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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων αποτελεί
επιτακτική ανάγκη των οργανισµών και των επιχειρήσεων. Η ύπαρξη του εσωτερικού
ελέγχου ως εργαλείο αντιµετώπισης των κινδύνων βοηθάει όλες τις επιχειρήσεις να
εντοπίσουν έγκαιρα τους κινδύνους και να τους αντιµετωπίσουν µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Ο εσωτερικός έλεγχος προσδίδει αξία σε µια επιχειρηµατική οντότητα
και συµβάλλει στην επίτευξη των εταιρικών της στόχων. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η
ύπαρξη ενός οργανωµένου τµήµατος εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις επιχειρήσεις και
οργανισµούς προκειµένου να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι τους.
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ABSTRACT
In recent years, risk management is considered as an imperative for all the
companies and organizations. The existence of internal audit, as a tool of managing
risk, helps all the organizations to identify the risks and face them with the best
possible way. Internal audit adds value to an organization and contribute to the
achievement of its corporate objectives. Thus, an organized department of internal
audit is necessary in all companies and organizations in order to be able to achieve
their business goals.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια παρουσίασης του εσωτερικού
ελέγχου και της διαχείρισης του επιχειρηµατικού κινδύνου, καθώς η υιοθέτηση
κατάλληλων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των
κινδύνων, µε τους οποίους έρχεται αντιµέτωπη µια επιχείρηση, και την
αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη των λειτουργιών τους.
Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην θεωρητική
προσέγγιση των δύο αυτών θεµάτων. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο
εσωτερικός έλεγχος, οι ορισµοί που του έχουν αποδοθεί, τα είδη των ελέγχων, το
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, η αξιολόγηση του καθώς και η υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου, ο ρόλος του εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή και ο κώδικας
επαγγελµατικής δεοντολογίας του εσωτερικού ελέγχου. Στο δεύτερο κεφάλαιο
αναλύονται οι ορισµοί του κινδύνου, τα είδη του, η διαχείριση του επιχειρηµατικού
κινδύνου καθώς και το πλαίσιο της διαχείρισης ου κινδύνου.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τρεις έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν
από την εταιρία PricewaterhouseCoopers το 2010, 2011 και 2012 καθώς και η
πρακτική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου σε µια επιχείρηση ειδών διατροφής.
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται 10 προτάσεις για τον εσωτερικό
έλεγχο σε περίοδο οικονοµικής κρίσης και τα συµπεράσµατα που απορρέουν από την
παρούσα εργασία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις
χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από ραγδαίες αλλαγές και µεταβολές. Οι
επιχειρήσεις για να καταφέρουν να ‘επιβιώσουν’ σε ένα έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον καλούνται να υιοθετήσουν πολιτικές οι οποίες έχουν ως στόχο την
αύξηση της αποδοτικότητας και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της επιχείρησης και την
αύξηση κερδοφορίας τους. Για να το επιτύχουν, όµως, αυτό, οι διοικήσεις των
εταιριών θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο διοικήσεως που υιοθέτησαν από το
παρελθόν και να υιοθετήσουν νέες µορφές διοίκησης, οι οποίες να µπορούν να
ανταποκριθούν στο

σύγχρονο

ανταγωνιστικό

περιβάλλον

µε

επιτυχία και

αποτελεσµατικότητα.
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µια πτυχή διοικήσεως που βοηθάει την
επιχείρηση να ανταπεξέλθει στις εξελίξεις και τις ανακατατάξεις που συνεχώς
παρατηρούνται. Την τελευταία δεκαετία αποτελεί ένα αξιοποιήσιµο εργαλείο για τις
επιχειρήσεις µέσω του οποίου µπορούν να πραγµατοποιήσουν όλους τους στόχους
τους. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου σε µια επιχείρηση είναι να την βοηθήσει να
αναπτύξει όλες εκείνες τις στρατηγικές που θα την οδηγήσουν στην ανάπτυξη, θα της
προσδώσουν αξία και θα βελτιώσουν τις λειτουργίες της. Η ανάπτυξη του
εσωτερικού ελέγχου προήλθε από την αδυναµία πολλών επιχειρήσεων να ελέγχουν
πλήρως όλα τα τµήµατα τους και από την ανάγκη να διαφυλαχτεί κάθε οικονοµική
µονάδα από τους κινδύνους που εµφανίζονταν.
Οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι που περιβάλλουν µια επιχείρηση πρέπει να
γίνονται άµεσα αντιληπτοί για να µπορέσει η επιχείρηση να τους αξιολογήσει και να
αναζητήσει τρόπους αντιµετώπισης. Ο εσωτερικός έλεγχος συµβάλλει καταλυτικά
στην αντιµετώπιση των κινδύνων. Η διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου οδηγεί
µια επιχείρηση στην επίτευξη των εταιρικών της στόχων και την προστασία των
περιουσιακών της στοιχείων.
Οι εταιρίες καλούνται καθηµερινά να αντιµετωπίσουν διαφόρων ειδών
κινδύνους που ουδέποτε είχαν φανταστεί. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να
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διαθέτουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό που θα διαθέτει την πείρα και τις
γνώσεις ώστε να αντιµετωπίζονται οι κίνδυνοι µε άµεσο τρόπο καθώς το αντίθετο
µπορεί να αποβεί καταστροφικό για την ίδια την επιχείρηση. Επιπλέον, πρέπει να
υιοθετούν τα κατάλληλα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου για
να αποφεύγονται περιπτώσεις απατών και να δηµιουργούνται ισχυρά περιβάλλοντα
εσωτερικού ελέγχου τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσµα τη διαφάνεια και αξιοπιστία
των ίδιων των επιχειρήσεων αλλά και των οικονοµικών τους καταστάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η παγκοσµιοποίηση, οι συνεχείς αλλαγές τόσο σε οικονοµικό όσο και
κοινωνικό επίπεδο, ο ανταγωνισµός, η µεγάλη αύξηση των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη
των εθνικών οικονοµιών καθώς και η ανάπτυξη των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου
αποτελούν τους σηµαντικούς εκείνους λόγους που καθιστούν την Ελεγκτική µια από
τις σηµαντικότερες επιστήµες των τελευταίων δεκαετιών.
Ο έλεγχος υπάρχει πάντα σε όλους τους τοµείς της ζωής µας καθώς
συνυπάρχει σε όλες τις συµπεριφορές και τις πράξεις των ανθρώπων. Για το λόγο
αυτό ο έλεγχος έχει καθιερωθεί και στο εργασιακό χώρο προκειµένου να
διαπιστώνεται εάν οι εργασίες του καθενός υπαλλήλου διεξάγονται µε ορθό τρόπο,
ακολουθούν τις πολιτικές της κάθε επιχείρησης και έχουν ως γνώµονα την
εξυπηρέτηση των συµφερόντων της.
Το αντικείµενο µελέτης της Ελεγκτικής αφορά τους κανόνες και τις αρχές που
χρησιµοποιούνται για να ελεγχθεί µια οικονοµική οντότητα.
Η σηµασία που έχει αποκτήσει η ελεγκτική στα µέρες µας µπορεί να αποδοθεί
και από τα εξής:
1) Οι οικονοµικές καταστάσεις χιλιάδων ανωνύµων εταιριών της χώρας µας
ελέγχονται σε ετήσια βάση, µε τις εκθέσεις των ελεγκτών να συνοδεύουν τις
καταστάσεις αυτές, να ενισχύουν την αξιοπιστία τους και να προσθέτουν αξία.
2) ∆ηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµοί και φορείς πρώτου και δεύτερου βαθµού
τοπικής αυτοδιοίκησης, υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων τους
3) Εκατοµµύρια φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κατ’ έτος και ελέγχονται
από τους φορολογικούς ελεγκτές.
4) Τέλος, σε καθηµερινή σχεδόν βάση, πραγµατοποιούνται από ελεγκτικά κλιµάκια
χιλιάδες έλεγχοι για την προστασία της υγιεινής των πολιτών, των οικονοµικών
συµφερόντων των καταναλωτών, της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και των
κανόνων του περιβάλλοντος (Καζαντζής: 2006).
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1.1 Σύντοµη ιστορική αναδροµή της εξέλιξης της Ελεγκτικής
Οι πρώτες ανταλλαγές αγαθών εµφανίστηκαν µεταξύ των ανθρώπων από τα
παλαιότερα χρόνια. Η Αρχαία Αίγυπτος θεωρείται η γενέτειρα της ελεγκτικής ενώ το
∆ηµόσιο Θησαυροφυλάκιο ο δηµιουργός της (∆ήµου: 2000). Στην Αρχαία Αίγυπτο οι
Φαραώ φορολογούσαν τις συγκοµιδές των σιτηρών και θεσπίστηκε το αξίωµα των
‘Επιστατών’ για τα σιτηρά (Τσακλάγκανος: πανεπ. σηµειώσεις). Η ανάγκη της
κοινωνίας για δίκαιες συναλλαγές ήταν αυτή που οδήγησε στην ‘δηµιουργία’ του
χρήµατος ως µέσο εξακρίβωσης αυτών των συναλλαγών. Ο έλεγχος των συναλλαγών
αυτών παρατηρείται ήδη από της Αρχαία Ελλάδα όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη του
θεσµού επαγγέλµατος του ελεγκτή που στόχο είχε τον έλεγχο των οικονοµικών του
Κράτους και της διαχείρισης του χρήµατος. Η ύπαρξη του θεσµού αυτού
διατηρήθηκε κατά την πάροδο των χρόνων µε διαφορετικές κατά καιρούς ονοµασίες
αλλά και µε κύριο αντικείµενο την εξακρίβωση των λογαριασµών µε δίκαιο και
διαφανή τρόπο.
Έως τον Μεσαίωνα, η ελεγκτική αποτελούσε µια επιστήµη στάσιµη, χωρίς
ιδιαίτερα σηµάδια ανάπτυξης και εξέλιξης. Ωστόσο, κατά την Αναγέννηση η
ανάπτυξη σε πολλά επίπεδα, οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά είχαν ως αποτέλεσµα
την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και την ανάθεση των οικονοµικών τους σε
τρίτους, οι οποίοι θα έλεγχαν τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνταν.
Συγκεκριµένα, στην Ιταλία τον 16ο αιώνα η πόλη της Πίζας είχε τον δικό της ελεγκτή.
Η Μεγάλη Βρετανία είναι η χώρα στην οποία πρωτοεµφανίστηκε ο όρος του ελεγκτή
(auditor) τo 1285. Αυτό συνέβη διότι οι οικονοµικές κρίσεις του 1825 και 1836, η
ανάπτυξη της βιοτεχνίας, η ανακάλυψη του ατµού και η ενίσχυση της βιοµηχανίας
οδήγησαν στην γνωστοποίηση των λογιστικών ελέγχων και χρήση τους µε
περισσότερο συστηµατικό τρόπο (∆ήµου: 2000). Πρωτοπόρα όµως ήταν η Αµερική
όπου µετά τον 20ο αιώνα οι ελεγκτές άρχισαν να κατέχουν καίρια θέση στην
επαγγελµατική ζωή της χώρας.
Ο ∆ήµου (2000) αναφέρει πως µε τον όρο ‘ελεγκτική’ νοείται το σύνολο των
αρχών που αποσκοπούν στον συστηµατικό προσδιορισµό του είδους, της έκτασης και
του τρόπου διενέργειας του ελέγχου των ενεργειών και ιδιαίτερα των διαχειριστικών,
των αρµοδίων οργάνων των οικονοµικών µονάδων για την πρόληψη λαθών ή
καταχρήσεων ή για την εξακρίβωση της ορθότητας, νοµιµότητας και σκοπιµότητας
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αυτών. Η ελεγκτική θεωρείται µια διαδικασία άσκησης του ελέγχου και περιλαµβάνει
όλες εκείνες τις µεθόδους και αρχές που χρησιµοποιεί ο ελεγκτής κατά την διάρκεια
εκτέλεσης της εργασίας του. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί πως ο όρος ελεγκτική
προέρχεται από την αγγλική λέξη ‘audire’ που σηµαίνει ‘ακούω’ (Χρυσοχού:
σηµειώσεις).
Το επάγγελµα του ελεγκτή θεσµοθετήθηκε µε το νόµο 5076/1931. Ωστόσο, η
ίδρυση του Σώµατος Ορκτωτών Λογιστών το 1956 ήταν η αφορµή εφαρµογής
ουσιαστικού ελέγχου και όχι υποτυπώδες όπως ίσχυε έως τώρα, των οικονοµικών των
επιχειρήσεων και οργανισµών. Το Σώµα Ορκωτών Λογιστών ήταν ο αποκλειστικός
φορέας του αναγνωρισµένου ελεγκτικολογιστικού επαγγέλµατος σύµφωνα µε τον
νόµο 3329/55. Αξίζει να σηµειώσουµε πως ο όρος Auditors (Ελεγκτές) εµφανίστηκε
για πρώτη φορά στην Αγγλία το 1285 κατόπιν διατάγµατος το Εδουάρδου Α’ και η
πρώτη επίσηµη Ένωση Επαγγελµατιών Ελεγκτών εµφανίστηκε στην Βενετία το 1581
µε τίτλο ‘Coliegio dei Raxonati’ (Τσακλάγκανος: πανεπ. Σηµειώσεις).
''Η ελεγκτική θεωρείται κλάδος της Λογιστικής και είναι επιστήµη και τεχνική.
Επιστήµη, γιατί παράγει καινούργια γνώση µέσα από την διεξαγωγή ορθολογικής και
µεθοδικής έρευνας, και εξασφαλίζει την έγκυρη παρουσίαση των νέων γνώσεων.... Η
ελεγκτική είναι, επίσης, τεχνική. Αξιοποιεί την καινούργια γνώση, που παράγει ο
επιστηµονικός

κλάδος

της,

για

να

ικανοποιήσει

πρακτικές

ανάγκες

ελέγχου΄΄(Παπάς:1990).
΄΄Οι ατέλειες της ανθρώπινης φύσης, ο έγκαιρος εντοπισµός και η διόρθωση
των λογιστικών σφαλµάτων, η σχέση Ιδιοκτήτη και ∆ιαχειριστή, η ανάγκη για
αξιόπιστες πληροφορίες αποτελούν µερικές από τις αιτίες θεµελίωσης της ελεγκτικής
και των ελέγχων'' (Καζαντζής:2006).
Η ελεγκτική στις µέρες µας χαρακτηρίζεται ως µια αξιόπιστη επιστήµη καθώς
όσοι την ασκούν θεωρούνται αξιόλογοι και η γνώµη τους σεβαστή. Αυτό συµβαίνει
διότι η άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών γίνεται µε τρόπο που οδηγεί σε
αξιόπιστες οικονοµικές καταστάσεις και καθόλου παραπλανητικές. Η τεχνολογική
και οικονοµική εξέλιξη βοήθησε από την µεριά της στην αυξητική πορεία του
επαγγέλµατος αυτού για να καταλήξει και να αποκτήσει στις µέρες την σπουδαιότητα
που κατέχει στην κοινωνία.
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1.2 Ορισµοί Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου
Ο Γρηγοράτος Θεόδωρος αποδίδει τον εσωτερικό έλεγχο ως εξής:
Εσωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που έχει οργανωθεί µέσα στην επιχείρηση και
ασκείται από υπαλλήλους της. Με τον όρο ''εσωτερικός έλεγχος'' δεν εννοείται µόνο η
ιδιαίτερη υπηρεσία ελέγχου, που τυχόν υπάρχει στην επιχείρηση, ή τους υπαλλήλους
οι οποίοι, µαζί µε τα άλλα καθήκοντα τους διενεργούν και προληπτικό έλεγχο, αλλά
εννοούµε το όλο σύστηµα οργανώσεως των διαδικασιών εκτελέσεως των
διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής τους απεικονίσεως. Ο ορθός όρος του
όλου αυτού συστήµατος είναι << σύστηµα εσωτερικού ελέγχου>>. ∆ηλαδή, µε τον
όρο <<εσωτερικός έλεγχος>> ή <<σύστηµα εσωτερικού ελέγχου>> εννοούµε: τις
αρµοδιότητες του προσωπικού, τα εισερχόµενα και εκδιδόµενα δικαιολογητικά, τη
διαδροµή και τον έλεγχο τους και κυρίως ποιοι υπάλληλοι διεκπεραιώνουν τις
εργασίες αυτές, τους τηρούµενους λογαριασµούς, τον τρόπο και την µέθοδο
ενηµερώσεως

τους,

καθώς

και

τους

υπαλλήλους

που

ενηµερώνουν

(Γρηγοράτος:1990).
Στο βιβλίο του ο κ. Καζαντζής, παραθέτει πως τα λεξικά της Αγγλικής
γλώσσας ορίζουν εννοιολογικά τη λέξη <<έλεγχος>> ως ένα πολυδιάστατο
µηχανισµό που ενέχει παροχή κατεύθυνσης, ρυθµιστική παρέµβαση, καθορισµό
ορίων, περιορισµών και απαγορεύσεων, εξέταση, επισκόπηση και επιβεβαίωση. Ο
εσωτερικός έλεγχος σύµφωνα µε το Αγγλοελληνικό λεξικό Κ. Κάντζου είναι το
σύστηµα µέσω του οποίου η διοίκηση µιας επιχείρησης επιδιώκει τον έλεγχο της
λειτουργίας της επιχείρησης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την πολιτική της. Το
Αγγλοελληνικό

λεξικό

Ι.

Χρυσοβιτσιώτη-Ι.

Σταυρακοπούλου

ορίζει

τους

εσωτερικούς ελέγχους ως τις µεθόδους και µέτρα εποπτείας για την πιστή εφαρµογή
των αποφάσεων και της πολιτικής της διοικήσεως, τον έλεγχο της αξιοπιστίας των
στοιχείων, τη διαφύλαξη της περιουσίας και την αποφυγή ατασθαλιών.
Ο Ι. Φίλος (2004) ορίζει το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ως το σύνολο των
µέτρων ελέγχου εκείνων που έχουν επινοηθεί και χρησιµοποιούνται σε µια
επιχείρηση για να προωθήσουν, να κατευθύνουν, να περιορίσουν, να διοικήσουν, να
κατευθύνουν και να ελέγξουν τις διάφορες δραστηριότητες αποβλέποντας στην
ικανοποίηση των στόχων της επιχείρησης (Καζαντζής:2006).
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Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο
ως µια ανεξάρτητη δραστηριότητα που σκοπός της είναι η διασφάλιση των στόχων
και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσθέτει αξία και βελτίωση στις λειτουργίες µιας
επιχείρησης. Βοηθάει έναν οργανισµό να ολοκληρώνει τους στόχους του µέσω µιας
συστηµατικής και πειθαρχηµένης προσέγγισης ώστε να αξιολογεί και να βελτιώνει
την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης κινδύνου, του ελέγχου και της εταιρικής
διακυβέρνησης.
οργανωτική

(http://na.theiias.org).

δοµή

και

την

Η ανεξαρτησία καθορίζεται

υποβολή

εκθέσεων

µιας

επιχείρησης

από
και

την
η

αντικειµενικότητα επιτυγχάνεται µε την νοοτροπία.
Η Επιτροπή COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadeway Commission) ορίζει ως εσωτερικό έλεγχο µια λειτουργία στην οποία
συµµετέχει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η ∆ιοίκηση αλλά και το προσωπικό µιας
επιχείρησης και έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνει τους εξής στόχους: λειτουργική
αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα, αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών και πλήρη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς αλλά και τους νόµους
(http://www..coso.org).

1.3 Τα είδη των Ελέγχων
Τα είδη των ελέγχων διακρίνονται ως εξής:
◊ Οικονοµικοί Έλεγχοι
◊ ∆ιοικητικοί Έλεγχοι
◊ Λειτουργικοί ή ∆ιαχειριστικοί Έλεγχοι

Παρακάτω δίνεται µια ανάλυση του κάθε είδους:
Οικονοµικοί Έλεγχοι: Οι οικονοµικοί έλεγχοι αφορούν τους ελέγχους των
οικονοµικών καταστάσεων µιας οικονοµικής µονάδος κι έχουν ως στόχο την
καταγραφή λαθών ή ατασθαλιών τα οποία δεν πρέπει να αποτυπώνονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Αποσκοπούν στο να προστατέψουν τα περιουσιακά
στοιχεία µιας επιχείρησης και είναι η σηµαντικότερη κατηγορία ελέγχου για αυτούς
που τους ασκούν.
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∆ιοικητικοί Έλεγχοι: Οι διοικητικοί έλεγχοι αφορούν τους ελέγχους που
διενεργούνται στα µέλη της ∆ιοίκησης και τα στελέχη µιας επιχείρησης. Στόχος τους
είναι να ελέγξουν την αποδοτικότητα του έργου των διοικητικών στελεχών. Μπορεί
να διενεργηθεί τόσο από εσωτερικό όσο και εξωτερικό ελεγκτή. Κάποια από τα
κριτήρια µέσα από τα οποία µπορεί να ‘εκτιµηθεί η αποδοτικότητα’ είναι: ο δείκτης
ρευστότητας, το µικτό και καθαρό περιθώριο κέρδους, οι σχέσεις στον εργασιακό
χώρο καθώς και η ποιότητα του ανθρωπίνου δυναµικού.

Λειτουργικοί ή ∆ιαχειριστικοί Έλεγχοι: Οι λειτουργικοί (ή διαχειριστικοί) έλεγχοι
αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται στις λειτουργίες µιας επιχείρησης και σε τι
βαθµό αυτές είναι αποτελεσµατικές. Η διοίκηση, ο τοµέας δραστηριότητας της
επιχείρησης και οι κανονισµοί και νόµοι που πρέπει να εφαρµόζονται είναι οι τοµείς
στους οποίους διαδραµατίζονται οι λειτουργικοί έλεγχοι. Επιπλέον, αξίζει να
σηµειωθεί πως οι λειτουργικοί (ή διαχειριστικοί έλεγχοι) κερδίζουν ‘έδαφος’ µε την
πάροδο του χρόνου καθώς αποσκοπούν στην µέτρηση της αποδοτικότητας και πως
µπορεί να επιτευχθεί, την βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας και
την εύρεση προτάσεων για βελτίωση συγκεκριµένων λειτουργιών.

Οι τρεις κατηγορίες ελέγχων που αναπτύχθηκαν παραπάνω αποτελούν τους
πιο σηµαντικούς. Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί πως υπάρχουν πολλές άλλες
κατηγορίες ελέγχων όπως για παράδειγµα έλεγχοι συµµόρφωσης, ειδικοί έλεγχοι,
κοινωνικοί έλεγχοι, προληπτικοί έλεγχοι, κατασταλτικοί έλεγχοι, τακτικοί ή έκτακτοι
έλεγχοι.
Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουµε πως µια γενικότερη κατηγορία
ελέγχων είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί. Οι πρώτοι διενεργούνται από τους
εσωτερικούς ελεγκτές µιας επιχείρησης, της οποίας είναι και υπάλληλοι ενώ οι
δεύτεροι από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές.

1.4 Το αντικείµενο και υποκείµενο του Ελέγχου
Ως αντικείµενο του ελέγχου θεωρείται η διαχειριστική διαδικασία κάθε
µορφής ξένης περιουσίας. Οι έλεγχοι στοχεύουν στον εντοπισµό και την πρόληψη
ηθεληµένων ή αθέλητων λογιστικών λαθών, την διερεύνηση, αποκάλυψη και
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καταστολή ακουσίων ή εκουσίων σφαλµάτων, την έγκριση, ανάλυση και τον
σχολιασµό της ακρίβειας και της πιστότητας των οικονοµικών καταστάσεων, την
αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιµέρους σηµείων των
οικονοµικών καταστάσεων, την πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της
διαχρονικής κατάρτισης των κάθε είδους αριθµοδεικτών για την εξαγωγή των
ανάλογων χρήσιµων συµπερασµάτων, την υπογράµµιση των ατελειών και τον
καθορισµό των αδυναµιών σε όλη τη διαχειριστική απεικόνιση και τέλος, στην
στάθµιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των απαιτήσεων της επιχείρησης
(Τσακλάγκανος: παν. Σηµειώσεις).
Ως υποκείµενο ελέγχου θεωρείται ο ελεγκτής γιατί είναι το φυσικό πρόσωπο
που προετοιµάζει και διεξάγει τους ελέγχους.

1.5 Η σκοπιµότητα του Εσωτερικού Ελέγχου
Η σκοπιµότητα του εσωτερικού ελέγχου έγκειται στα εξής (∆ήµου:2000):

α) Προληπτικά: Πραγµατοποιείται κατά την διάρκεια όλων των οικονοµικών
γεγονότων και µε αυτό τον τρόπο προλαµβάνει λάθη και παραλείψεις. Εάν τα λάθη
αυτά και οι παραλείψεις διαπιστώνονταν εκπρόθεσµα, θα απαιτούνταν περισσότερος
χρόνος και περισσότερη δουλειά για να επιλυθούν, συµπεριλαµβανοµένου και την
αρνητική φηµολογία για την επιχείρηση.

β) Αποτρεπτικά: Χρησιµοποιώντας τον όρο αυτό εννοείται πως οι υπάλληλοι
πραγµατοποιούν τις καθηµερινές εργασίες του µε προσεκτικότερο τρόπο διότι
γνωρίζουν πως ελέγχονται. Τα τελευταία χρόνια, η ύπαρξη µηχανογραφικών
διασφαλιστικών δικλείδων βοηθάει στο να πραγµατοποιείται µια ενέργεια µε
αποτελεσµατικότερο, ταχύτερο και αποδοτικότερο τρόπο από τους υπαλλήλους.

γ) Κατασταλτικά: Αυτό συµβαίνει διότι πραγµατοποιείται και ακόµη ένας έλεγχος
από τον Προϊστάµενο του τµήµατος ή τον ελεγκτή για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που
διέφυγαν της προσοχής του υπαλλήλου λόγω φόρτου εργασίας.
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1.6 Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος, τα τελευταία ειδικά χρόνια, αποτελεί ένα βασικό
‘στοιχείο’ µιας επιχείρησης διότι εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία όλων των
πτυχών µιας οικονοµικής µονάδος. Ο Καζαντζής στο βιβλίο του (Καζαντζής:2006)
αναφέρει οτι ‘το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µια επιχείρησης είναι το επηρεαζόµενο
από τη διοίκηση και το προσωπικό της σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει την κατάλληλη
οργάνωση των λειτουργιών της, την κατανοµή αρµοδιοτήτων και ευθυνών, την
χρηµατοοικονοµική και λογιστική της οργάνωση, καθώς και όλα τα µέτρα και τις
διαδικασίες που χρησιµοποιούνται µε σκοπό την παροχή λογικής διασφάλισης για την
διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών
στοιχείων και οικονοµικών της καταστάσεων, τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας,
της αποτελεσµατικότητας και της οικονοµικότητας όλων των δραστηριοτήτων της και
την ενθάρρυνση και τη µέτρηση της συµµόρφωσης της επιχείρησης στις στρατηγικές και
τις πολιτικές της διοίκησης καθώς και στους σχετικούς µε τη λειτουργία της νόµους,
διατάξεις και κανονισµούς’ .
Η σηµαντικότητα και η καίρια θέση του εσωτερικού ελέγχου αποδεικνύεται
και µέσα από ένα τυπικό οργανόγραµµα µιας επιχείρησης, στο οποίο κατέχει
ιδιαίτερα υψηλή θέση (Βλ. Σχήµα 1)

Σχήµα 1
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
↓
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ → ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
↓

↓

↓

↓

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ- ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΤΛ

Η ανάγκη για την δηµιουργία ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
προκύπτει από την δυσκολία της διοικήσεως να έχει τον άµεσο έλεγχο όλων των
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µηχανισµών λειτουργίας της, ιδιαίτερα όταν µια επιχείρηση αναπτύσσεται,
εξελίσσεται και αυξάνεται ο όγκος των εργασιών της.

1.6.1.Τα συστατικά στοιχεία του συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
Ως συστατικά στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου έχουν εδραιωθεί τα εξής:

Το περιβάλλον ελέγχου: Αποτελεί το σηµαντικότερο και σπουδαιότερο
συστατικό του ελέγχου καθότι επηρεάζει την ανθρώπινη επαγγελµατική
συµπεριφορά των στελεχών µιας επιχείρησης και είναι αυτό που
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση της επαγγελµατικής τους
φιλοσοφίας. Η ακεραιότητα και η ηθική αποτελούν αυτές τις αξίες που θα
πρέπει να διαθέτει το ανθρώπινο δυναµικό ώστε να θεωρείται κατάλληλο και
αποτελεσµατικό και σε συνδυασµό µε τις σωστές διοικητικές πολιτικές να
αναπτυχθεί και να εξελιχθεί µε την πάροδο του χρόνου.

Η εκτίµηση-αξιολόγηση κινδύνων: Μια επιχείρηση οφείλει να αξιολογεί και
να διαχειρίζεται µε σωστό τρόπο τους επιχειρηµατικούς κινδύνους διότι µε
αυτό τον τρόπο µειώνει στο ελάχιστο την λανθασµένη παρουσίαση των
οικονοµικών της καταστάσεων. Για το λόγο αυτό ο εσωτερικός ελεγκτής θα
πρέπει να εξασφαλίσει οτι η εταιρία αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο, τον εκτιµάει
και τον αξιολογεί και βρίσκει πιθανούς τρόπους αντιµετώπισης.

Τα µέτρα του Εσωτερικού Ελέγχου: Τα κύρια µέτρα του εσωτερικού ελέγχου
περιλαµβάνουν, αρχικά, την ύπαρξη επαρκών λογιστικών συστηµάτων που
εξασφαλίζουν µια πλήρη, ιστορικά και χρονολογικά, εικόνα αναφορικά π.χ µε
προϋπολογισµούς και επιδόσεις. Επιπλέον, η υιοθέτηση µιας σειράς
µηχανισµών και η αποτύπωση τους µέσω προηγµένων πληροφοριακών
συστηµάτων εξασφαλίζουν ακρίβεια σε όλες τις συναλλαγές. Τρίτον, οι
έλεγχοι των περιουσιακών στοιχείων, όπως για παράδειγµα η απογραφή των
περιουσιακών στοιχείων, ο έλεγχος εισόδου-εξόδου από τις εγκαταστάσεις, η
απαγόρευση σε ορισµένα άτοµα εισόδου µέσω κάποιων δικλείδων,
εξασφαλίζουν από την µεριά τους την ασφάλεια της οικονοµικής µονάδος.
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Τέλος, ο διαχωρισµός των καθηκόντων εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία
µιας επιχείρησης. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο η εργασία ενός στελέχους να
είναι αλληλένδετη µε την εργασία ενός άλλου ή άλλων διότι µόνο µε αυτό τον
τρόπο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των συναλλαγών και αποφεύγονται τυχόν
λάθη που δεν θα µπορούσαν να γίνουν αντιληπτά.

Επικοινωνία και Πληροφορίες: Η άριστη γνώση του εσωτερικού ελεγκτή του
πληροφοριακού συστήµατος, του λογισµικού, του ανθρώπινου δυναµικού και
του λογιστικού συστήµατος µιας οικονοµικής µονάδος µειώνει σε πολύ
µεγάλο βαθµό

τον κίνδυνο αποτυχίας µιας συναλλαγής

που έχει

πραγµατοποιηθεί ή πρόκειται να πραγµατοποιηθεί και απεικονίζεται στις
οικονοµικές καταστάσεις.

Η παρακολούθηση του συστήµατος: Ο τακτικός έλεγχος του συστήµατος
εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του και τον εκσυγχρονισµό
του έτσι ώστε να αποφευχθεί η διοίκηση της να έχει την δυνατότητα να
πραγµατοποιήσει όλα όσα προβλέπει το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε επιγραµµατικά τους σηµαντικότερους
παράγοντες οι οποίοι καθιστούν αποτελεσµατικό το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου:
1. Προσωπικό µε επαγγελµατική επάρκεια και ευσυνειδησία
2. Οργανωτική δοµή
3. Καλά σχεδιασµένο λογιστικό σύστηµα
4. Περιορισµένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία από άτοµα χωρίς
εξουσιοδότηση
5. Ύπαρξη υπηρεσίας εσωτερικών ελεγκτών (Καζαντζής:2006)

1.6.2 Το σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και τα Ελεγκτικά Πρότυπα
Το πρότυπο 4400 των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων και το πρότυπο 400
των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι αυτό που αναφέρεται στο σύστηµα του
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εσωτερικού ελέγχου. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί βάση του διεθνούς
προτύπου όλα εκείνα τα µέτρα που θα πρέπει να υιοθετήσει η διοίκηση µιας
επιχείρησης ώστε να επιτύχει την οµαλή λειτουργία όλων των εργασιών της, οι
οποίες θα οδηγήσουν στην σωστή, αξιόπιστη και πλήρη καταγραφή όλων των
οικονοµικών της στοιχείων. Αναµφισβήτητα, το ∆ιεθνές Πρότυπο θέτει κάποιους
περιορισµούς συµπεριλαµβανοµένων την πιθανότητα σφαλµάτων από την στιγµή που
συµµετέχει ο ανθρώπινος παράγοντας, την πιθανότητα κατάχρησης της εξουσίας που
παρέχει η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου καθώς και την πιθανότητα µη διενέργειας
εσωτερικών ελέγχων.

1.6.3 Η αξιολόγηση του συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου δεν είναι ένα και µοναδικό αλλά διαφέρει
από επιχείρηση σε επιχείρηση. Η διοίκηση, η κουλτούρα, οι πολιτικές που
ακολουθούνται και το ανθρώπινο δυναµικό που την απαρτίζει αποτελούν µερικούς
από τους παράγοντες εκείνους που καθορίζουν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µιας
οικονοµικής µονάδος. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα πως ένας εσωτερικός ελεγκτής
θα πρέπει να κατανοήσει πολύ καλά τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου για να µπορέσει µε αυτό τον τρόπο να το αξιολογήσει και να
επιτύχει το καλύτερο δυνατό και αξιόπιστο αποτέλεσµα.
Η επισκόπηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου αποτελεί το βασικό
στάδιο ενός ελεγκτή πριν προχωρήσει στην αξιολόγηση του συστήµατος. Η
επισκόπηση περιλαµβάνει κι αυτή από την µεριά της δύο υποκατηγορίες: την
προκαταρκτική ή κριτική επισκόπηση και την προκαταρκτική αξιολόγηση. Κατά την
προκαταρκτική ή κριτική επισκόπηση ο ελεγκτής οφείλει να κατανοήσει µε απόλυτο
τρόπο το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης, πως λειτουργεί, σε ποιο
περιβάλλον αναπτύσσεται και γενικότερα όλες εκείνες τις πτυχές του που θα το
οδηγήσουν να διεξάγει αξιόπιστα και επαρκή συµπεράσµατα. Ο τρόπος και η
µέθοδος που θα επιλέξει για να το επιτύχει αυτό εξαρτάται πολύ από το είδος της
επιχείρησης, το µέγεθος της και το λογισµικό της σύστηµα. Μπορεί να επιλέξει
ανάµεσα σε διαχωρισµό κύκλων, διαχωρισµό λειτουργικών µονάδων ή διαχωρισµό
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η µέθοδος θα επιλεχθεί ύστερα από µια σειρά
συζητήσεων µε τα στελέχη της επιχείρησης, της µελέτης του οργανογράµµατος της,
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των εγχειριδίων περιγραφής των θέσεων εργασίας και µελέτης των προηγούµενων
φύλλων εργασίας. Αυτό θα εξασφαλίσει στον ελεγκτή την απόλυτη και επαρκή
γνώση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής µονάδας που καλείται
να ελέγξει και θα θέσει τα θεµέλια για την αξιολόγηση του συστήµατος. Στο σηµείο
αυτό ο ελεγκτής έχει κατανοήσει πλήρως τα βασικά µέρα του συστήµατος µέσω
χρήσης ερωτηµατολογίων, διαγραµµάτων ή και εκθέσεων.
Κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση, ο ελεγκτής είναι σε θέση να
κατανοήσει όλες τις αδυναµίες των µηχανισµών της επιχείρησης που µπορεί να
οδηγήσουν στην πραγµατοποίηση λαθών. Η προκαταρκτική και τελική αξιολόγηση
του συστήµατος είναι αλληλένδετες καθώς η πρώτη βοηθάει την δεύτερη να επιτύχει
την αξιοπιστία των τελικών αποτελεσµάτων, λειτουργούν ακριβώς µε το ίδιο τρόπο
απλά η προκαταρκτική αξιολόγηση δηµιουργεί όλες εκείνες τις συνθήκες που θα
επιτρέψουν στην τελική αξιολόγηση να αποδείξει ότι λαµβάνονται υπόψη όλες
εκείνες οι παράµετροι που περιορίζουν τους κινδύνους για µια επιχείρηση.
Οι έλεγχοι πιστότητας είναι αυτοί οι έλεγχοι που βοηθούν τον εσωτερικό
ελεγκτή να συµπεράνει εάν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µιας επιχείρησης οδηγεί
σε επαρκή συµπεράσµατα. Για το λόγο αυτό ο έλεγχος εφαρµόζεται σε συναλλαγές,
λογαριασµούς, ορισµένα λογιστικά και περιουσιακά στοιχεία. Συγκεντρώνοντας,
λοιπόν, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έχοντας ακολουθήσει όλα αυτά τα στάδια της
αξιολόγησης καταλήγει στην τελική-οριστική αξιολόγηση του συστήµατος όπου
συµπεραίνει εάν το σύστηµα είναι επαρκές ή µη.

1.7 Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α ‘η υπηρεσία
του εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει τις δράσεις, οι οποίες υιοθετούνται από τη
διοίκηση για να σχεδιαστεί, οργανωθεί και κατευθυνθεί η απόδοση ικανοποιητικών
ενεργειών, που σκοπό έχουν να παρέχουν επαρκή ασφάλεια οτι θα επιτευχθούν οι
σκοποί της: α) επίτευξης συγκεκριµένων στόχων για λειτουργίες και προγράµµατα της
επιχείρησης, β) οικονοµικής και επαρκούς χρησιµοποίησης των πόρων της, γ)
προστασίας των περιουσιακών της στοιχείων, δ) αξιοπιστίας και ακεραιότητας των
πληροφοριών και ε) συµµόρφωσης µε πολιτικές, προγράµµατα, διαδικασίες, νόµους και
κανονισµούς’.
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Το 1942 είναι η ηµεροµηνία ορόσηµο των εσωτερικών ελεγκτών καθώς
ιδρύθηκε στις Η.Π.Α, και συγκεκριµένα στην Νέα Υόρκη, το Ινστιτούτο Εσωτερικών
Ελεγκτών (Institute of Internal Audit).

Η σηµασία του για την ανάπτυξη των

οικονοµικών µονάδων έγινε γνωστή το 1977 στις Η.Π.Α όπου ψηφίστηκε διάταγµα
σύµφωνα µε το οποίο οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο Χρηµατιστήριο όφειλαν να
διαθέτουν σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Το 1987 πάλι στις Η.Π.Α όλες οι ανώνυµες
εταιρίες υποχρεούνταν να έχουν εσωτερικούς ελεγκτές. Στην Ελλάδα, η διοίκηση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανάγκασε όλε τις εισηγµένες εταιρίες να διαθέτουν
υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και το 1985 ιδρύθηκε µε νόµο το ‘Ελληνικό
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών’.
Ο κύριος και βασικός στόχος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου µιας
επιχείρησης είναι να διαθέτει σε όλα τα µέλη της τα απαραίτητα εφόδια και µέσα που
θα τα καθιστά επαγγελµατικά άρτια εκπαιδευµένα ώστε να ασκήσουν τα καθήκοντα
τους µε αποτελεσµατικό και αξιόλογο τρόπο. Τα Ελεγκτικά Πρότυπα και οι πολιτικές
της ∆ιοικήσεως είναι αυτές που καθορίζουν το έργο της υπηρεσίας, το οποίο δε
περιορίζεται µόνο στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων αλλά όλων των
λειτουργιών µιας επιχείρησης, όπως του τµήµατος ανθρωπίνου δυναµικού, του
τµήµατος µισθοδοσίας, της παραγωγής, του ποιοτικού ελέγχου, των προµηθειών
ακόµη και τις επιδόσεις των διευθυντικών στελεχών.
Τέλος, είναι απαραίτητο να τονιστεί κάτι το οποίο θεωρείται και αυτονόητο:
ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου µιας επιχείρησης θα πρέπει να διαθέτει
καταρτισµένο προσωπικό ο οποίο να γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο λειτουργίας των
τµηµάτων της επιχείρησης και ταυτόχρονα να διαθέτει αντικειµενικότητα,
ακεραιότητα, επάρκεια γνώσεων, εξειδίκευση, επιδεξιότητα και επαγγελµατική
επιµέλεια έτσι ώστε να πραγµατοποιεί αντικειµενικούς ελέγχους, οι οποίοι θα τον
οδηγήσουν σε αντικειµενικά συµπεράσµατα, τα οποία από την µεριά τους θα
οδηγήσουν στην αποτελεσµατικότητα όλων δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

1. 8 Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Εξωτερικού Ελεγκτή
Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση του ρόλου του εσωτερικού και
εξωτερικού ελεγκτή είναι απαραίτητο να αναφερθούν τα γενικά προσόντα που πρέπει
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να διαθέτουν όλοι όσοι έχουν επιλέξει να ασκήσουν το επάγγελµα του ελεγκτή. Τα
προσόντα που πρέπει να διαθέτουν είναι:

1. Τιµιότητα, εχεµύθεια, διακριτικότητα, ευγένεια, ανιδιοτέλεια
2. Φιλοπονία, καλή φυσική κατάσταση, δυνατότητα προσφοράς υπερεργασίας,
ψυχικό σθένος
3. Ικανότητα αναλυτικής σκέψης, για την αναζήτηση και ανέρευση των αιτιών
των διαπιστωθέντων γεγονότων
4. Αντικειµενικότητα στις κρίσεις του
5. Σαφήνεια και απλότητα στον προφορικό και γραπτό λόγο, λαµβάνοντας
πάντοτε υπόψη του τις ειδικές γνώσεις αυτού, στον οποίο απευθύνονται
6. ∆ηµιουργική ικανότητα, για την υπόδειξη τρόπων διόρθωσης των λαθών και
µεθόδων διασφάλισης της επιχείρησης από παρενέργειες τυχόν ασθενών
σηµείων των λειτουργιών τους
7. Κατάλληλη

επιστηµονική

κατάρτιση

και

κυρίως

Λογιστικής,

Ελεγκτικής,

Ιδιωτικής

Οικονοµικής,

επαρκείς

γνώσεις

Οργάνωσης

των

επιχειρήσεων, Οικονοµικών, Μαθηµατικών, Ιδιωτικού και Φορολογικού
δικαίου
8. Εµπειρία στην άσκηση γενικών και ειδικών ελέγχων καθότι η πείρα θεωρείται
ένα προσόν που δεν µπορεί να αντικατασταθεί και σε συνδυασµό µε την
διαίσθηση οδηγεί σε αποτελεσµατικό έλεγχο (∆ήµου:2000).

1.8.1 Εσωτερικός Ελεγκτής

Ο εσωτερικός ελεγκτής αποτελεί υπάλληλο µιας επιχείρησης και τα
καθήκοντα του συνίσταται στον έλεγχο των διαχειριστικών πράξεων και λογιστικών
καταχωρίσεων. Σε ότι αφορά το µέγεθος µια επιχείρησης, αξίζει να σηµειωθεί πως
όταν µια επιχείρηση θεωρείται µικρή, ο έλεγχος µπορεί να εφαρµοστεί και από τα
µέλη της διοίκησης. Αντιθέτως, σε µεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει το τµήµα
εσωτερικού ελέγχου, όπου ο εσωτερικός ελεγκτής κατέχει υψηλή ιεραρχικά θέση και
είναι ανεξάρτητος από τα υπόλοιπα διοικητικά τµήµατα της επιχείρησης.
Στα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή συγκαταλέγονται οι έλεγχοι πιστής
τήρησης των κανόνων που έχουν θεσπιστεί από την διοίκηση από το υπαλληλικό
προσωπικό της, ο έλεγχος ορθολογικής λειτουργίας του λογιστικού συστήµατος
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καθώς και η επισύναψη των πλεονεκτηµάτων πιστής εφαρµογής των κανόνων και
των µηχανισµών της επιχειρήσεως.
Το γεγονός οτι ο εσωτερικός ελεγκτής αποτελεί µέλος της επιχείρησης ενέχει
και ορισµένα µειονεκτήµατα. Ακολουθεί τους συγκεκριµένους κανόνες της
επιχείρησης και όχι της αρχές της ελεγκτικής. ∆εν δύναται να ελέγξει τους ιεραρχικά
ανώτερους του και η αµεροληψία του και αντικειµενικότητα του εξασθενίζει µε την
πάροδο του χρόνου λόγω των σχέσεων που µπορεί να αποκτήσει µε τους
συναδέλφους του.
Ωστόσο, ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή θεωρείται καταλυτικός στην οµαλή
λειτουργία µιας επιχείρησης και απαραίτητος καθώς, όταν ασκείται µε σωστό και
αξιόπιστο τρόπο, διευκολύνει το έργο του εξωτερικού ελεγκτή, του οποίου ο ρόλος
παρουσιάζεται αµέσως παρακάτω.

1.8.2 Εξωτερικός Ελεγκτής

Τα Γενικά Πρότυπα της Ελεγκτικής είναι αυτά τα οποία παίζουν καθοριστικό
ρόλο στα προσόντα και τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχει ο εξωτερικός ελεγκτής.
Η αξιοπιστία αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει
να διαθέτει ο εξωτερικός ελεγκτής καθώς το χαρακτηριστικό αυτό έχει άµεσο
αντίκτυπο στις λογιστικές καταστάσεις µιας επιχείρησης, οι οποίες όσο πιο αξιόπιστα
αποδίδονται τόσο πιο έγκυρες θεωρούνται. Με άλλα λόγια, οι πληροφορίες που
αποδίδονται προς τους ενδιαφερόµενους θεωρούνται αξιόπιστες και έγκυρες εφόσον
έχουν ελεγχθεί και έχουν πιστοποιηθεί από τον εξωτερικό ελεγκτή.
Η επαγγελµατική και επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία ενός ελεγκτή
αποτελεί εξίσου ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει. Τα
προσόντα αυτά αναγνωρίζονται µε την χορήγηση της άδειας ελέγχου κατόπιν
εξετάσεων και πρακτικής άσκησης.
Ένα τρίτο χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτουν οι ελεγκτές είναι η
επαγγελµατική ανεξαρτησία. Ο Πάπας αναφέρει στο βιβλίο του τα εξής: '' Συναφές µε
τα προσόντα του ελεγκτή είναι και το δεύτερο από τα γενικά πρότυπα που αναφέρεται
στην επαγγελµατική ανεξαρτησία του ελεγκτή. Ορίζει οτι ο ελεγκτής πρέπει να είναι
ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος στη σκέψη για να µπορέσει να κερδίσει την εµπιστοσύνη
του κοινού και να αποκτήσει το απαραίτητο προσωπικό και επαγγελµατικό κύρος. Για
να αποκτήσει ανεξαρτησία και ανεπηρέαστη σκέψη, ο ελεγκτής πρέπει να είναι ευθύς,
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έντιµος και ειλικρινής κατά την εκτέλεση της ελεγκτικής εργασίας. Πρέπει, επίσης, να
µην επηρεάζεται από προκαταλήψεις και εύνοιες. Τελικά, ο ελεγκτής πρέπει να είναι
απαλλαγµένος από οποιοδήποτε συµφέρον που θα µπορούσε να θεωρηθεί οτι δεν
συµβιβάζεται µε την ακεραιότητα του χαρακτήρα του''(Παπάς:1990).
Συγκρίνοντας τον ρόλο των δύο ελεγκτών (Εσωτερικός Ελεγκτής και
Εξωτερικός Ελεγκτής) διαπιστώνουµε πως ο ρόλος του καθενός είναι τόσο
διαφορετικός αλλά και τόσο αλληλοεξαρτώµενος. Ο εξωτερικός ελεγκτής δεν έχει
άµεση υπαλληλική σχέση µε την επιχείρηση, ούτε εξαρτάται από αυτήν. Η διοίκηση
της επιχείρησης δεν τον επηρεάζει καθόλου στο έργο του, πράγµα το οποίο τον
καθιστά αµερόληπτο και αδέσµευτο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το αποτέλεσµα της
εργασίας να αποκτά ιδιαίτερο κύρος. Επιπλέον, οι τοµείς στους οποίους ''κινείται''
είναι ευρύτεροι από αυτούς του εσωτερικού ελεγκτή και για αυτό το λόγο αποτελεί,
πλέον, ένα ανεξάρτητο επάγγελµα. Τέλος, η πιθανότητα αξιολόγησης του έργου του
εσωτερικού

ελεγκτή

από

κάποιον

τρίτο

τον

καθιστά

πιο

συνεπή

στην

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.

1.9 Ο κώδικας επαγγελµατικής δεοντολογίας στην ελεγκτική
Ο κώδικας επαγγελµατικής δεοντολογίας υπάρχει σε όλα τα επαγγέλµατα και
είναι αυτός που καθορίζει την συµπεριφορά όλων ων επαγγελµατιών. ∆ιαφέρει από
επάγγελµα σε επάγγελµα και από κοινωνία σε κοινωνία. Ωστόσο αποτελεί ένα από τα
πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά ενός επαγγέλµατος καθώς η ύπαρξη και εφαρµογή
του οδηγεί σε συγκεκριµένη συµπεριφορά και πολύ µεγάλη ευθύνη.
Στον τοµέα της λογιστικής και ελεγκτικής, ο S.M.Minz (1997) υποστηρίζει ότι
υπάρχουν τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις: 1) Η προσέγγιση του ωφελιµισµού
(Utilitarianism) 2) Η προσέγγιση των δικαιωµάτων (Rights-based approach) και 3) Η
προσέγγιση της δικαιοσύνης (Justice-based approach) (Καζαντζής:2006). Οι τρεις
αυτές προσεγγίσεις είναι αλληλένδετες µεταξύ τους καθότι βοηθούν ένας
επαγγελµατία ελεγκτή, όταν βρεθεί αντιµέτωπος µε κάποιες καταστάσεις, να µπορεί
να πάρει τις σωστές αποφάσεις.
Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, σύµφωνα µε τον κώδικα επαγγελµατικής
δεοντολογίας, θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Επαγγελµατική επάρκεια
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2. Ακεραιότητα χαρακτήρα
3. Αντικειµενικότητα
4. Παροχή νοµίµων και έγκυρων υπηρεσιών
5. Τήρηση ελεγκτικών προτύπων
6. Εχεµύθεια
7. Ευγένεια, ειλικρίνεια και εκτίµηση

Τα

παραπάνω

χαρακτηριστικά

αποτελούν

ορισµένα,

αλλά

βασικά,

χαρακτηριστικά που πρέπει να κατέχει και να ακολουθεί όποιος αποφασίσει να
ακολουθήσει το επάγγελµα του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. Σε διαφορετική
περίπτωση υπάρχει και η δυνατότητα κυρώσεων από τη µη τήρηση και εφαρµογή των
όσων προβλέπει ο κώδικας επαγγελµατικής δεοντολογίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Οι επιχειρήσεις τις τελευταίες δεκαετίες λειτουργούν και δραστηριοποιούνται
µέσα σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Οι ραγδαίες εξελίξεις στο
παγκόσµιο, και κατά συνέπεια στο οικονοµικό γίγνεσθαι, έχουν οδηγήσει τις
επιχειρήσεις στην ανάληψη πρωτοβουλιών και σε επενδύσεις που ελλοχεύουν σε
πολύ µεγάλα ποσοστά κινδύνων. Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος µπορεί να οδηγήσει σε
µειωµένη αποδοτικότητα, πράγµα που µε την σειρά του θα οδηγήσει σε µειωµένη
παραγωγικότητα. Κατά τον Dickinson (2001) η µείωση της παραγωγικότητα θα έχει
ως αποτέλεσµα λανθασµένες επιλογές και, συνεπώς, ζηµίες για µια επιχείρησηοικονοµική µονάδα.

2.1 Σύντοµη ιστορική αναδροµή του Κινδύνου
Ο κίνδυνος, ως έννοια, εµφανίστηκε για πρώτη φορά τον 17ο αιώνα και ήταν
συνυφασµένος µε τα τυχερά παιχνίδια της εποχής καθώς αναφερόταν σε πιθανότητα
σε συνδυασµό µε κέρδη ή ζηµίες. Σε κέρδη ή ζηµίες συνεχίστηκε να αναφέρεται ο
κίνδυνος και τον 18ο αιώνα (κέρδη ή ζηµίες σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις). Η χρήση
του όρου κινδύνου άρχισε να αλλάζει κατά τον 19ο αιώνα καθώς αποτελούσε
συνέπεια της εξέλιξης και ανάπτυξης της οικονοµικής επιστήµης (Frosick: 1997). Ο
20ος αιώνας αποτέλεσε τον αιώνα ορόσηµο για τον ‘κίνδυνο’ καθώς µετακινήθηκε
προς τις αρνητικές εκροές στην µηχανική και την επιστήµη µε συγκεκριµένες
παραποµπές στους κινδύνους που είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µε την ανάπτυξη και
τις τεχνολογικές εξελίξεις στις πετροχηµικές και πυρηνικές βιοµηχανίες (Frosick:
1997).

2.2 Ορισµοί Κινδύνου
Κατά καιρούς έχουν αποδοθεί πολλοί ορισµοί για την έννοια του κινδύνου. Οι
σηµαντικότεροι δίνονται παρακάτω.
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‘Ο κίνδυνος είναι η κατάσταση κατά την οποία κάθε εναλλακτική µορφή
δραστηριοποίησης

µιας

επιχείρησης

οδηγεί

σε

ένα

σύνολο

συγκεκριµένων

αποτελεσµάτων, κάθε ένα από τα οποία είναι, µε κάποια πιθανότητα, γνωστό στο λήπτη
της απόφασης’ (Κιόχος, Παπανικολάου, Θανος, Κιόχος; 2002)
Κίνδυνος είναι µια πιθανότητα απειλής, ζηµία, ευθύνης, απώλειας ή άλλων
αρνητικών περιστατικών που προκαλούνται από εξωτερικούς ή εσωτερικούς
παράγοντες, οι οποίοι µπορούν να εξουδετερωθούν µέσω της ανάληψης προληπτικής
δράσης (Crouhy, Galai and Mark: 2001).
Κατά τους Kleffner, Lee and McGannon (2003) ο κίνδυνος είναι ένα πιθανό
πρόβληµα, µια κατάσταση που αν γίνει πραγµατικότητα µπορεί να φέρει αρνητικά
αποτελέσµατα, να επηρεάσει την έκβαση µιας υπόθεσης; όλες οι δραστηριότητες
ελλοχεύουν κινδύνους, είτε µικρούς είτε µεγάλους, που σε γενικές γραµµές µπορούν
να χειραγωγηθούν και να αντιµετωπιστούν. Επιπλέον, υποστηρίζουν πως κάποιοι από
αυτούς τους κινδύνους µπορούν να εξαφανιστούν κατά την πορεία της εξέλιξης της
δραστηριότητας, κάποιοι άλλοι εξελίσσονται σε προβλήµατα που χρήζουν άµεσης
αντιµετώπισης και υπάρχουν και οι κίνδυνοι που παίρνουν µεγάλες διαστάσεις,
µετατρέπονται σε κρίσεις και αλλοιώνουν την έννοια της δραστηριότητας και την
έκβαση της.
Σύµφωνα µε τον Knight (1921) ο κίνδυνος σχετίζεται µε περιπτώσεις στις
οποίες είναι εφικτό να προσδιοριστεί µια κατανοµή πιθανοτήτων για τα επερχόµενα
αποτελέσµατα από την ανάληψη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. Από την άλλη
πλευρά, όµως, η αβεβαιότητα σχετίζεται µε περιπτώσεις στις οποίες οι µαθηµατικοί
τύποι δεν έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τη τυχαιότητα.
Ένας άλλος ορισµός που αποδίδεται από το Canadian Institute of Certified
Auditors (1996) είναι εξής: Κίνδυνος ορίζεται η πιθανότητα ότι ένα ή περισσότερα
άτοµα ή οργανισµοί θα έχουν την εµπειρία δυσµενών συνεπειών εξαιτίας κάποιου
γεγονότος ή περιστάσεως. Το Institution of Civil Engineer ορίζει τον κίνδυνο ως την
πιθανότητα που υπάρχει να παραλλαχθεί ένα γεγονός, µε πιθανά αποτελέσµατα την
ύπαρξη θετικών ή αρνητικών συνεπειών.
Τέλος, η λέξη ‘ρίσκο’ ή ‘κίνδυνος’ προέρχεται από την ιταλική λέξη risicare,
δηλαδή, τολµώ. Από αυτό τον ορισµό συµπεραίνεται ότι ο κίνδυνος είναι αποτέλεσµα
επιλογών και όχι τυχαίων γεγονότων (Bernstein: 1996)
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Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό πως κατά τους Crouhy, Galai and Mark
(2001), τέσσερα είναι τα βήµατα που πρέπει να ακολουθούνται για την αντιµετώπιση
κινδύνων:
1ο Βήµα: Η αναγνώριση του κινδύνου, το οποίο αποτελεί και το πιο σηµαντικό από
την στιγµή που δίνει το ερέθισµα για να ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός που έχει στηθεί
για την αντιµετώπιση του κινδύνου.
2ο Βήµα: Η κατηγοριοποίηση του κινδύνου , η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε
πάρα πολλούς τρόπους (π.χ βάσει τον βαθµό έντασης).
3ο Βήµα: Ο µετριασµός του κινδύνου, ο οποίος πραγµατοποιείται µε την µείωση της
πιθανότητας να συµβεί, µε την µείωση των συνεπειών του ή µε τον συνδυασµό και
των δύο.
4ο Βήµα: Η διαχείριση του κινδύνου.

2.3 Οι κατηγορίες και τα είδη του Κινδύνου
Οι κίνδυνοι, σε γενικές γραµµές, χωρίζονται αρχικά σε δύο µεγάλες κατηγορίες,
τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Οι
επιχειρηµατικοί κίνδυνοι προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό
περιβάλλον µιας οικονοµικής οντότητας διότι σχετίζονται µε άµεσο τρόπο µε τις
στρατηγικές αποφάσεις που µια επιχείρηση έχει αποφασίσει να ακολουθήσει (Finar
and Stock: 1996).
Στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες βασίζεται ο διαχωρισµός των
επιχειρηµατικών κινδύνων καθώς, επίσης, και στην φύση τους. Η κατηγοριοποίηση
των κινδύνων συνδέεται άµεσα µε την λειτουργία της επιχείρησης αλλά και µε όλους
όσους εµπλέκονται σε µια οικονοµική οντότητα (Selim and Mc.Namee: 1999).
Οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι χωρίζονται αρχικά στις εξής κατηγορίες:
•

Οικονοµικοί Κίνδυνοι

•

Κοινωνικοπολιτικοί Κίνδυνοι

•

Τεχνικοί Κίνδυνοι

Συγκεκριµένα, µπορούµε να αναφέρουµε πως τα είδη του επιχειρηµατικού κινδύνου
είναι:
•

Οι ασθένειες
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•

Οι οικονοµικοί κίνδυνοι

•

Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι

•

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

•

Οι ανθρώπινοι κίνδυνοι

•

Οι φυσικοί κίνδυνοι

•

Οι τεχνολογικοί κίνδυνοι

•

Οι ποιοτικοί κίνδυνοι

•

Οι κίνδυνοι δηµόσιας ευθύνης

•

Οι κίνδυνοι υγιεινής εργασίας

•

Οι κίνδυνοι προσωπικού

•

Οι κίνδυνοι εξοπλισµού

•

Οι κίνδυνοι των πελατών

Κατά τον Kinney (2003) οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι που ενδεχοµένως καλείται
να αντιµετωπίσει µια οικονοµική µονάδα είναι οι ακόλουθοι: α) Οι κίνδυνοι του
εξωτερικού περιβάλλοντος, οι κίνδυνοι δηλ. που προέρχονται από το εξωτερικό
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το οποίο είναι γεµάτο
απειλές, όπως για παράδειγµα, οι αλλαγές στις προτιµήσεις των καταναλωτών, οι
αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό µιας χώρας, ο ανταγωνισµός και οι οικονοµικές
αναταράξεις, β) Οι κίνδυνοι των επιχειρηµατικών διαδικασιών και της απώλειας των
περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι αποτελούν απειλές από τις µη αναµενόµενες και
µη αποτελεσµατικές διαδικασίες για την χρηµατοδότηση επενδύσεων, την µετατροπή,
την παραγωγή και το marketing των προϊόντων που µια επιχείρηση παράγει καθώς
και την υλική ή άυλης φύσης απώλεια της και γ) Οι κίνδυνοι των πληροφοριών, οι
οποίοι αποτελούν απειλές από την ύπαρξη πληροφοριών κακής ποιότητας για την
λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Όταν δεν υπάρχει κατάλληλη πληροφόρηση
δύναται να δηµιουργηθούν τεράστια προβλήµατα.
Η Ernst & Young το 2009 ανάφερε πως ο σηµαντικότερος κίνδυνος που
κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις στο σύγχρονο επιχειρηµατικό
περιβάλλον είναι η χρηµατοπιστωτική κρίση η οποία ξεκίνησε το 2007. Η κρίση
αυτού του είδους συνεχίσει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσµια οικονοµία,
την επέκταση της, το κόστος των περικοπών, την φήµη και αξιοπιστία των
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επιχειρήσεων και την σωστή και αποτελεσµατική διαχείριση ων ταλέντων (Business
Finance: 2008).
Η κατηγοριοποίηση του κινδύνου µπορεί να γίνει και µε βάση το βαθµό έντασης
τους. Ο βαθµός έντασης εξαρτάται από την πιθανότητα ο κίνδυνος να γίνει
αντιληπτός και από την επίδραση που έχει σε κάθε δραστηριότητα. Ένας απλός
διαχωρισµός δίνεται παρακάτω:

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ

Υψηλή

Μεσαία

Χαµηλή

Υψηλή

Υπερβολική

Υψηλή

Μεσαία

Μεσαία

Υψηλή

Μεσαία

Χαµηλή

Χαµηλή

Μεσαία

Χαµηλή

Ελάχιστη

Σύµφωνα µε τον παραπάνω διαχωρισµό υπάρχουν διάφοροι συνδυασµοί που
µπορούν να χαρακτηρίσουν την ένταση

του κίνδυνου. Για παράδειγµα, αν η

πιθανότητα του κινδύνου και η επίδραση του

είναι υψηλοί τότε ο κίνδυνος

χαρακτηρίζεται ως κίνδυνος υπερβολικής έντασης. Αν η πιθανότητα και η επίδραση
του είναι µεσαίας έντασης, τότε η ένταση του κινδύνου χαρακτηρίζεται ως µεσαία και
αν η πιθανότητα και η επίδραση είναι χαµηλής έντασης, τότε έχουµε να
αντιµετωπίσουµε έναν κίνδυνο µε ελάχιστη ένταση. Αναµφισβήτητα, υπάρχουν
διάφοροι

συνδυασµοί

πιθανότητας

και

επίδρασης

που

οδηγούν

στην

κατηγοριοποίηση του κινδύνου σύµφωνα µε το βαθµό εντάσεως.
Αξίζει ,εν κατακλείδι, να σηµειωθεί πως οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι
επιχειρήσεις των σύγχρονων κοινωνιών είναι οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι, οι οποίοι
συνδέονται µε την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται µια επιχείρηση, οι εµπορικοί
κίνδυνοι, που σχετίζονται µε τις απώλειες και τις ζηµίες ως αποτέλεσµα λανθασµένων
επιλογών, οι νοµικοί κίνδυνοι, οι οποίοι έρχονται στο προσκήνιο όταν υπάρχουν
παραβάσεις κανονισµών και όρων συµβολαίων, οι λειτουργικοί κίνδυνοι, που
σχετίζονται µε την έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, οι κίνδυνοι ρευστότητας,
που θα λέγαµε ότι αποτελεί και την πιο σηµαντική κατηγορία κινδύνου και, τέλος, οι
πιστωτικοί κίνδυνοι, οι οποίοι υποδηλώνουν την αδυναµία µιας επιχείρησης να
ανταπεξέλθει στις βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες υποχρεώσεις της.
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2.4 Η διαχείριση του Επιχειρηµατικού Κινδύνου
Η διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου για µια οικονοµική οντότητα είναι
απαραίτητη. Οι επιχειρήσεις στις µέρες µας προκειµένου να ανταπεξέλθουν στο
ανταγωνιστικό περιβάλλον και να παραµείνουν βιώσιµες και ανταγωνιστικές
αναλαµβάνουν σηµαντικούς κινδύνους που σκοπό έχουν την επιτυχία των στόχων
τους. ‘Για να µπορέσει µια επιχείρηση να αναπτυχθεί και να παραµείνει στην θέση της,
και να κατακτήσει κυρίαρχη θέση, πρέπει να διαχειριστεί µε το κατάλληλο τρόπο τον
επιχειρηµατικό κίνδυνο’ (Καραµάνης: 2002).

2.4.1 Ορισµοί της διαχείρισης του επιχειρηµατικού κινδύνου

Τι εννοούµε όµως µε τον όρο ‘διαχείριση επιχειρηµατικού κινδύνου’? Κατά
καιρούς έχουν δοθεί κάποιοι ορισµοί, µερικοί από τους οποίους παρατίθεται
παρακάτω.
Το Ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών ορίζει τη διαχείριση επιχειρηµατικού
κινδύνου ως ‘µια δοµηµένη, συνεπή και συνεχόµενη διαδικασία σε ολόκληρο τον
οργανισµό, για την αναγνώριση, εκτίµηση και λήψη αποφάσεων που αφορούν την
αντιµετώπιση και αναφορά των ευκαιριών και κινδύνων που επηρεάζουν την επίτευξη
των σκοπών του’.
Ο Petlier (2004) υποστήριξε ότι η διαχείριση κινδύνου συµβάλλει στην ανάλυση
του κινδύνου µιας διαδικασίας, µιας πρωτοβουλίας ώστε ο καθορισµός της καλύτερης
και δυνατής επιλογής της µεθόδου εκείνης που θα καταφέρει να εξασφαλίσει την
καλύτερη δυνατή και ασφαλέστερη λειτουργία των επιχειρήσεων να είναι εφικτός.
Ο Wallmuller (1999) ορίζει την διαχείριση κινδύνου ως ‘µια συστηµατική
διαδικασία για την αναγνώριση, ανάλυση και τον έλεγχο των κινδύνων σε έργα ή σε
οργανισµούς’.
Σύµφωνα µε την Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Committee (2004) η διαχείριση κινδύνου ορίζεται ως ‘µια διαδικασία η οποία
επηρεάζεται από το διοικητικό συµβούλιο, την διεύθυνση και το υπόλοιπο προσωπικό
και περιλαµβάνει τον εσωτερικό έλεγχο και εφαρµόζεται σε όλη την επιχείρηση,
σχεδιασµένη ώστε να παρέχει την λογική διαβεβαίωση αναφορικά µε την επίτευξη των
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στόχων της στην αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών, την
αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών αναφορών καθώς και τη συµµόρφωση µε τους
ισχύοντες νόµους και κανόνες’.

2.4.2 Η σηµασία της διαχείρισης του επιχειρηµατικού κινδύνου

Η διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά
κοµµάτια µιας επιχείρησης οι οποίες επιζητούν την ανάληψη νέων δραστηριοτήτων
και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα περιορίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τις ζηµίες
που µπορεί να προκύψουν , βοηθώντας όµως παράλληλα στην εύρυθµη λειτουργία
µιας επιχείρησης.
Ο Chapman (2006) υποστηρίζει πως χάρη στην διαχείριση επιχειρηµατικών
κινδύνων βελτιώνεται η δυνατότητα που έχει η εκάστοτε οικονοµική οντότητα να
εξισορροπήσει το αποδεκτό ποσό κινδύνου και της στρατηγικής. Το αποδεκτό ποσό
κινδύνου είναι το ποσό κινδύνου που µια οικονοµική οντότητα µπορεί να αποδεχτεί,
χωρίς όµως το ποσό αυτό να επηρεάζει τη λειτουργία της και χωρίς να εµποδίζει την
επίτευξη των στόχων της. Επιπλέον, υποστηρίζει πως η βοήθεια της διαχείρισης του
κινδύνου βελτιώνει την χρήση των πόρων της οικονοµικής οντότητας προς όφελος
της, επιτυγχάνεται η σύνδεση της ανάπτυξης, του κινδύνου και της απόδοσης και
βοηθάει στον καθορισµό των αποδεκτών ποσών κινδύνου µε την ανάπτυξη της
επιχείρησης και κατ’ επέκταση µε την επίτευξη των στόχων της. Τέλος, θεωρεί µε την
βοήθεια της διαχείρισης επιχειρηµατικών κινδύνων, η επιχείρηση µπορεί να επιτύχει
την καλύτερη εφικτή οργάνωση κεφαλαίου και µπορεί να εκµεταλλευτεί όλες τις
ευκαιρίες που της παρουσιάζονται ώστε να επιτύχει την αποτελεσµατική αξιοποίηση
των ευκαιριών που θα της παρουσιαστούν και θα οδηγήσουν σε κερδοφορία.
Η διαχείριση κινδύνων βοηθάει µια επιχείρηση να ελαχιστοποιήσει τις ζηµίες, να
βελτιώσει τον τρόπο λήψεως αποφάσεων και να ‘εκµεταλλευτεί’ τους πόρους που
έχει στην διάθεση του µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε να επιτύχει όλους
τους βραχυπρόθεσµους και µακροχρόνιους στόχους της. Η διαχείριση κινδύνων, κατά
τους Wu and Olson (2008) αποτελεί µια συνολική προσέγγιση για την επίτευξη των
στρατηγικών, προγραµµατικών και χρηµατοοικονοµικών στόχων της οικονοµικής
οντότητας µε τον αποδεκτό κίνδυνο.
Η σωστή διαχείριση κινδύνου ξεκινάει αρχικά µε την αξιολόγηση του κινδύνου
και στην συνέχεια µε την εκτίµηση των συνεπειών κα των απειλών του. Η σωστή
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ακολουθία βοηθάει στην αντιµετώπιση του κινδύνου µε επιτυχία, οδηγεί στην
αποφυγή τεράστιων προβληµάτων για την επιχείρηση και παρέχει υποστήριξη και
βοήθεια στην ∆ιοίκηση της επιχείρησης για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τους
επερχόµενους κίνδυνους µε αποτελεσµατικό και επιτυχή τρόπο (Tchankova:2002).

2.5 Το Πλαίσιο της ∆ιαχείρισης του Κινδύνου
Το πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου αποτελείται από πέντε τµήµατα.
Απαρτίζεται από την εταιρική διακυβέρνηση, τον εσωτερικό έλεγχο, την εφαρµογή,
την διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και τις πηγές κινδύνων (βλ.Σχήµα 2).

Σχήµα 2

1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Επίβλεψη από το συµβούλιο

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Υγιές Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
4. ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Θεµελιώσεις φάσεις µιας συνεχόµενης διαδικασίας
Ανάλυση→Προσδιορισµός→Εκτίµηση→Αξιολόγηση→Σχεδιασµός→∆ιαχείριση
5. ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Εσωτερικές και προερχόµενες από το περιβάλλον
Εσωτερικές ∆ιεργασίες
Λειτουργικό Επιχειρηµατικό Περιβάλλον

Πηγή: Chapman R. (2006)

Αναλυτικά µπορούµε να αναφέρουµε πως η εταιρική διακυβέρνηση µιας
επιχείρησης δείχνει ότι η διοίκηση της έχει πραγµατοποιήσει τις κατάλληλες
οργανωτικές και ελεγκτικές διαδικασίες για να είναι σε θέση να προσκοµίσει ασφαλή
αποτελέσµατα αναφορικά µε την µέτρηση και τη διαχείριση κινδύνου. Ο εσωτερικός
έλεγχος συµβάλλει στην δηµιουργία ενός ασφαλούς συστήµατος ο οποίο διασφαλίζει
τις επενδύσεις των µετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία µιας οικονοµικής µονάδος.
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Ο εντοπισµός κι η χρήση κατάλληλων πόρων βοηθάει στην εφαρµογή των
διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου που οδηγούν σε καλύτερα και αποδοτικότερα
αποτελέσµατα για την επιχείρηση. Επιπλέον, η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, η
οποία αποτελεί µια συγκεκριµένη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων κρίνεται
απαραίτητη για τον καθορισµό των επιµέρους διαδικασιών, τις εισροές, τις εκροές και
όλους τους περιορισµούς. Η διοίκηση οφείλει να είναι ενηµερωµένη και γνωρίζει
όλες τις πηγές κινδύνων, να έχει ορθή αντίληψη και να µπορεί να τους αναγνωρίσει
διότι µε αυτό τον τρόπο µπορεί να διαχειριστεί µε αποτελεσµατικότερο τρόπο τους
κίνδυνους που υπάρχουν και τελικά να καταφέρει να τους αντιµετωπίσει. Οι κίνδυνοι
που καλείται, συνήθως, µια επιχείρηση να αντιµετωπίσει είναι οι εσωτερικοί κίνδυνοι
και όσοι προέρχονται από το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί µια επιχείρηση.

2.6 Επιχειρηµατικός Κίνδυνος και Ελεγκτικός Κίνδυνος
Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος που παρουσιάστηκε και αναλύθηκε παραπάνω
συνδέεται µε τον ελεγκτικό κίνδυνο. Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι άµεσα
συνδεδεµένος µε την περίπτωση που ο ελεγκτής δεν µπορέσει να διατυπώσει τις
επιφυλάξεις του και ενστάσεις του για τις οικονοµικές καταστάσεις που στην
πραγµατικότητα είναι εσφαλµένες (Καζαντζής:2006). Ο ελεγκτικός κίνδυνος ορίζεται
ως ένας κίνδυνος που πηγάζει από το ενδεχόµενο ο ελεγκτής να κάνει λανθασµένες ή
παραπλανητικές εκτιµήσεις. Ακολουθώντας µια συστηµατική προσέγγιση και
πρακτική, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την επαγγελµατική
πρακτική του εσωτερικού ελέγχου, που δηµοσιεύθηκε από το ΙΙΑ, οι ελεγκτές
µπορούν να µειώσουν αυτόν κίνδυνο (Bell et al.: 2008).
Επιπρόσθετα, ο ελεγκτικός κίνδυνος αφορά τόσο τις εσωτερικές όσο και τις
εξωτερικές προσπάθειες ελέγχου για να µπορέσει η επιχείρηση να επιτύχει όλους
τους στόχους της. Το είδος αυτού του κινδύνου παρέχει έγκαιρη, αποτελεσµατική
διασφάλιση και συµβουλευτική υποστήριξη για τη διαχείριση αλλά και το διοικητικό
συµβούλιο. Ο ελεγκτικός κίνδυνος θεωρούνταν ως ο κίνδυνος λανθασµένων
συµπερασµάτων του ελέγχου. Τα τελευταία, όµως, χρόνια έχει συνδεθεί µε τις
λειτουργίες και τις δράσεις που αναλαµβάνονται από τους αρµόδιους και δεν
επιφέρουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
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Από τη µεριά του ο επιχειρηµατικός κίνδυνος σχετίζεται µε τους στόχους µιας
επιχείρησης. Αποτελεί ένα εν δυνάµει κόστος εφόσον η επιχείρηση δεν µπορέσει να
πραγµατοποιήσει µε επιτυχία τους στρατηγικούς της σχεδιασµούς. Η αξιολόγηση
αλλά και η διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου έχει εξελιχθεί σε µια τυπική
διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου (ERM) σε πολλούς οργανισµούς.
Ο ρόλος των ελεγκτών στον επιχειρηµατικό κίνδυνο είναι καταλυτικός καθώς
είναι σε θέση να αξιολογήσουν την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του
τρόπου µε τον οποίο αναγνωρίζονται οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι. Αξιολογούν και τις
πτυχές που σχετίζονται µε την ηθική και τις αξίες, την διαχείριση της απόδοσης, την
επικοινωνία του κινδύνου, και των πληροφοριών του ελέγχου για να επιτευχθεί µια
σωστή και αποτελεσµατική διαδικασία διακυβέρνησης.
Ο ελεγκτικός κίνδυνος περιλαµβάνει και τον κίνδυνο της αποτυχίας του
εσωτερικού ελέγχου σε ευρύτερο επίπεδο. Τα ελεγκτικά πρότυπα που δηµοσιεύονται
από το Information Systems Audit and Control Association δείχνουν πως η άσκηση
του µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο αποτυχίας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου
και τις προσπάθειες του.
Η αποτυχία της Enron, της World-com αλλά και άλλων διεθνών εταιριών που
είχαν ως αποτέλεσµα σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές βλάβες, έχουν προκαλέσει
πολλές αντιδράσεις για το ελεγκτικό επάγγελµα (Kenchel:2007). Εάν προστεθεί και η
παγκόσµια οικονοµική κρίση του 2008 που θεωρείται ότι προκλήθηκε από την
Lyman Brothers Bank και της ασφαλιστικής εταιρίας American International Group
(AIG) ενισχύεται περισσότερο η άποψη αυτή.
Αυτά τα γεγονότα είχαν ως αποτέλεσµα να κλονιστεί η εµπιστοσύνη στο
επάγγελµα του ορκωτού ελεγκτή η οποία οδήγησε σε δυσαρέσκεια και προκάλεσε
την χαµηλή ποιότητα των υπηρεσιών και την αναξιοπιστία στις πληροφορίες
(Kenchel:2007). Η ανάγκη µείωσης του κόστους του ελέγχου και η επιθυµία για
αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου είναι
εµφανής. Η γενικότερη στάση απέναντι στο ελεγκτικό επάγγελµα ανάγκασε τους
ελεγκτές να αντιµετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις (Kenchel:2007).
Από όλα τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει
να εφαρµόζεται σε όλους εκείνους τους τοµείς που παρουσιάζουν µεγαλύτερο
επιχειρηµατικό κίνδυνο. Αν ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να εκτελέσει τη δική του
εκτίµηση σχετικά µε τον επιχειρηµατικό κίνδυνο, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου θα
πρέπει να µοχλεύει τη διαδικασία διαχείρισης για την αξιολόγηση του (Beasley,
36

Clune and Hermanson:2005). Οι Shelton et al (2009) υποστηρίζουν πως οι εκτιµήσεις
ενός ελεγκτή για τις οικονοµικές καταστάσεις και ο κίνδυνος που ελλοχεύει στις
ουσιώδεις ανακρίβειες επηρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό από το επίπεδο του
επιχειρηµατικού κινδύνου. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι οι ελεγκτές αλλάζουν τις
διαδικασίες τους και τα σχέδια ελέγχου όταν οι παράγοντες του επιχειρηµατικού
κινδύνου γίνονται εµφανείς. Τέλος, σύµφωνα µε το παρακάτω σχήµα διαπιστώνουµε
ότι οι πέντε συνιστώσες του εσωτερικού ελέγχου είναι το περιβάλλον ελέγχου, η
εκτίµηση του κινδύνου, οι δραστηριότητες ελέγχου, η παρακολούθηση και η
πληροφορία και επικοινωνία.

Πηγή: COSO (1992)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών χαρακτηρίζεται, από
ορισµένους, ως µια ‘ευκαιρία’ για τις επιχειρήσεις να µπορέσουν να οργανωθούν και
δραστηριοποιηθούν µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ακολουθούσαν έως εκείνη
τη στιγµή. Ο εσωτερικός έλεγχος αποδεικνύεται µέρα µε τη µέρα ότι αποτελεί ένα
από τα σηµαντικότερα εργαλεία µιας επιχείρησης που την βοηθάει να αντιµετωπίσει
τις προκλήσεις των καιρών και να επιτύχει όλους τους στρατηγικούς της στόχους.
Για το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη, και σταδιακά αυτό γίνεται
εµφανές µέσα από τις πολιτικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις, να αποκτήσει ο
εσωτερικός ελεγκτής ουσιαστική θέση και να αναλάβει ηγετικό ρόλο ώστε να
βοηθήσει την επιχείρηση να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές σε ότι αφορά την
αναγνώριση των επιχειρηµατικών κινδύνων, τις δικλείδες ασφαλείας και την
ευθυγράµµιση της εταιρικής διακυβέρνησης.

3.1 Οι πρόσφατες έρευνες της PricewaterhouseCoopers για τον
Εσωτερικό Έλεγχο
ΕΡΕΥΝΑ 2010
ΠΗΓΗ: Capital.gr, ''PwC: Αναγκαία η αναβάθµιση του εσωτερικού ελέγχου'', 29
Απριλίου 2010

''Η ανάγκη αναβάθµισης του εσωτερικού ελέγχου σε στρατηγικό σύµβουλο
της ανώτερης διοίκησης σε θέµατα εκτίµησης και διαχείρισης κινδύνων'' αποτελεί µια
σηµαντική επισήµανση της έρευνας που διεξήχθη από την PricewaterhouseCoopers
το 2010. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει αποτελέσει την διαχείριση κινδύνου ένα
από τα πιο κεντρικά ζητήµατα των ανώτατων διοικητικών στελεχών µιας επιχείρησης
διότι µε αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται πως ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να
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κατέχει τον ρόλο ενός στρατηγικού συµβούλου της διοίκησης σε θέµατα διαχείρισης
κινδύνου.
Στην έρευνα του 2010 συµµετείχαν, όπως και στις επόµενες έρευνες που
παρουσιάζονται παρακάτω, στελέχη από 55 χώρες, µία από τις οποίες ήταν και η
Ελλάδα, από διαφορετικούς κλάδους της οικονοµίας. Ένα από τα συµπεράσµατα της
έρευνας ήταν πως στο άµεσο µέλλον θα αυξηθεί η ανάγκη για εστίαση του ελέγχου
στην διαχείριση κινδύνων και δεν θα περιοριστεί µόνο στην παροχή διασφάλισης ως
προς την καλή λειτουργία των υπαρχόντων εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας.
Πρωταρχικό στόχο αποτελεί ο συντονισµός και η οµαλή λειτουργία των διαφόρων
φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής
συµµόρφωσης εντός των εταιριών.
Αναφέρεται, επίσης, πως το συµπέρασµα σε παγκόσµιο επίπεδο ήταν πως οι
απαιτήσεις των διοικήσεων και γενικότερα όλων των ενδιαφεροµένων µερών
(stakeholders), καθιστούν αναγκαία και απαραίτητη την µετεξέλιξη του εσωτερικού
ελέγχου σε ένα ανώτερο επαγγελµατικό επίπεδο, για να επιτευχθεί η παροχή ακριβών
και πρακτικών πληροφοριών και προτάσεων για την διαχείριση κινδύνων.
Οι τρεις κρίσιµοι τοµείς στους οποίους θα πρέπει να εστιάσουν τα τµήµατα
εσωτερικού ελέγχου διότι σε αυτούς τους τοµείς υπάρχει περιθώριο βελτίωσης,
θεωρούνται, σύµφωνα µε την έρευνα, οι ακόλουθοι:

Κίνδυνοι και ζητήµατα ζωτικής σηµασία για την επιχείρηση.
Ευθυγράµµιση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου µε τις προσδοκίες των
ενδιαφεροµένων µερών.
Εναρµόνιση το µοντέλου στελέχωσης του εσωτερικού ελέγχου µε τον
ανωτέρω ρόλο του.

Για το λόγο αυτό, η έρευνα σκιαγράφησε τα 5 παρακάτω βήµατα που θα πρέπει να
γίνουν από τα τµήµατα εσωτερικού ελέγχου:

1) Να ξεκινήσει καταστρώνοντας ένα πλάνο αλλαγής
2) Να επανεκτιµήσει τις πρακτικές αξιολόγησης κινδύνων που εφαρµόζει έως
σήµερα
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3) Να αναπληρώσει τυχόν κενά ανάµεσα στις υφιστάµενες γνώσεις και
ικανότητες εντός του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου και αυτές που
απαιτούνται για την υλοποίηση των αλλαγών
4) Να συντονιστεί µε τις υπόλοιπες λειτουργίες που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου
εντός της εταιρίας, καθώς και
5) Να εστιάσει στην αποκόµιση απτών ωφελειών από την χρήση της τεχνολογίας

ΕΡΕΥΝΑ 2011
ΠΗΓΗ: news.kathimerini.gr, '''Αναβαθµίζεται ο εσωτερικός έλεγχος'' 2 Ιουλίου 2011
της Χριστίνας ∆αµουλιανού

Η 7η παγκόσµια έρευνα της PwC απέδειξε οτι αφενός αναβαθµίζεται
σηµαντικά ο ρόλος που έχει ο εσωτερικός έλεγχος για την αντιµετώπιση των
επιχειρηµατικών κινδύνων που σχετίζονται µε τις εταιρικές στρατηγικές, αφετέρου,
αναδείχθηκαν πολλές ασυµφωνίες. Με άλλα λόγια, αποδείχθηκε πως σε
διαφορετικούς τοµείς επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους οι διοικήσεις από τους
εσωτερικούς ελεγκτές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το ότι οι διοικήσεις
επιδιώκουν ανάπτυξη σε νέες γεωγραφικές αγορές ενώ οι εσωτερικοί ελεγκτές
απαντούν οτι η περιοχή αυτή βρίσκεται έξω από την εµβέλεια των δραστηριοτήτων
τους.
Η έρευνα του 2011 ανέδειξε τους εξής σχετικούς επιχειρηµατικούς κινδύνους:
Η Στρατηγική Ανάπτυξη, οι αναδυόµενες αγορές, συγχωνεύσεις και εξαγορές,
νέα προϊόντα και υπηρεσίες
Η Πληροφορική, η ασφάλεια και προστασία δεδοµένων και οι αναδυόµενες
τεχνολογίες, όπως eMobility, cloud computing.
Το Ρυθµιστικό Πλαίσιο, η αβεβαιότητα και οι συνεχείς µεταβολές στο
κανονιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο που δίνουν την ευκαιρία στον εσωτερικό
έλεγχο να συνδράµει στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών και αποδοτικών
προγραµµάτων συµµόρφωσης.

Ο partner της PwC στην Ελλάδα και επικεφαλής του τµήµατος Παροχής
Συµβουλευτικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο, επισήµανε πως το
συµπέρασµα που θα πρέπει να αντλήσουν τα ανώτερα στελέχη είναι οτι για να
αναλάβει µια οµάδα εσωτερικού ελέγχου τον ρόλο στρατηγικού συνεργάτη θα πρέπει
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να αποτελείται από έµπειρους και εξειδικευµένους επαγγελµατίες, οι οποίοι θα είναι
σε θέση να εντοπίζουν τα προβλήµατα, να συνδυάζουν τα δεδοµένα και να βοηθούν
την επιχείρηση να επιτύχει σε ένα περιβάλλον γεµάτο προκλήσεις.

ΕΡΕΥΝΑ 2012
ΠΗΓΗ: news.kathimerini.gr, ''Εσωτερικός Έλεγχος: το <<µάτι και το αυτί>> της
διοίκησης για διαχείριση κινδύνων'', 14 Απριλίου 2012 της Χριστίνας ∆αµουλιανού

Στην 8η έρευνα της εταιρίας ' PricewaterhouseCoopers' σε 64 χώρες,
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, πήραν µέρος 20 επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονοµίας: τράπεζες,
ασφάλειες, βιοµηχανία, τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, εµπόριο, υγεία. Στην έρευνα
συµµετείχαν εκτός από τα τµήµατα του Εσωτερικού Ελέγχου, και οι διοικήσεις των
επιχειρήσεων για να παρουσιαστεί µε τον καλύτερο τρόπο ο ρόλος του εσωτερικού
ελέγχου στην επιχείρηση και η υποστήριξη που παρέχει στην διαχείριση
επιχειρηµατικών κινδύνων.
Η έρευνα έδειξε πως ο σηµαντικότερος κίνδυνος για τις εταιρίες κατά το 2012
είναι η παγκόσµια οικονοµική αβεβαιότητα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιτύχουν
την διεύρυνση του ρόλου του εσωτερικού ελεγκτή για να µπορέσουν να
αντιµετωπίσουν µε αποτελεσµατικότερο τρόπο τους κινδύνους οι οποίοι αλλάζουν
συνεχώς µορφή, όπως για παράδειγµα η προστασία δεδοµένων και οι απαιτήσεις του
ρυθµιστικού πλαισίου.
Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων ζητούν από τα στελέχη του εσωτερικού
ελέγχου να διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις για τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν
οι επιχειρήσεις. Οι πρακτικές που εφαρµόζονται από τα στελέχη του Εσωτερικού
Ελέγχου δεν περιορίζονται στην παράθεση ευρηµάτων και κενών ασφαλείας αλλά
συµπεριλαµβάνουν και την ενεργή παροχή συµβουλών προς την διοίκηση της
επιχείρησης έτσι ώστε να βρεθούν οι τρόποι βελτίωσης διαχείρισης κινδύνων.
Συµπερασµατικά, ο επικεφαλής του Τµήµατος Παροχής Υπηρεσιών
Εσωτερικού Ελέγχου της PricewaterhouseCoopers επισηµαίνει οτι:
Οι ∆ιευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να κάνουν αρκετά
περισσότερα από απλούς χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους είτε ελέγχους
συµµόρφωσης,

προκειµένου

να

αναγνωριστούν

ως

σηµαντικοί

επιχειρηµατικοί εταίροι.
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Θα πρέπει να παρέχουν διασφάλιση σε σχέση µε ένα πολύ ευρύτερο φάσµα
επιχειρηµατικών κινδύνων.
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια, οι επιτροπές Ελέγχου και οι διοικήσεις των
εταιριών αναµένουν περισσότερα από τον Εσωτερικό Έλεγχο.
Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να είναι <<το µάτι και το αυτί τους>> εντός
της εταιρίας, δίνοντας διασφάλιση οτι οι σηµαντικοί επιχειρηµατικοί
κίνδυνοι έχουν κατάλληλη διαχείριση.
Η πρόκληση για τους επικεφαλείς σε κάθε εταιρία είναι να µπορούν να
ανταποκρίνονται µε συνέπεια στις ολοένα αυξανόµενες αυτές απαιτήσεις.

Η PwC, από το 2010 είχε χαρακτηρίσει ως απαραίτητη και αναγκαία την
εξέλιξη του Εσωτερικού Ελέγχου και την αναβάθµιση του σε ανώτερο επαγγελµατικό
επίπεδο. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ανάγκη από αναβάθµιση σε στρατηγικό
σύµβουλο της ανώτερης διοίκησης για θέµατα εκτίµησης και διαχείρισης κινδύνων.
Ο καλύτερος συντονισµός και η συνεργασία διαφορετικών φορέων µέσα στις εταιρίες
που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής
συµµόρφωσης είναι αναγκαία. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αξίζει να σηµειωθεί πως
υπάρχουν πολλές δυνατότητες ώστε να αξιοποιηθεί µε καλύτερο τρόπο η τεχνολογία
από τα τµήµατα Εσωτερικού Ελέγχου καθώς ο Εσωτερικός Έλεγχος αντιµετωπίζει
νέες και µεταβαλλόµενες ανάγκες και προσδοκίες και για αυτό το λόγο θα πρέπει να
επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του.

3.2 Η Πρακτική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου
Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια σύνδεσης της βιβλιογραφίας
που παρουσιάστηκε στα κεφάλαια 1 και 2 µε την εφαρµογή στην πράξη. Για το λόγο
αυτό αναλύονται οι έλεγχοι που διενεργούνται από το τµήµα εσωτερικού ελέγχου της
επιχείρησης σε ορισµένα τµήµατα αυτής µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων
που αντιµετωπίζουν τα τµήµατα αυτά ανάλογα µε την λειτουργία τους.

Λίγα λόγια για την εταιρία…
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Η εταιρία, της οποίας ορισµένα στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου θα
παρατεθούν παρακάτω, ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα και δραστηριοποιείται στο χώρο
των ειδών διατροφής. Η επωνυµία της εταιρίας δεν θα γνωστοποιηθεί στην παρούσα
διπλωµατική εργασία ύστερα από ζήτηση των αρµοδίων.
Η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά εδώ και 70 περίπου
χρόνια και λειτουργεί µε γνώµονα τον σεβασµό στον άνθρωπο για την διατροφή του
και την ποιότητα των προϊόντων που παράγει και προσφέρει στην αγορά.
Το οργανόγραµµα της εταιρίας περιλαµβάνει τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, την
Οικονοµική ∆ιεύθυνση, την ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού, την ∆ιεύθυνση
Προµηθειών, την Εµπορική ∆ιεύθυνση, την Τεχνική ∆ιεύθυνση και την ∆ιεύθυνση
Marketing.
Η εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου του οποίου την
ευθύνη, τον σχεδιασµό και την εφαρµογή τον έχει η διοίκηση. Η εταιρία έχει θέσει ως
στρατηγικούς στόχους:
Την ανάπτυξη της δραστηριότητας της σε χώρες του εξωτερικού
Την διατήρηση της ηγετικής θέσης την οποία κατέχει και,
Την είσοδο της σε νέες αγορές

Για τους λόγους αυτούς, χρησιµοποιεί το τµήµα του εσωτερικού ελέγχου ώστε να
επιτύχει τους στόχους της. Παράλληλα επιζητά την ελαχιστοποίηση των πιθανών
κινδύνων που ενέχει η επιχείρηση και την διαχείριση τους µε αποτελεσµατικό τρόπο
µέσα από την ανάλυση των λειτουργιών της. Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η
επιχείρηση, λόγω του τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται, επικεντρώνεται στους
εξής τοµείς: τη χρηµατοδότηση, τον πιστωτικό κίνδυνο, το ανθρώπινο δυναµικό, τα
αποθέµατα και τις προτιµήσεις των καταναλωτών.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι έλεγχοι που διεξάγονται σε ορισµένα τµήµατα
της εταιρίας από τον εσωτερικό ελεγκτή ώστε να επιτευχθεί η σωστή και
αποτελεσµατική

λειτουργία

των

τµηµάτων,

η

διασφάλιση

της

έγκαιρης

πληροφόρησης για τον τρόπο λειτουργίας τους και η έγκαιρη αντιµετώπιση των
κινδύνων που ενέχουν.
Είναι σηµαντικό να τονιστεί στο σηµείο αυτό πως η έρευνα που έγινε
αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο που εφαρµόζεται στην εταιρία για να
αντιµετωπιστούν όλοι οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει καθηµερινά
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βασίστηκε στα προγράµµατα εσωτερικού ελέγχου που παρουσιάζονται στο βιβλίο
του οικονοµολόγου-ελεγκτή Παπαστάθη Παντελή ‘Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος
στις επιχειρήσεις-οργανισµούς και η πρακτική εφαρµογή του’ β’ τόµος (2003).

3.2.1 Οικονοµική ∆ιεύθυνση
Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση της εταιρίας συµπεριλαµβάνει όλα εκείνα τα
‘τµήµατα’ του λογιστηρίου τα οποία διαχειρίζονται τις οικονοµικές της συναλλαγές.
Ο πιστωτικός και συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι οι κίνδυνοι που καλείται να
αντιµετωπίσει. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο οι έλεγχοι που διεξάγονται από
το τµήµα εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας αναφορικά µε τη λειτουργία τους να
παρουσιαστεί ανάλογα µε τις αρµοδιότητες του κάθε υπαλλήλου χωριστά.
Στην περίπτωση του ταµία οι έλεγχοι που διενεργούνται αφορούν:
→ Την ύπαρξη των διαδικασιών σχετικά µε την λειτουργία του ταµείου.
→ Εάν υπάρχει ειδικός χώρος στον οποίο στεγάζεται το ταµείο για να µην είναι
εύκολα προσβάσιµο σε όλους και να είναι ασφαλής
→ Εάν παρατηρούνται συχνά πλεονάσµατα ή ελλείµµατα κατά το κλείσιµο του
ταµείου και εάν ενηµερώνεται άµεσα ο οικονοµικός διευθυντής.
→ Εάν υπάρχει µικρό ταµείο.
→ Εάν τα χρήµατα µεταφέρονται στην τράπεζα και πόσο συχνά.
→ Εάν υπάρχει σύστηµα συναγερµού στο χώρο του ταµείου.
Οι παραπάνω έλεγχοι στην περίπτωση του ταµείου και τα αποτελέσµατα
αυτών των ελέγχων αποδεικνύουν πως η λειτουργία του ταµείου της εταιρίας γίνεται
µε σωστό τρόπο και έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, πράγµα το οποίο ελαχιστοποιεί
όλους εκείνους τους κινδύνους που ενέχει η µη ορθή λειτουργία του. Συγκεκριµένα, ο
ταµίας της εταιρίας προχωράει σε όλες τις πληρωµές κατόπιν των ενταλµάτων που
δίνονται και φέρουν όλες τις απαραίτητες υπογραφές και σφραγίδες. Επίσης, δεν
παρατηρείται πολύ συχνά κάποιο πλεόνασµα ή έλλειµµα στο ταµείο διότι γίνονται
τακτικοί έλεγχοι που αφορούν την µεταφορά του υπολοίπου κλεισίµατος. Το µικρό
ταµείο υπάρχει για να µικρό-δαπάνες και άλλες µικρές καθηµερινές ανάγκες. Το
ταµείο διαθέτει σύστηµα συναγερµού και είναι πάντα σε λειτουργία και, επιπλέον,
αξίζει να σηµειωθεί πως τα χρήµατα µεταφέρονται στους τραπεζικούς λογαριασµούς
της εταιρίας.
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Για τον τοµέα των εισπράξεων, οι έλεγχοι που διεξάγονται αφορούν από
ποιους διεξάγονται οι εισπράξεις, τα µπλοκ των εισπράξεων και πως αυτά
εναλλάσσονται, εάν οι εισπράξεις περιλαµβάνουν όλες εκείνες τις υπογραφές που
είναι απαραίτητες. Στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται όλα όσα προβλέπονται
γίνονται

σχετικές

παρατηρήσεις

για

να

µπορέσει

να

λειτουργήσει

µε

αποτελεσµατικότερο τρόπο ο τοµέας αυτός. Μέχρι τώρα, όµως, δεν παρατηρήθηκαν
φαινόµενα απόκλισης από την προβλεπόµενη λειτουργία του.

Στο θέµα των επιταγών, οι έλεγχοι επιδιώκουν να εξασφαλίσουν πως η
φύλαξη των επιταγών γίνεται σε ειδικό µέρος ώστε να είναι ασφαλείς και αρµόδιος
έχει κριθεί ο οικονοµικός διευθυντής της εταιρίας και ουδέποτε στο παρελθόν δεν
έχει παρατηρηθεί κάποια απώλεια επιταγής. Οι εισπρακτέες επιταγές σφραγίζονται
απευθείας ενώ για τις ακάλυπτες επιταγές γίνεται λεπτοµερής έλεγχος. Οι επιταγές
καταχωρούνται στους αντίστοιχους λογαριασµούς και γενικότερα η αξιολόγηση για
το σύστηµα που ακολουθείται για τις επιταγές έχει θετικά αποτελέσµατα για την ίδια
την εταιρία.

Τα γραµµάτια, εισπρακτέα και πληρωτέα, τα χειρίζεται ένας υπάλληλος του
λογιστηρίου ο οποίος φροντίζει να τα φυλάσσει σε ασφαλές µέρος, να συµφωνεί τα
εισπρακτέα γραµµάρια µε τα λογιστικά υπόλοιπα, να λαµβάνει άµεσα απόδειξη από
την τράπεζα και να παρακολουθεί όσα βρίσκονται σε καθυστέρηση. Για τα πληρωτέα
γραµµάτια οι έλεγχοι που διεξάγονται αφορούν την τήρηση των βιβλίων, εάν γίνεται
συµφωνία των γραµµατίων και πόσο ορθά καταχωρούνται.

Στο σύστηµα µηχανογράφησης λειτουργεί µε τρόπο που έχει εγκριθεί από την
διοίκηση και διεξάγονται έλεγχοι που αφορούν κυρίως:
o Την επεξεργασία των στοιχείων σε καθηµερινή βάση έτσι ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες.
o Τον έλεγχο αξιοπιστίας και ακρίβειας των στοιχείων.
o Την αλληλουχία των στοιχείων που καταχωρούνται.
o Την αντιστοιχία των τιµολογίων µε αυτά που χρεώνονται τόσο στους
προµηθευτές όσο και τους πελάτες.
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Γενικότερα, αξίζει να σηµειωθεί πως η οικονοµική διεύθυνση της εταιρίας, πέραν
των συγκεκριµένων λειτουργιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, προσπαθεί να
περιορίσει τους κινδύνους ελέγχοντας σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα δάνεια, τις
καταθέσεις της και άλλες παραµέτρους και θέτει ως προτεραιότητα την κατάρτιση
οικονοµικών καταστάσεων βάσει των όσων προβλέπονται από τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα.

3.2.2 Τµήµα Προσωπικού
Στόχος του τµήµατος ανθρωπίνου δυναµικού είναι η σωστή επάνδρωση των
τµηµάτων της επιχείρησης µε καταρτισµένο προσωπικό καθώς και η µείωση του
κινδύνου δηµιουργίας αρνητικών εργασιακών σχέσεων. Οι έλεγχοι που διεξάγονται
στο τµήµα Προσωπικού έχουν δείξει πως το τµήµα Προσωπικού της εταιρίας είναι
στελεχωµένο µε το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό µε πολυετή πείρα σε θέµατα
ανθρωπίνου δυναµικού καθώς η διοίκηση της εταιρίας το θεωρεί ένα από τα
καθοριστικά τµήµατα που συµβάλλουν στην οµαλή λειτουργία της. Το τµήµα
Προσωπικού έχει θεσπίσει διαδικασίες και κανονισµούς λειτουργίας για το
προσωπικό, τους οποίους και έχει κάνει γνωστούς σε όλους τους εργαζόµενους.
Υπάρχει για όλους τους εργαζοµένους πλήρες αρχείο όπως αναλυτικό βιογραφικό
σηµείωµα και οι αξιολογήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά καιρούς προκειµένου
ο υπεύθυνος να είναι σε θέση να ανατρέξει σε αυτά τα στοιχεία εύκολα και γρήγορα
όποτε κριθεί απαραίτητο. Καταρτίζεται βραχυχρόνιο, αλλά όχι µακροχρόνιο
πρόγραµµα εργασιών, ενώ ακόµη µια αδυναµία του τµήµατος είναι πως ένα µικρό
ποσοστό εργαζοµένων έχει υπέρ του δέοντος φορτωµένες αρµοδιότητες χωρίς να
κατέχει τα απαραίτητα εξειδικευµένα προσόντα γι’ αυτό.
Σε ότι αφορά την διαδικασία πρόσληψης καταρτίζεται ένα πλάνο
προσλήψεων, γνωστοποιείται η θέση και η περιγραφή της και στη συνέχεια
πραγµατοποιούνται οι συνεντεύξεις. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ο
νεοπροσλαµβανόµενος ενηµερώνεται για την σύµβαση εργασίας του και διανύει µια
δοκιµαστική περίοδο δύο µηνών, για την οποία είναι από την αρχή ενήµερος και κατά
την διάρκεια της οποίας ενηµερώνεται για τα καθήκοντα του, ώστε στο τέλος να
αποφασισθεί η τελική πρόσληψη του.
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Όλοι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν το ωράριο τους και είναι ενήµεροι για αυτό. Η
προσέλευση και η αποχώρηση όλου του προσωπικού γίνεται µε την σήµανση
ηλεκτρονικής κάρτας. ∆εν παρατηρείται ιδιαίτερη και µεγάλη απόκλιση από το
ωράριο εργασίας. Ακόµη κι όταν παρατηρείται, είναι ενήµεροι οι προϊστάµενοι των
τµηµάτων για την πιθανή καθυστέρηση εισόδου ή νωρίτερη έξοδο από την
προβλεπόµενη
Η εταιρία διαθέτει εγκεκριµένο σύστηµα αξιολόγησης προσωπικού ενώ σε ότι
αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού δεν διαθέτει εκπαιδευτικό κέντρο αλλά
συµµετέχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα καθώς ενηµερώνεται τακτικά από τους
αρµόδιους οργανισµούς και παροτρύνει τους εργαζόµενους της, ανάλογα µε την
κατηγορία των σεµιναρίων, να συµµετέχουν σε όσα κρίνει η διοίκηση απαραίτητο,
για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί.
Η εταιρία διαθέτει γιατρό εργασίας ο οποίος επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις
δυο φορές την εβδοµάδα και τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Παρέχεται στο προσωπικό τα κατάλληλα είδη ρουχισµού και υποδηµάτων στο τοµέα
της παραγωγής για να µηδενιστούν οι πιθανότητες ατυχηµάτων στον εργασιακό
χώρο.

3.2.3 Τµήµα Προµηθειών
Αναφορικά µε το τµήµα Προµηθειών και τη λειτουργία του οφείλουµε τα
αναφέρουµε πως το τµήµα Προµηθειών της εταιρίας αναφέρεται στην διεύθυνση της
εταιρίας και σε συνεργασία µαζί της λαµβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις. Στόχος του
συγκεκριµένου τµήµατος είναι η ''διατήρηση συγκεκριµένης αριθµητικά αποθήκης'',
όπως έχει ζητηθεί από την διοίκηση, σε τέτοια επίπεδα που να µειώνει το κίνδυνο
έλλειψης Α' και Β' υλών. Υπάρχει κανονισµός αγορών ο οποίος προβλέπει την
προµήθεια Α’ υλών και βοηθητικών υλών καθώς και τον εξοπλισµό των
µηχανηµάτων. Η διαδικασία που χρησιµοποιείται προβλέπεται από το ISO που
διαθέτει η επιχείρηση και έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικό. Γίνεται προγραµµατισµός
προµηθειών για κάθε τετράµηνο βάσει του προγραµµατισµού που προβλέπεται.
Οι προµηθευτές επιλέγονται να διαθέτουν σύστηµα ISO, υπάρχει κατάλογος
εγκεκριµένων προµηθευτών για όλες τις αγορές, µικρής ή µεγάλης αξίας, βάσει του
οποίου ζητούνται προσφορές ανάλογα µε την εκάστοτε ανάγκη έτσι ώστε να

47

αξιολογηθούν όλες µαζί και να επιλεχθεί η πιο συµφέρουσα. Ο κατάλογος αυτός
ανανεώνεται κάθε εξάµηνο και τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για την ένταξη
ενός προµηθευτή στο κατάλογο είναι η τιµή, ο χρόνος παράδοσης και η ποιότητα των
προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν προσφερθεί. Η διοίκηση είναι αυτή που
αποφασίζει για την ύπαρξη ή µη ενός προµηθευτή στο κατάλογο λαµβάνοντας υπόψη
την συµπεριφορά του προµηθευτή κατά την διάρκεια της συνεργασίας.
Το τµήµα Προµηθειών συνεργάζεται άµεσα µε το τµήµα Προγραµµατισµού
Παραγωγής για να γνωρίζει ανά πάσα στιγµή τις ανάγκες και τις πιθανές ελλείψεις.
Το απόθεµα αποτελεί το εναρκτήριο στοιχείο για να ξεκινήσει η διαδικασία εύρεσης
εµπορευµάτων. Τα δελτία παραγγελίας φέρουν την υπογραφή του υπευθύνου και
κατόπιν παρακολουθείται η εκτέλεση τους βάσει τον χρόνο παράδοσης που έχει
συµφωνηθεί. Σε περίπτωση που η ποιότητα που παραδίδεται δεν είναι αυτή που έχει
συµφωνηθεί διενεργούνται οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από την
εταιρία. Οι όροι που αναγράφονται στο τιµολόγιο αγοράς πρέπει να είναι αυτοί που
έχουν συµφωνηθεί και έχουν υπογραφεί στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.
Κατά την παραλαβή των εµπορευµάτων ο αρµόδιος υπάλληλος ελέγχει εάν το
εµπόρευµα που παραλαµβάνει συµφωνεί ποσοτικά και ποιοτικά µε την εντολή
παραλαβής που έχει λάβει από τον Υπεύθυνο Προµηθειών και σε περίπτωση που
διαπιστωθεί κάποια απόκλιση την καταγράφει και ενηµερώνει άµεσα τους αρµόδιους
ώστε

να

γνωρίζει

τις

επόµενες

ενέργειες

του.

Τα

δελτία

αποστολής

αντιπαραβάλλονται µε το τιµολόγιο για να ‘κλείσει’ η εισαγωγή των εµπορευµάτων
και να προχωρήσει η λογιστική καταχώρηση που θα οδηγήσει τελικά στην
αποπληρωµή τους.

3.2.4 Τµήµα Πωλήσεων
Στον τοµέα των πωλήσεων τα πορίσµατα του εσωτερικού ελέγχου έχουν
αναφέρει πως το τµήµα Πωλήσεων λειτουργεί σύµφωνα µε τον κανονισµό
λειτουργίας πωλήσεων που έχει θεσπιστεί από την διοίκηση της εταιρίας. Οι
διαδικασία

πώλησης

περιλαµβάνει

την

πολιτική

των

πωλήσεων,

την

παραγγελιοληψία, την καταχώρηση της, την παρακολούθηση εκτέλεσης της και την
εξόφληση των τιµολογίων.
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Το τµήµα Πωλήσεων απαρτίζεται από άτοµα έµπειρα αλλά και χωρίς εµπειρία
που γνωρίζουν πλήρως όλες τις πτυχές και χαρακτηριστικά του προϊόντος που
καλούνται να προωθήσουν στην ελληνική αγορά. Κάθε πωλητής έχει το δικό του
πελατολόγιο που καλείται να εξυπηρετήσει. ∆εν τίθενται συγκεκριµένοι στόχοι
πώλησης, πράγµα το οποίο θεωρείται το βασικό µειονέκτηµα του τµήµατος. Η
διοίκηση της εταιρίας χαρακτηρίζει την εταιρία πελατοκεντρική και αυτή την άποψη
επιθυµεί να υιοθετούν και τα στελέχη της στο τµήµα Πωλήσεων. Οι πωλητές πριν
από κάθε πώληση γνωρίζουν πλήρως την οικονοµική κατάσταση και τα υπόλοιπα
των πελατών από το τµήµα πιστώσεων. Ακολουθείται συγκεκριµένο πρόγραµµα
επισκέψεων για την λήψη της παραγγελίας. Το µηχανογραφικό σύστηµα της εταιρίας
περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο πωλητής
(ισχύουσες τιµές, εκπτώσεις, όροι αποστολής των προϊόντων κτλ), πράγµα που το
καθιστά αποτελεσµατικό στην διαχείριση του πελατολογίου του και τον βοηθά να
ελέγχει την εκτέλεση των παραγγελιών.
Στην περίπτωση επιστροφής εµπορευµάτων ερευνάται η αιτία που οφείλεται η
επιστροφή για να αποφευχθεί στο µέλλον και ενηµερώνεται και η διοίκηση για να
λάβει από την µεριά της τα απαραίτητα µέτρα. Επίσης, οι πωλητές είναι υπεύθυνοι
για την ενηµέρωση των πελατών τους σε περίπτωση που δεν µπορούν να εκτελεστούν
κάποιες από τις παραγγελίες τους. Το τελευταίο διάστηµα το φαινόµενο παραγγελιών
που δεν µπορούν να εκτελεστούν έχει αυξηθεί λόγω κάλυψης πλαφόν από τους
πελάτες και µη έγκαιρης καταβολής των ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Πραγµατοποιείται, επίσης, συµφωνία πελατών ανάλογα µε την συνεννόηση
που έχει προηγηθεί. Κατά µέσο όρο οι συµφωνίες πελατών πραγµατοποιούνται κάθε
µήνα. Η λογιστική καταχώρηση των πωλήσεων γίνεται έγκαιρα σε πραγµατική
περίοδο.

3.2.5 Τµήµα Παραγωγής
Το τµήµα Παραγωγής αποτελεί το µεγαλύτερο αριθµητικά τµήµα αυτής της
επιχείρησης. Η διοίκηση εγκρίνει το εξαµηνιαίο πρόγραµµα παραγωγής και ορίζει
τον επικεφαλή για την οµαλή διεξαγωγή των διαδικασιών της παραγωγικής
διαδικασίας.
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Ο εσωτερικός ελεγκτής της εταιρίας εξετάζει εάν το τµήµα παραγωγής:
Εκτελεί το πρόγραµµα παραγωγής σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έχει
οριστεί.
Τηρεί όλες τις προδιαγραφές των προϊόντων σε όλα τα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας.
∆ίνει έγκαιρα στο τµήµα ποιοτικού ελέγχου δείγµα των προϊόντων για να
γνωρίζει εάν µπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση της παραγγελίας ή στην
προσωρινή διακοπή της.
Φροντίζει την σωστή αποθήκευση των α’ και β’ υλών σε κανονικές συνθήκες
θερµοκρασίας.
Ακολουθεί το σύστηµα ISO για τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά.
Εκδίδει δελτία ανάλωσης ανά ηµεροµηνία και είδος για να είναι ενήµερη η
αποθήκη µε τα εµπορεύµατα που είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή.
Τα εµπορεύµατα που χαρακτηρίζονται ως ‘βλαβερά’, ‘ευαίσθητα’, ‘ευπαθή’
κτλ υπάρχει ειδικά εξειδικευµένο προσωπικό που τα παραλαµβάνει και τα
µεταφέρει σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους στους οποίους δεν υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση.
Τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο των παραγόµενων προϊόντων,

τα οποία

µεταφέρονται στο χώρο της αποθήκης µε εσωτερικά έγγραφα για την
καλύτερη διαχείριση τους.
Φροντίζει ώστε η διακίνηση των ετοίµων προϊόντων να γίνεται µε τρόπο ώστε
να αποφεύγεται η ζηµία τους.

Από όλα τα παραπάνω συµπεραίνεται πως το τµήµα εσωτερικού ελέγχου της
επιχείρησης ακολουθεί συγκεκριµένες πολιτικές ελέγχου, εξασφαλίζοντας µε αυτό
τον τρόπο την εύρυθµη λειτουργία των τµηµάτων της επιχείρησης. Οι έλεγχοι που
σηµειώθηκαν παραπάνω αποσκοπούν στον εντοπισµό των µειονεκτηµάτων της
επιχείρησης. Επιπλέον, το τµήµα εσωτερικού ελέγχου εντοπίζει εάν ακολουθούνται
όλες εκείνες οι υποδείξεις και παρατηρήσεις που έχουν γνωστοποιηθεί στο εκάστοτε
τµήµα. Ο ελεγκτής συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία προκειµένου να συντάξει
την αναφορά του και εκδώσει τα επίσηµα αποτελέσµατα. Ενηµερώνει στο τέλος την
ελεγχόµενη µονάδα για τα ευρήµατα του ελέγχου και συντάσσει την ελεγκτική του
έκθεση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

4.1 Η οικονοµική κρίση και ο εσωτερικός έλεγχος
Ο κ.Τριανταφυλλίδης σε οµιλία του του ΕΙΕΕ στις 15/3/2010 ανέπτυξε τις
παρακάτω 10 προτάσεις για τον Εσωτερικό Έλεγχο σε περίοδο οικονοµικής κρίσης:

1) Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στους κινδύνους και τις
δραστηριότητες που σχετίζονται µε την οικονοµική κρίση. Θα πρέπει
οπωσδήποτε να επισκοπήσουν τους κινδύνους που έχουν σχέση µε τη φήµη
της εταιρίας, τη ρευστότητα, την ενδεχόµενη µείωση προσωπικού, τους
προµηθευτές, τα εκτός ισολογισµού στοιχεία και τα Συστήµατα Εσωτερικού
Ελέγχου που πρέπει να υπάρχουν για να µειώσουν τους συγκεκριµένους
κινδύνους.
2) Θα πρέπει να αυξήσουν την επικοινωνία µε την επιτροπή Ελέγχου του ∆Σ
ώστε να προωθήσουν την αναγκαιότητα ∆ιαχείρισης Κινδύνων και να την
ενηµερώνουν έγκαιρα για τυχόν νέους κινδύνους (Risk Based Audit
ουσιαστικά µε συνεχή αναθεώρηση του χάρτη κινδύνων).
3) Θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διαδικασία του Risk Management και πως
αυτό επιτελείται σε σχέση µε την κάλυψη των στρατηγικών στόχων της
επιχείρησης.
4) Θα πρέπει να αποτιµήσουν ξανά τους κινδύνους, ειδικά εκείνους που αν
ληφθούν συνδυαστικά υπόψη και προκύψουν θα είναι πολύ σηµαντικοί.
Μέχρι σήµερα κατά κανόνα, πολλοί Εσωτερικοί Ελεγκτές έκαναν risk
assessment σε πολλούς ανεξάρτητους κινδύνους βαθµολογώντας χαµηλά την
πιθανότητα αυτοί να προκύψουν, ενώ δεν βαθµολογούσαν καθόλου το
ενδεχόµενο αυτοί να προκύψουν σωρευτικά ή συνδυαστικά.
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5) Θα πρέπει να λειτουργήσουν µε ένα πιο ευέλικτο πρόγραµµα ελέγχων που να
αναθεωρείται ανάλογα µε τους επικαιροποιηµένους στόχους της εταιρείας.
6) Θα πρέπει να λειτουργούν σαν βασικοί εκπαιδευτές ενδοεταιρικά, σε θέµατα
διαχείρισης κινδύνων και να αξιοποιούν για ενηµέρωση κάθε ευκαιρία
συζήτησης σε θέµατα κινδύνων.
7) Θα πρέπει να εντείνουν τους ελέγχους τους για θέµατα απάτης ιδιαίτερα
εκείνων που έχουν σχέση µε την οικονοµική κρίση (απάτη λευκού κολάρου,
απάτη υπαλλήλων και εξωτερική απάτη), τα θέµατα έλλειψης αποθεµάτων,
παραβίασης των υπερωριών, λογαριασµών πληρωτέων χωρίς έγκριση και
τους παραφουσκωµένους λογαριασµούς εξόδων.
8) Θα πρέπει να αυξήσουν τη γνώση τους για την επιχείρηση, να µάθουν δηλαδή
την επιχείρηση όσο καλύτερα µπορούν και να σιγουρευτούν οτι το πρόγραµµα
ελέγχου περιλαµβάνει όλους τους κινδύνους της επιχείρησης.
9) Θα πρέπει να αυξήσουν τη σχέση και την επικοινωνία τους µε τους
υπόλοιπους φορείς ελέγχου της επιχείρησης (Risk Officers, Compliance
Officers, Controllers) ώστε να πληροφορούνται αδιάλειπτα τους νέους
κινδύνους και τις αλλαγές στη στρατηγική της επιχείρησης.
10) Τέλος, θα πρέπει να ενισχύουν την αποδοτικότητα ελεγκτικής τους εργασίας
και αν χρειαστεί να την ανασχεδιάσουν µε τον ίδιο τρόπο και σκεπτικό που η
επιχείρηση θα έχει για την αποδοτικότητα των επιµέρους λειτουργιών της σε
περίοδο οικονοµικής κρίσης.

4.2 Συµπεράσµατα
Το κυριότερο συµπέρασµα που απορρέει από την παράθεση τόσο των
θεωρητικών προσεγγίσεων όσο και των πρακτικών είναι πως ο εσωτερικός έλεγχος
συµβάλλει καθοριστικά στην διαχείριση και την αντιµετώπιση των κινδύνων σε µια
επιχειρηµατική οντότητα. Αποτελεί εκείνο το ‘µέσο’ που βοηθάει τις διοικήσεις να
εντοπίσουν τους εν δυνάµει κινδύνους, να προετοιµαστούν και να τους διαχειριστούν
µε αποτελεσµατικό τρόπο.
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Ο εσωτερικός έλεγχος τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται όλο και
περισσότερο. Χρησιµοποιείται ως µέσο για τον εντοπισµό όλων εκείνων των
νευραλγικών σηµείων µιας επιχείρησης µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων,
την επίτευξη των εταιρικών της στόχων και των επιχειρηµατικών τους
δραστηριοτήτων που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της.
Η οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην
δηµιουργία ή τον επαναπροσδιορισµό του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. Οι
επιχειρήσεις πλέον θεωρούν πως το τµήµα εσωτερικού ελέγχου διαδραµατίζει
καταλυτικό ρόλο στην ανοδική πορεία και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι εσωτερικοί
ελεγκτές θα πρέπει να είναι επαγγελµατίες µε βαθιά γνώση της επιχειρηµατικής
πολιτικής και κουλτούρας και των µηχανισµών µια επιχείρησης και, πρώτα από όλα,
να είναι αντικειµενικοί και ανεξάρτητοι διότι µόνο µε αυτό τον τρόπο θα είναι σε
θέση να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τον κίνδυνο και να επιτύχουν όλους τους
εταιρικούς στόχους. Οι ∆ιοικήσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει από την µεριά τους να
καθορίσουν τις µεθόδους λήψης αποφάσεων και τις πολιτικές που θα ακολουθούνται
αναφορικά µε την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί πως έχει υποστηριχθεί από πολλούς πως
ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία στην επιχείρηση και εξασφαλίζει την
µακροχρόνια επιβίωση και προστασία της από την καταδολίευση. Έχει χαρακτηριστεί
ως µέσο αποτελεσµατικής εταιρικής διακυβέρνησης που θωρακίζει τα συµφέροντα
µιας επιχείρησης.
Οι µεταβολές τους οικονοµικού κλίµατος και οι ραγδαίες εξελίξεις που
συµβαίνουν καθηµερινά επιτάσσει ο εσωτερικός έλεγχος να αποκτήσει µια
προοδευτικότερη προσέγγιση. ∆εν θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στον έλεγχο των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αλλά να επεκταθεί, λαµβάνοντας ουσιαστικό
ρόλο, και στον έλεγχο των διοικητικών και διαχειριστικών προβληµάτων
προστατεύοντας την επιχείρηση από ενδεχόµενες απάτες. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες ασκείται η διοίκηση και να
παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις ιεραρχίες κατόπιν προληπτικών και
κατασταλτικών ελέγχων, την βελτίωση των διαδικασιών και την συνεχή αποτίµηση
των κινδύνων. Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να γνωρίζει επαρκώς τους
στόχους της επιχείρησης και το σύνολο των δραστηριοτήτων της για να µπορεί να
αναγνωρίζει τους κινδύνους και να προστατεύει την επιχείρηση από αυτούς.
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Είναι αξιοσηµείωτο πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να µάθουν να ενεργούν σε
ένα περιβάλλον διαφορετικό από το µέχρι τώρα, πιο ηθικό και θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη των εργασιακών σχέσεων καθώς ο ανθρώπινος
παράγοντας συµβάλλει καταλυτικά στην επίτευξη των στόχων µιας επιχείρησης.
Αναµφισβήτητα, τα στελέχη του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να
διατηρούν άριστες σχέσεις και να βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε την εκάστοτε
διοίκηση.
Εν κατακλείδι, συµπεραίνεται πως ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να
αποτελέσει τον στρατηγικό σύµβουλο σε µια επιχείρηση. Η τεχνολογία θα πρέπει να
αξιοποιηθεί περισσότερο και µε αποτελεσµατικότερο τρόπο από τα τµήµατα
εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να αποκτήσουν εκείνη τη δυναµική που θα τα
καταστήσει ικανά να αντιµετωπίσουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο
καλούνται

να

δραστηριοποιηθούν.

Η

ανάπτυξη

αξιόπιστων

και

ασφαλών

πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην
λειτουργία µιας επιχειρηµατικής οντότητας. Ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να
αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για να µπορέσει η επιχείρηση να
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο.
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