου σε ενδεχόµενο 

έλεγχο από δηµόσιους φορείς. 

Εποµένως, ο εσωτερικός έλεγχος επισκοπεί εάν η νοµική υπηρεσία της εταιρείας έχει 

προβεί στη συλλογή και υποβολή όλων των κατάλληλων εγγράφων που απαιτούνται για την 

έκδοση των αδειών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των υποκαταστηµάτων.  

  



Ο Εσωτερικός Έλεγχος στον Κλάδο της Γρήγορης Εστίασης – επιµέλεια Σταυρίδης Παναγιώτης 
 

85 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

Στο παρών κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα από την ανάλυση των οικονοµικών 

στοιχείων του επιλεγµένου δείγµατος και από τον εσωτερικό έλεγχο, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο 

όσο και στην εφαρµογή του στον κλάδο της γρήγορης εστίασης. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να 

επισκοπηθούν τα σηµαντικότερα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην καλύτερη κατανόηση της 

έρευνας. 

 

3.2 Συµπεράσµατα 
 

Από την ανάλυση των κοινών µεγεθών, των καταστάσεων τάσης και των αριθµοδεικτών για 

τις 20 επιχειρήσεις του δείγµατος συµπεραίνεται ότι τα καθαρά αποτελέσµατα των 

συγκεκριµένων επιχειρήσεων έχουν θετική κλίση, παρόλο που τα δύο τελευταία έτη εµφανίζουν 

αρνητική κερδοφορία. Στην ανάλυση των στοιχείων του ενεργητικού προκύπτει ότι τα πάγια 

στοιχεία αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό του, για τα οποία υπάρχει τάση µεγέθυνσης. 

∆εύτερος σηµαντικότερος λογαριασµός είναι τα διαθέσιµα των επιχειρήσεων, τα οποία όµως 

αυξάνονται µε πολύ µικρότερο ποσοστό σε σχέση µε το λογαριασµό παγίων. Επιπρόσθετα, οι 

δείκτες ρευστότητας καταδεικνύουν την περιορισµένη ρευστότητα που διαθέτουν οι 

επιχειρήσεις του δείγµατος. Από την ανάλυση των λογαριασµών του παθητικού διαπιστώνεται 

ότι βραχυπρόθεσµος δανεισµός των επιχειρήσεων έχει το µεγαλύτερο ποσοστό, ενώ παράλληλα 

ο µακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός έχει τη µεγαλύτερη αυξητική τάση. Ως αποτέλεσµα, οι 

επιχειρήσεις διαθέτουν υψηλή δανειακή επιβάρυνση. Επίσης, τα ίδια κεφάλαια µειώνονται σε 

σχέση µε το σύνολο του παθητικού, των οποίων όµως η αποδοτικότητα είναι αρκετά υψηλή. 

Εποµένως, από την επεξεργασία των δεδοµένων του δείγµατος αποδεικνύεται ότι οι 

επιχειρήσεις του κλάδου δεν έµειναν ανεπηρέαστες από την κρίση του παγκόσµιου 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αρχικά, και ακολούθως, από την επιβράδυνση των 

οικονοµικών µεγεθών της εγχώριας οικονοµίας. Η µείωση της ρευστότητας ως απόρροια της 

µειωµένης κατανάλωσης, αναγκάζει τις εταιρείες να δανειστούν προκειµένου να καλύψουν τις 

υποχρεώσεις τους. Επίσης, η αύξηση των λογαριασµών παγίων µπορεί να ερµηνευτεί ως 

επέκταση του δικτύου καταστηµάτων καθώς και σε ανακαινίσεις του υπάρχοντος δικτύου. 
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Επιπλέον, ερµηνεύεται και ως αύξηση των λογαριασµών των άυλων παγίων, λόγω των 

δυνατοτήτων που δίνονται από τα ∆.Λ.Π. Η συγκεκριµένη ενέργεια καθιστά πολύ απαιτητική 

την εργασία του Εσωτερικού Ελέγχου προκειµένου να διαπιστωθεί εάν τα άυλα πάγια 

παρουσιάζονται στην εύλογη αξία και ότι δεν αποτελεί ένα τέχνασµα της ∆ιοίκησης για 

εµφάνιση καλύτερων οικονοµικών µεγεθών. 

Σε όλο αυτό το επιχειρηµατικό περιβάλλον ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι ανεπηρέαστος. 

Άλλωστε πρέπει να λειτουργεί περισσότερο ως σύµβουλος της ∆ιοίκησης παρά ως µηχανισµός 

συµµόρφωσης και παρακολούθησης των διαδικασιών που έχει θέσει η εταιρεία. Εντάσσεται στα 

καθήκοντα του εσωτερικού ελέγχου ο εντοπισµός των κινδύνων που απειλούν την επιχείρηση, η 

επισήµανσή τους, ο καθορισµός των επιπτώσεων που θα επιφέρουν και η ανάπτυξη προτάσεων 

για την επίλυσή τους.  

Άλλωστε, σε όλες τις περιπτώσεις κατάρρευσης των οικονοµικών κολοσσών που 

συντελέστηκαν την τελευταία δεκαετία, ο εσωτερικός έλεγχος ήταν αδρανοποιηµένος, είτε 

επειδή δεν λειτουργούσαν αποδοτικά τα συστήµατα ελέγχου, είτε επειδή η διοίκηση σκόπιµα 

ήθελε να αποκρύψει τις ατασθαλίες δίνοντας περιορισµένη πρόσβαση στην οµάδα ελέγχου, είτε 

επειδή το επαγγελµατικό υπόβαθρο των εσωτερικών ελεγκτών ήταν κατώτερο των περιστάσεων. 

Εποµένως, ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να λειτουργεί πάντοτε ανεπηρέαστος και 

ανεξάρτητος, επιτελώντας τον σκοπό που του έχει ανατεθεί για την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. Ειδικότερα, για τις εταιρείες που διαθέτουν δίκτυο καταστηµάτων, τα συστήµατα 

ελέγχου και η εκτίµηση των κινδύνων πρέπει να είναι αρκετά αποδοτικά, γιατί η φυσική 

παρουσία των ελεγκτών στον χώρο των καταστηµάτων χαρακτηρίζεται από χαµηλή συχνότητα 

3.3 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 
 

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις ενός δείγµατος 20 

εταιρειών. Λόγω της ελλιπούς πρόσβασης στα πλήρη οικονοµικά δεδοµένα των εταιρειών που 

απαρτίζουν τον κλάδο επιχειρήθηκε η συλλογή δεδοµένων από ένα µικρό δείγµα του κλάδου. 

Εντούτοις, η λιγοστή πληροφόρηση που αντλήσαµε από τις δηµοσιευµένες καταστάσεις και η 

διαφοροποίηση στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών που 

επιλέχθηκαν, καθιστούν ριψοκίνδυνη την αναγωγή συµπερασµάτων για όλο τον πληθυσµό.  

Επίσης, οι εταιρείες του κλάδου που διαθέτουν οργανωµένα συστήµατα και ∆ιευθύνσεις 

Εσωτερικού Ελέγχου είναι λιγοστές. Επιπρόσθετα, η συλλογή δεδοµένων για τα συστήµατα 

εσωτερικού ελέγχου των εταιρειών καθίσταται δυσχερής λόγω της εµπιστευτικότητας που 
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υπάρχει. Εποµένως, η εργασία αναπτύχθηκε βασισµένη στο θεωρητικό υπόβαθρο του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Εν κατακλείδι, προτείνεται η συλλογή των οικονοµικών στοιχείων για όλο τον κλάδο που 

δηµοσιεύει οικονοµικά αποτελέσµατα. Με την επεξεργασία τους θα είναι εφικτή η σύγκριση του 

θεωρητικού µε του πρακτικού υπόβαθρου και η αναζήτηση των αιτιών στις τυχόν αποκλίσεις 

τους. Επιπρόσθετα, για την ενότητα του εσωτερικού ελέγχου προτείνεται η συλλογή 

πληροφοριών από τα διευθυντικά τους στελέχη, προκειµένου να διαπιστωθεί η υιοθέτηση των 

διεθνών ελεγκτικών προτύπων και των νέων τάσεων της ελεγκτικής. 
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