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ABSTRACT
The aim of this thesis which was written as a part of the postgraduate program
"Applied Accounting and Auditing" in the Department of Accounting and Finance of
the University of Macedonia is the connection of internal control with fraud incidents
in the modern economic business environment.
The first chapter negotiates the subject of internal control and makes a
historical reference to it, also refers to the types of internal control, its objective aims
and the need of internal control.
In the second chapter, we talk about the International Professional Practices
Framework of internal audit with reference to the Internal Audit Code of Conduct of
and internal control standards.
Moving on to the third chapter, entitled "Fraud inside business” we 'analyze this
subject in four subchapters. In the first one we refer to fraud as a meaning, to its types
and motives, to the mechanism of the fraud scheme, to the "fraud triangle" etc. In the
second subchapter, we are talking about fraud prevention and control strategies, while
the third relates to the identification of fraud. In the end, we talk about fraud’s
confrontation.
We proceed then to the fourth chapter of this thesis. We develop four of the
biggest corporate fraud scandals and the causes of them.
The fifth chapter makes reference to the responsibilities of the internal auditor
and the effective function of the internal control system. Furthermore, we talk about
the enhanced role of the internal control and internal’s audit contribution to reducing
fraud incidents in business.
In the sixth chapter of this thesis we approach risk management through fraud
risk assessment and refer to the planning, implementation and evaluation of control.
Finally, the seventh chapter consists of the conclusions and the eighth consists
of the literature used.
The ultimate aim of this paper is to stimulate further discussion and research on
how the incidents related to fraud in companies are connected with the existence of
internal control and how it helps to manage them.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του
Μεταπτυχιακού προγράµµατος «Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική» του
τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
είναι η σύνδεση του εσωτερικού ελέγχου µε τα φαινόµενα απάτης στο σύγχρονο
οικονοµικό περιβάλλον των επιχειρήσεων.
Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας διαπραγµατεύεται την έννοια του εσωτερικού
ελέγχου και κάνοντας µία σύντοµη ιστορική αναφορά στην έννοια αυτή,
αναφερόµαστε στα είδη του εσωτερικού ελέγχου, τους αντικειµενικούς σκοπούς του
και τέλος στην αναγκαιότητα του.
Στο

δεύτερο

κεφάλαιο

της

εργασίας

αναφερόµαστε

στο

πλαίσιο

επαγγελµατικής εφαρµογής του εσωτερικού ελέγχου µε αναφορά στον Κώδικα
∆εοντολογίας του εσωτερικού ελέγχου και τα πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου.
Συνεχίζοντας στο τρίτο κεφάλαιο που τιτλοφορείται «Απάτη στο εσωτερικό της
επιχείρησης» αναλύουµε το θέµα αυτό σε τέσσερα υποκεφάλαια. Στο πρώτο από
αυτά αναφερόµαστε στην απάτη ως έννοια, στα είδη και στα κίνητρα της, στο
µηχανισµό του συστήµατος της απάτης, στο «τρίγωνο της απάτης» κτλ. Στο δεύτερο
υποκεφάλαιο κάνουµε λόγο για τη πρόληψη της απάτης και τις στρατηγικές
καταπολέµησης της ενώ στο τρίτο αναφερόµαστε στην αναγνώριση της απάτης.
Τέλος, το τέταρτο υποκεφάλαιο αναφέρεται στην αντιµετώπιση της απάτης.
Προχωρούµε εν συνεχεία στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας. Εδώ
αναπτύσσουµε τέσσερα από τα µεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα απάτης και
αναφερόµαστε στα αίτια τους.
Το πέµπτο κεφάλαιο κάνει αναφορά στις αρµοδιότητες του εσωτερικού
ελεγκτή, στην αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου,
στον αναβαθµισµένο ρόλο του εσωτερικού ελέγχου και τη συµβολή του εσωτερικού
ελέγχου στο περιορισµό της απάτης στην επιχείρηση.
Στο έκτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας προσεγγίζουµε τη διαχείριση του
κινδύνου της απάτης µέσω της εκτίµησης των κινδύνων της απάτης και του
σχεδιασµού, της εφαρµογής και της αξιολόγησης του ελέγχου.
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Τέλος, στο έβδοµο κεφάλαιο ακολουθούν τα συµπεράσµατα γύρω από το θέµα
που διαπραγµατευθήκαµε στην εργασία αυτή και στο όγδοο παραθέτουµε τη
βιβλιογραφία που χρησιµοποιήσαµε.
Απώτερος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να υποκινήσει περαιτέρω
συζήτηση και έρευνα σχετικά µε το πως συνδέονται τα φαινόµενα απάτης στις
επιχειρήσεις µε την ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου και πως αυτός βοηθά στην
διαχείριση τους.
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Η.Π.Α-Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
Ε.Ε-Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε αρχικά στον ορισµό της έννοιας «εσωτερικός
έλεγχος/internal audit» και στη συνέχεια έπειτα από µία σύντοµη ιστορική αναδροµή
του εσωτερικού ελέγχου θα θέσουµε το πλαίσιο επαγγελµατικής εφαρµογής του και
τους αντικειµενικούς σκοπούς του. Τέλος, θα αναφερθούµε στην αναγκαιότητα της
µορφής αυτής του ελέγχου.

Ορισµός Εσωτερικού Ελέγχου
Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως εξής:
“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity,
designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an
organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach
to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and
governance processes”.
∆ηλαδή:
“Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη και αντικειµενική δραστηριότητα,
διασφαλιστικού και συµβουλευτικού χαρακτήρα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και
να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού. Βοηθάει τον οργανισµό να επιτύχει
τους αντικειµενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας µια συστηµατική, επαγγελµατική
προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και της
εταιρικής διακυβέρνησης”.

Ιστορική Aναδροµή Εσωτερικού Ελέγχου
Σύµφωνα µε αναφορές ο εσωτερικός έλεγχος υπήρχε σε πολλούς πολιτισµούς όπως
σε αυτόν της Μεσοποταµίας, τον Αιγυπτιακό, τον Ελληνικό, τον Περσικό, τον
Ρωµαϊκό, τον Κινεζικό και τον Εβραϊκό. Έπειτα από την Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, τα
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περισσότερα

από

τα

Ελεγκτικά

συστήµατα,

έπαψαν

να

υπάρχουν

και

επανεµφανίστηκαν προς το τέλος του Μεσαίωνα.
Παρόλο που οι ρίζες του εσωτερικού ελέγχου προέρχονται όπως αναφέραµε
από πολύ παλιά, ο εσωτερικός έλεγχος αναγνωρίστηκε στις ΗΠΑ µόλις το 1930.
Αιτία αποτέλεσαν η ίδρυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange
Commission) των ΗΠΑ το 1934 και η αλλαγή των στόχων και των τεχνικών των
εξωτερικών ελεγκτών.
Μετά την εξάπλωση των λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου και την
αναγνώρισή του, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors)
το οποίο ιδρύεται το 1941, διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, στην κατανόηση της
σπουδαιότητας του επαγγέλµατος των εσωτερικών ελεγκτών. Ως θεσµοθετηµένος
φορέας το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών επέβλεπε τις επαγγελµατικές
δραστηριότητες των εσωτερικών ελεγκτών.
Έπειτα από το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου η ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων αναζητούσαν
λύσεις από τα τµήµατα του εσωτερικού ελέγχου στοχεύοντας τόσο στην αύξηση των
µεριδίων αγοράς τους όσο και στη συγκράτηση των λειτουργικών τους εξόδων στα
ίδια επίπεδα. Μέσα σε αυτή τη λογική ο εσωτερικός έλεγχος αναγνωρίστηκε από το
Νοµοθετικό Σώµα των Η.Π.Α. το 1977 και όλες οι επιχειρήσεις υπόκεινται από τότε
στη δικαιοδοσία της Αµερικάνικης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC SECURITIES
AND EXCHANGE COMMISSION)

και είναι υποχρεωµένες να διαθέτουν ένα

επαρκές σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Το 1987, µία εξίσου σηµαντική Επιτροπή των
ΗΠΑ προτείνει ότι όλες οι ανώνυµες εταιρίες θα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικούς
ελέγχους, µε σκοπό την πρόληψη απατηλών χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων αλλά
και τον έγκαιρο εντοπισµό τους.
Στο δρόµο που χάραξαν οι ΗΠΑ ακολουθώντας την ίδια λογική και η Ελληνική
Κεφαλαιαγορά απαιτεί από τις επιχειρήσεις να διαθέτουν αποτελεσµατικό εσωτερικό
έλεγχο µε σκοπό την αποτελεσµατική επίτευξη των στόχων τους αλλά και την
προστασία συµφερόντων της αγοράς.
Σήµερα, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µια ανεξάρτητη υπηρεσία που
προσθέτει αξία στην οικονοµική µονάδα κυρίως στην αποτελεσµατική διαχείριση
των επιχειρησιακών κινδύνων.

10

Είδη εσωτερικού ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος, στην προσπάθεια του να καλύψει ελεγκτικά όλους τους
χώρους, συναντά ορισµένες δυσκολίες, όπως έλλειψη ανάλογης υποστήριξης από
τους διοικούντες, αδυναµία των ελεγκτών να υποστηρίξουν το έργο τους, καθώς και
τη µη αποδοχή του από τους ελεγχόµενους, ειδικά σε θέµατα τεχνικά και
παραγωγικής διαδικασίας µε την αιτιολογία, ότι δεν είναι αντικείµενα του
εσωτερικού ελέγχου.
Παρά τις δυσκολίες αυτές οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά, έδωσαν τη
δυνατότητα στον εσωτερικό έλεγχο να κερδίσει το χαµένο έδαφος που είχε
παραχωρήσει, να αποκτήσει δυναµική παρουσία και να γίνει όλο και περισσότερο
αποδεκτός, αναγκαίος ακόµη και στους ίδιους τους ελεγχόµενους. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι στην πράξη σε κάθε αντικείµενο ελέγχου υπεισέρχονται ταυτόχρονα
και άλλα είδη ελέγχου, συµπληρώνοντας τον ανάλογα µε τον ελεγχόµενο, το εύρος
και τη βαρύτητα που υπάρχει κάθε φορά. Εάν για παράδειγµα ελέγχουµε τα
αποθέµατα πέραν της απογραφής για την συµφωνία αυτών, θα εισέλθουµε και σε
επίπεδα διαχείρισης αυτών, στο κόστος εκπαίδευσης και στη διοίκηση του
προσωπικού καθώς στις φύρες εκφρασµένες και σε αξία. Ως προς τη διάκριση των
ελέγχων, για καλύτερη κατανόηση αυτών, πιο κάτω γίνεται µια σύντοµη περιγραφή
σε τέσσερα είδη:

Έλεγχοι παραγωγής
Οι έλεγχοι παραγωγής (Productions Audits) στοχεύουν στο κατά πόσο τηρούνται οι
διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας και στο κατά πόσο οι
παραγόµενες ποσότητες είναι σύµφωνες µε το εγκεκριµένο από τη διοίκηση
πρόγραµµα, σε ετήσια βάση και ανά περιόδους όπως και στο κατά πόσο γίνεται
σωστή διαχείριση και χρήση του µηχανολογικού εξοπλισµού. Επίσης στο αν τα
τµήµατα είναι σωστά και κατάλληλα στελεχωµένα, αν τα στελέχη είναι κατάλληλα
εκπαιδευµένα, αν γίνεται σωστά ο εφοδιασµός της παραγωγής από υλικά, αν αυτά
διαχειρίζονται σωστά αποφεύγοντας τις υψηλές φύρες πέραν των φυσιολογικών
ορίων, καθώς επίσης τα κατά πόσο τα προϊόντα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
του ποιοτικού ελέγχου (I.S.O.). Επίσης, αν η συσκευασία των προϊόντων είναι
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, αν τηρούνται οι διαδικασίες παράδοσης–παραλαβής
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των ετοίµων προϊόντων από την παραγωγή στην αποθήκη και γενικότερα αν
τηρούνται οι διαδικασίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία και τα µέσα που
λαµβάνουν χώρα σε όλες τις παραγωγικές φάσεις.

Οικονοµικοί έλεγχοι
Οι οικονοµικοί έλεγχοι (Financial Audits), στοχεύουν στην επαλήθευση της
ακρίβειας, της ειλικρίνειας και της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και
των στοιχείων, στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών, στην
εξακρίβωση της νοµιµότητας και της αποδοτικότητας των οικονοµικών πόρων, της
σωστής διαχείρισης αυτών, µέσω διαδικασιών για συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται µε κάθε λεπτοµέρεια επί των οικονοµικών στοιχείων,
των επιµέρους δοσοληψιών–συναλλαγών και σε κάθε είδος οικονοµικού φαινοµένου,
παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες στη διοίκηση για τη λήψη επιχειρηµατικών
αποφάσεων. Αφού γίνεται αναφορά στους οικονοµικούς ελέγχους θα πρέπει να
τονισθεί ιδιαιτέρως πως οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν συντάσσουν ισολογισµούς,
αντικείµενο που αφορά τον προϊστάµενο του λογιστηρίου.
∆ιοικητικοί έλεγχοι
Οι διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits) κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο
δράσης, σε αντίθεση µε τους οικονοµικούς και λειτουργικούς ελέγχους, έχουν
ευρύτερους αντικειµενικούς στόχους, οι οποίοι συνίστανται στο να εξετάζουν και να
αξιολογούν, βάσει αντικειµενικών και επιστηµονικών µεθόδων, την συνολική
διοικητική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης, καθώς και τις επιµέρους διοικητικές
λειτουργίες αυτής, σύµφωνα µε τις τεχνικές/µεθόδους και τους αποδεχτούς κανόνες
της διοικητικής επιστήµης. Οι διοικητικοί εσωτερικοί έλεγχοι εξετάζουν το βαθµό
διοικητικής αποτελεσµατικότητας, οργάνωσης, συνεργασίας και επικοινωνίας όλων
των διοικητικών ιεραρχικών επιπέδων του οργανισµού, καθώς επίσης τις
ιδιαιτερότητες και τις αδυναµίες του τρόπου λειτουργίας των. Στοχεύουν στην
αξιολόγηση του συστήµατος διοικητικού εσωτερικού ελέγχου, στην επισήµανση
αδυναµιών και αιτιών που τις προκαλούν, καθώς και στις συνέπειες των αδυναµιών
αυτών. ∆ιερευνούν, εξετάζουν και αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα του
σχεδιασµού και τη στρατηγική του οργανισµού/επιχείρησης ως προς το βαθµό
υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων.
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Οι διοικητικοί έλεγχοι εξετάζουν το κατά πόσο διαχειρίζονται κατά τον άρτιο
τρόπο τα διαθέσιµα µέσα και πόροι. Εξετάζουν τους λόγους και τα αίτια αποχώρησης
του εξειδικευµένου προσωπικού και τις επιπτώσεις των αποχωρήσεων αυτών.
Επίσης, εξετάζουν τη συµµόρφωση των εργαζοµένων προς τις εξουσιοδοτήσεις, τα
σχέδια δράσης, τις αποφάσεις της διοίκησης και γενικότερα την πολιτική διοίκησης
της εταιρείας. Αποβλέπουν στη διερεύνηση του κατά πόσο το ανθρώπινο δυναµικό
αξιολογείται και αξιοποιείται κατά τον ιδανικότερο τρόπο, αν είναι προσηλωµένο και
εγκλιµατισµένο στο περιβάλλον που εργάζεται, αν είναι ενήµερο για τους στόχους
της επιχείρησης και αν συµµετέχει ενεργά στην υλοποίηση αυτών. Επίσης, αν
υπάρχει πολιτική κουλτούρας µέσα στο φορέα. Αν οι σχέσεις των εργαζοµένων µε
τον φορέα, είναι σε καλό επίπεδο συνεργασίας και αν επιλύονται άµεσα τα
προβλήµατα µεταξύ τους. Γενικότερα, οι διοικητικοί έλεγχοι αξιολογούν την
υπάρχουσα πολιτική διοίκησης προσωπικού, το κατά πόσο τα συστήµατα διοίκησης
λειτουργούν αποδοτικά, προκειµένου να συµβάλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη
συγκεκριµένων στόχων µε το ελάχιστο δυνατό κόστος και µε το µεγαλύτερο όφελος.
Καταλήγωντας, οι διοικητικοί έλεγχοι καλύπτουν λειτουργίες που αφορούν άµεσα το
λειτουργικό, διοικητικό σκέλος όλων των ιεραρχικών επιπέδων δίνοντας δυνατότητα
στη διοίκηση να έχει γνώση της γενικότερης διοικητικής λειτουργίας της
επιχείρησης.
Λειτουργικοί έλεγχοι
Αντικειµενικός σκοπός των λειτουργικών ελέγχων (Operational Audits) είναι η
διερεύνηση λειτουργίας των διαδικασιών, η αξιολόγηση και εκτίµηση της δοµής του
υπάρχοντος συστήµατος και η πρόταση ανάπτυξης νέων και βελτίωσης υπαρχόντων
συστηµάτων σε περιοχές που έχουν απαξιωθεί. Ακόµη η διεύρυνση για το εάν
λειτουργεί το οργανόγραµµα, εάν εφαρµόζονται οι νόµοι, οι αποφάσεις του
διοικητικού συµβουλίου, οι νόµοι της πολιτείας, εάν ελέγχεται το κατά πόσον οι
συναλλαγές γίνονται σύµφωνα µε τις θεσπισµένες εξουσιοδοτήσεις και αν τα
επιµέρους τµήµατα λειτουργούν αρµονικά και αποδοτικά.
Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην προαγωγή και την προώθηση της
αποτελεσµατικής λειτουργίας της επιχείρησης. Αναφέρονται στις επιµέρους
λειτουργίες των διαδικασιών και στον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος διοίκησης.
Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν να διαπιστώσουν κατά πόσο οι διαδικασίες λειτουργούν
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αποτελεσµατικά κατά την υλοποίηση των αποφάσεων. Τέλος, αποβλέπουν στη
διαπίστωση του κατά πόσο ένα τµήµα λειτουργεί σωστά µε την υπάρχουσα
οργανωτική δοµή, εάν επιτυγχάνονται οι στόχοι, προτείνοντας συγχρόνως
διορθωτικές παρεµβάσεις όπου συναντώνται αποκλίσεις. Επίσης, αν οι λειτουργίες
συµβάλουν στη βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας µεταξύ των
ιεραρχικών επιπέδων και µεταξύ τµηµάτων.

Αντικειµενικοί Σκοποί Εσωτερικού Ελέγχου
Αντικειµενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή υψηλού και
ταυτόχρονα εξειδικευµένου επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση κάθε οργανισµού,
η αξιολόγηση των συστηµάτων στα οποία στηρίζει ο οργανισµός τη λειτουργία του,
µε πρώτο απ’ όλα το ίδιο το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς επίσης και τη
βοήθεια προς όλα τα µέλη για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων
τους, µέσω επιστηµονικών αναλύσεων και παροχής σχετικών συµβουλών, µε το
ελάχιστο δυνατό κόστος. Ακόµα, σκοπεύει τόσο στη συµµόρφωση µε κανόνες και
ρυθµίσεις όσο και στην δηµιουργία αρχών, πρότυπων και αξιών στα άτοµα της
επιχείρησης µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ασφάλειας τόσο στους ιδιοκτήτες της
οικονοµικής µονάδας όσο και στο ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Στόχοι του εσωτερικού ελέγχου
Επιµέρους στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι:
•

η ανίχνευση τυχόν κινδύνων από κλοπές και απάτες στην οργάνωση

•

η λειτουργία των λογιστικών τµηµάτων της µονάδας σύµφωνα µε την ορθή

πολιτική της διοίκησης
•

το ικανοποιητικό αποτέλεσµα της εσωτερικής οργάνωσης, η εκτίµηση του

αποτελέσµατος και η επάρκεια των συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης
της µονάδας
•

η εισήγηση µέτρων βελτίωσης και διόρθωσης

•

και γενικότερα η προώθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της

οικονοµικής µονάδας
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Από τι αποτελείται ο εσωτερικός έλεγχος
Από όλα τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από
όλα τα µέτρα, τις διαδικασίες και τις πολιτικές οι οποίες:
•

Εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών και απαραίτητων
εξουσιοδοτήσεων, που ρυθµίζουν τη σωστή θεµελίωση των σχέσεων και
συναλλαγών µε τρίτους

•

Προωθούν

την

ακρίβεια

και

την

αξιοπιστία

των

λογιστικών

και

επιχειρηµατικών δεδοµένων.
•

Εξασφαλίζουν την περιουσία της επιχείρησης έναντι απάτης, σπατάλης και
µη αποτελεσµατικής χρήσεως.

•

Αξιολογούν την ύπαρξη συστήµατος οργάνωσης και επάρκειας αυτού σε όλα
τα ιεραρχικά επίπεδα.

•

Μετρούν την συµµόρφωση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των
υπηρεσιών της επιχειρήσεως προς την πολιτική αυτής.

•

Αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα των επιχειρηµατικών λειτουργιών.

•

Αξιολογούν το κατά πόσο οι υπηρεσίες και τα τµήµατα του οργανισµού
έχουν σαφή αντίληψη των αρµοδιοτήτων, αλλά και της αποστολής τους.

•

Εξασφαλίζουν την ορθότητα και νοµιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων
και βιβλίων.

Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου
Η οικονοµική µεγέθυνση της επιχείρησης οδηγεί στη δυσκολία διοίκησης αυτής και
στην καθιέρωση σύγχρονων µορφών διαχείρισης, µε τις οποίες εκτιµάται ότι θα
πρέπει να υπάρχει ένα άλλο τµήµα εκτός διοίκησης, το οποίο θα διασταυρώνει τους
σωστούς στόχους και τις στρατηγικές της επιχείρησης, θα βοηθάει στην επίτευξη των
επιτυχών αποδόσεων, θα υπολογίζει τις αποκλίσεις, θα γνωστοποιεί στους
υπεύθυνους τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και θα πιστοποιεί την αξιοπιστία
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Το πλήθος των διευθύνσεων και των
τµηµάτων αλλά και ο µεγάλος αριθµός εργαζοµένων στο εσωτερικό των
επιχειρήσεων, οδήγησαν τις επιχειρήσεις, στη δηµιουργία µίας σύγχρονης µορφής
διαχείρισης, που θα µπορέσει να καλύψει τις όποιες απαιτήσεις τους.
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Επιπρόσθετα, η µη αξιόπιστη πληροφόρηση οφείλεται σε αδυναµίες επίβλεψης
λειτουργιών από τα επιβλέποντα στελέχη καθώς και σε οργανωτικές αδυναµίες που
παρατηρούνται σε διάφορους φορείς.
Από όλα τα παραπάνω καθίσταται εµφανές ότι ο εσωτερικός έλεγχος γίνεται
όλο και πιο αναγκαίος. Ο εσωτερικός έλεγχος µε όλο το πλαίσιο των προσφερόµενων
υπηρεσιών του δύναται να διαχειριστεί µε αποτελεσµατικότητα τις αδυναµίες της
επιχείρησης και να ρυθµίσει τα γεγονότα ώστε να αποδοθεί ένα θετικό αποτέλεσµα.

Εσωτερικοί Ελεγκτές
Εσωτερικοί ελεγκτές είναι τα στελέχη µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού που έχουν
την ευθύνη της κατάστρωσης, του προγραµµατισµού και της διενέργειας της όλης
ελεγκτικής διαδικασίας.
Για την αποτελεσµατική διενέργεια των ελέγχων οι εσωτερικοί ελεγκτές ή
αλλιώς

επιθεωρητές,

πρέπει

να

είναι

ανεξάρτητοι

από

επιρροές

των

ατόµων/οργανισµών που ελέγχουν. Έτσι, οργανωτικά το τµήµα των εσωτερικών
ελεγκτών συνήθως υπάγεται, απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης ή στην
Επιτροπή Ελέγχου. Τα στελέχη που θα ασχοληθούν µε τον εσωτερικό έλεγχο
συνήθως είναι προϊστάµενοι διαφόρων υπηρεσιών της επιχείρησης. Θα πρέπει να
διαθέτουν αξιόλογη και µακροχρόνια πείρα, υψηλό επίπεδο εξειδικευµένων
γνώσεων, διαπιστωµένη ικανότητα πραγµατοποίησης ενδεδειγµένων ευέλικτων
ενεργειών και ήθος.
Οι αρµοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών διαφοροποιούνται από επιχείρηση
σε επιχείρηση και είναι δυνατόν είτε να περιορίζονται σε ελέγχους τηρήσεως των
εσωτερικών οδηγιών είτε σε κανονισµούς, είτε σε λειτουργικούς και διαχειριστικούς
ελέγχους διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν
στη διοίκηση αξιόλογες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων που διασφαλίζουν την
αποτελεσµατική λειτουργία της. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, επιθεωρώντας το σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου, αξιολογούν τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό του συστήµατος
και την αποτελεσµατική λειτουργία του.
Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στις σύγχρονες οικονοµικές µονάδες
γίνεται όλο και σπουδαιότερος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις
περισσότερες ανεπτυγµένες οικονοµίες έχουν συσταθεί Ινστιτούτα Εσωτερικών
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Ελεγκτών, τα οποία προωθούν και προάγουν τα θέµατα του εσωτερικού ελέγχου σε
νέους τοµείς της επιχειρηµατικής δράσης .
Βασικά εργαλεία των εσωτερικών ελεγκτών είναι :
Α) Τα ∆ιεθνή Πρότυπα (Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing). Σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο τα πλέον έγκυρα και γενικής αποδοχής
ελεγκτικά πρότυπα που καθορίζουν τη φύση, την έκταση και το σκοπό της υπηρεσίας
του εσωτερικού ελέγχου εµπεριέχονται στα εκδοθέντα από το Ινστιτούτο
Εσωτερικών Ελεγκτών «Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή Εσωτερικού
Ελέγχου».
B) O Κώδικας ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
(ΙΙΑ). Ο Κώδικας αυτός εξειδικεύει τους κανόνες συµπεριφοράς τους, ως προσώπων
και επαγγελµατιών, όσον αφορά την ακεραιότητα, την αντικειµενικότητα και την
εµπιστευτικότητα που πρέπει να επιδεικνύουν.
Γ) Η Πιστοποίηση των Εσωτερικών Ελεγκτών.
Την κύρια υπευθυνότητα για την επαγγελµατική επάρκεια και πιστοποίηση,
έχουν τόσο η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου όσο και κάθε ένας εσωτερικός ελεγκτής,
κάτι που ορίζεται και από τον Κώδικα ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου
Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ).
∆) Η συνεχής επαγγελµατική εκπαίδευσή τους.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διατηρούν την τεχνική τους επάρκεια µέσω
συνεχούς εκπαίδευσης και να συνεχίζουν την εκπαίδευση αυτή προκειµένου να
διατηρήσουν την επαγγελµατική τους επάρκεια. Πρέπει να ενηµερώνονται για τις
βελτιώσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις σε πρότυπα, διαδικασίες και τεχνικές του
εσωτερικού

ελέγχου.

Η

εκπαίδευση

επιτυγχάνεται

µε

τη

συµµετοχή

σε

επαγγελµατικούς συλλόγους, καθώς και µε τη παρακολούθηση συνεδρίων,
σεµιναρίων,

εσωτερικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και

συµµετοχή σε

ερευνητικά προγράµµατα.
Η Πιστοποίηση των εσωτερικών ελεγκτών και ειδικότερα η βασική το CIA
(Certified Internal Auditor), αλλά και άλλες εξειδικευµένες πιστοποιήσεις, όπως το
CFSA (Certified Financial Services Auditor), CCSA (Certification in Control Self
Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional), αποτελούν µια
διαδικασία όπου µετά από διεθνείς εξετάσεις οι επαγγελµατίες Εσωτερικοί Ελεγκτές
που πληρούν παράλληλα και σειρά από συγκεκριµένες προϋποθέσεις, πέραν της
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επιτυχίας στις εξετάσεις, πιστοποιούν µε διεθνή πρότυπα το επίπεδο των δεξιοτήτων
τους.

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
Τι είναι το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.)
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.), είναι ένα οργανωµένο, ευέλικτο και άρτια
δοµηµένο πλέγµα λειτουργιών και διαδικασιών, άµεσα συνδεδεµένο µε την
οργανωτική δοµή και τους κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης που καθιερώνει η
διοίκηση µε σκοπό να διασφαλισθούν τα συµφέροντα του οργανισµού. Ένα Σύστηµα
Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System), ενδεικτικά περιλαµβάνει µία σειρά
υποσυστηµάτων, όπως:
Εσωτερικό έλεγχο (Internal Audit), που αποτελεί µέρος του Σ.Ε.Ε. και είναι αρµόδιος
για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ιδίου του συστήµατος, καθώς και
των επιµέρους λειτουργιών του.
•

Οργανόγραµµα της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα και σε πλήρη ανάπτυξη.

•

Εγχειρίδια γραπτών διαδικασιών.

•

Προγραµµατισµό

δράσης

(βραχυπρόθεσµο

–

µακροπρόθεσµο)

και

απολογισµό.
•

Πολιτική αγορών – προµηθειών.

•

Πολιτική προσωπικού.

•

∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου.

•

∆ιαχείριση παγίων.

•

Κύκλο παραγωγής προϊόντων – υπηρεσιών.

Τα συστήµατα ERP στην άσκηση του εσωτερικού έλεγχου
Το σύστηµα ERP είναι ακρωνύµιο των λέξεων «Enterprise Resource Planning» και
σηµαίνει σχεδιασµός επιχειρηµατικών πόρων. Είναι ένα εργαλείο για να εκτελούνται
οι καθηµερινές εργασίες της επιχείρησης και αποτελείται από µια σειρά τοµέων
(modules) (πχ. Λογιστήριο, Αποθήκες, Παραγωγή, Προσωπικό κλπ). Κάθε module
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µοιράζεται µε τα άλλα τις πληροφορίες/δεδοµένα που φυλάσσονται σε µια βάση
δεδοµένων.
Συστήµατα Εσωτερικών Ελέγχων & νοµοθεσία Sarbanes – Oxley
Οι πιο διαδεδοµένοι λόγοι που χρειαζόµαστε ένα ERP σύστηµα είναι οι εξής:
•

Τυποποίηση της διαχείρισης προσωπικού

•

Τυποποίηση και επιτάχυνση της παραγωγής

•

Ολοκληρωµένη παρακολούθηση των πελατών και των παραγγελιών τους

•

Ενιαία οικονοµική πληροφόρηση

•

Περιορισµός των αποθεµάτων

Πλεονεκτήµατα ERP
Ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα του ERP είναι τα εξής:
• Μείωση του διοικητικού κόστους
• Μείωση της επένδυσης
• Μείωση των αδρανών χρόνων παραγωγής
• Ορθολογικότερα µεγέθη παραγγελιών και παρτίδων παραγωγής
• Αποτελεσµατικότερος Συντονισµός.
Με συνέπειες όπως:
• Μείωση των αποθεµάτων
• Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης-διεκπεραίωσης
• Περισσότερη διαφάνεια για τον πελάτη.
• Περισσότερη προσαρµοστικότητα στις ανάγκες του πελάτη.
• Αύξηση του Κύκλου εργασιών
• Αύξηση των κερδών
• Αύξηση του µεριδίου της αγοράς
• Αύξηση της παραγωγικότητας
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Συστήµατα Εσωτερικών Ελέγχων & νόµος Sarbanes – Oxley
Τα ευαίσθητα δεδοµένα φυλάσσονται στην βάση δεδοµένων του ERP και είναι
διαθέσιµα µόνο σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Οι µεταβολές βασικών δεδοµένων
καταχωρούνται σε «ηµερολόγια µεταβολών» (logs) και ανάλογα µε τις διαπιστώσεις
ενεργοποιούνται διαδικασίες workflow µε ειδικές ειδοποιήσεις µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
Παρακολούθηση
Ο κατασκευαστής του ολοκληρωµένου ERP συστήµατος πρέπει και οφείλει να
εγγυάται τον σωστό σχεδιασµό του συστήµατος παρακολούθησης. Οι παράµετροι
ελέγχονται από την διοίκηση της επιχείρησης και οποιεσδήποτε διαδικασίες
µεταβολής του συστήµατος απαιτούν την έγκριση της υπηρεσίας εσωτερικού
έλεγχου. Τα διάφορα ηµερολόγια µεταβολών παρέχουν πληροφόρηση για το εάν οι
διαδικασίες εκτελούνται κανονικά (χρόνος, συχνότητα, εµβέλεια, παραδοτέα,
κόστος). Οι κανόνες του διέπουν τις διαδικασίες είναι
• καθολικοί
• αδιαµφισβήτητοι
• ενσωµατωµένοι στο Σύστηµα
• προσπελάσιµοι (ως πληροφορία) σε κάθε εµπλεκόµενο
• προσπελάσιµοι (για µεταβολές) µόνον σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα.

Πληροφόρηση και επικοινωνία
• Τα ERP παράγουν αναφορές µε λειτουργικά, οικονοµικά στοιχεία
σύµφωνα µε τους κείµενους νόµους και κανονισµούς
• Ειδική Τεχνολογία υπόµνησης και ενηµέρωσης µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου
• Οι διαδικασίες, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των στελεχών,
προστατευµένα στην βάση και ελεγχόµενα, διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες
παρέχονται όποτε και σε όσους απαιτείται.
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Καταλήγωντας, τα ERP συστάµατα βελτιώνουν κατά πολύ την εταιρική
διακυβέρνηση καθιστώντας ευκρινέστερες τις πληροφορίες, βελτιώνοντας σηµαντικά
τον εσωτερικό έλεγχο και τις διαδικασίες του και καθιστούν έτσι την επιχείρηση πιο
αποδοτική στο έργο της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o-ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Γενικά
Ο εσωτερικός έλεγχος όπως φαίνεται από τον ορισµό του ακόµη αποτελεί µια
ανεξάρτητη και αντικειµενική λειτουργία, συµβουλευτικού χαρακτήρα, σχεδιασµένη
να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις υπάρχουσες λειτουργίες ενός οργανισµού. Με
απώτερο σκοπό να υποστηρίζεται η επιτυχηµένη εφαρµογή του στις επιχειρήσεις,
δηµιουργήθηκε

από

το

Ινστιτούτο

Εσωτερικών

Ελεγκτών

το

Πλαίσιο

Επαγγελµατικής Εφαρµογής (International Professional Practices Framework), το
οποίο παρέχει µια δοµηµένη προσέγγιση στις αρχές και στη λειτουργία του
εσωτερικού ελέγχου. Το Πλαίσιο αυτό περιλαµβάνει τον ορισµό του Εσωτερικού
Ελέγχου, τον Κώδικα ∆εοντολογίας, τα ∆ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και
Συµβουλευτικές Οδηγίες σχετικά µε τα Πρότυπα. Το Ελληνικό Ινστιτούτο
Εσωτερικών Ελεγκτών έχει πραγµατοποιήσει επίσηµη µετάφραση του Πλαισίου
Επαγγελµατικής Εφαρµογής, µε στόχο την παροχή πληροφόρησης για θέµατα και
δραστηριότητες που αφορούν τον εσωτερικό ελέγχο. Στο κεφάλαιο αυτό
ακολουθώντας

τη

δοµή

του

Πλαισίου

Επαγγελµατικής

Εφαργµογής

που

προαναφέραµε θα αναλύσουµε τα µέρη που το απαρτίζουν.

Κώδικας ∆εοντολογίας
Σκοπός του κώδικα δεοντολογίας
Ο σκοπός του Κώδικα ∆εοντολογίας είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο
επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή. Περιλαµβάνει Αρχές αλλά και Κανόνες
Συµπεριφοράς, τους οποίους θα πρέπει να εφαρµόζουν οι εσωτερικοί ελεγκτές.
Ισχύει για τα άτοµα και για τα νοµικά πρόσωπα εκείνα που παρέχουν υπηρεσίες
εσωτερικού ελέγχου.
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Αρχές του κώδικα δεοντολογίας
Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναµένεται ότι θα εφαρµόζουν και θα υπερασπίζουν τις
εξής αρχές:

1. Αρχή της ακεραιότητας – Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών
εδραιώνει την εµπιστοσύνη και αποτελεί προυπόθεση για στήριξη της κρίσης
τους.
2. Αρχή της αντικειµενικότητας – Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να
επιδεικνύουν τη µέγιστη επαγγελµατική αντικειµενικότητα

κατά τη

συγκέντρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα
/διαδικασία που εξετάζεται κάθε φορά. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να
πραγµατοποιούν µία ρεαλιστική και απερίσπαστη εκτίµηση όλων των
παραµέτρων και να µην επηρεάζονται από τυχόν συµφέροντά δικά τους, ή
τρίτων κατά την εργασία τους.
3. Αρχή της εµπιστευτικότητας – Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να σέβεται
τόσο την αξία όσο και την κυριότητα της πληροφόρησης που λαµβάνει και
δεν πρέπει να κοινοποιεί πληροφορίες χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση,
εκτός βέβαια εάν έχει τη νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση να το κάνει.
4. Αρχή της επάρκειας – Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιµοποιούν όλες τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες προκειµένου να
επιτευχθεί η ορθή παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.
Κανόνες συµπεριφοράς
Σε ότι αφορά την ακεραιότητα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να:
•

Εκτελούν τις εργασίες τους µε εντιµότητα, επιµέλεια και υπευθυνότητα

•

Τηρούν τους νόµους και να προβαίνουν σε όσες κοινοποιήσεις απαιτούνται
από το νόµο και το επάγγελµα

•

Μην εµπλέκονται συνειδητά σε οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα

•

Σέβονται αλλά και να συµβάλλουν στην επίτευξη των νόµιµων και ηθικών
αντικειµενικών σκοπών του οργανισµού
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Σε ότι αφορά την αντικειµενικότητα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να:
•

Μην αποδέχονται ή συµµετέχουν σε ότι µπορεί να βλάψει ή θεωρείται ότι
βλάπτει την επαγγελµατική τους εκτίµηση

•

Μην

κοινοποιούν

όλες

τις

σηµαντικές

πληροφορίες

που

τους

γνωστοποιούνται και ενδέχεται να παραποιήσουν, εάν κοινοποιηθούν την
έκθεση των υπό επανέλεγχο δραστηριοτήτων

Σε ότι αφορά την εµπιστευτικότητα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να:
•

Είναι συνετοί στη χρήση και στη προστασία των πληροφοριών που µπορεί να
αποκτήσουν κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους

•

Μη χρησιµοποιούν πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή κατά τρόπο
αντίθετο µε τη νοµοθεσία ή επιβλαβή για τους αντικειµενικούς σκοπούς του
οργανισµού

Σε ότι αφορά την επάρκεια οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να:
•

Ασχολούνται µόνο µε εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τις
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες

•

Παρέχουν υπηρεσίες σύµφωνα µε τα Πρότυπα για την Επαγγελµατική
Εφαρµογή Εσωτερικού Ελέγχου

•

Βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα, την αποτελεσµατικότητα και την
επάρκεια των υπηρεσιών που προσφέρουν

Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι πάντοτε οι ίδιες αλλά
προσαρµόζονται κατάλληλα ανάλογα µε τη περίσταση καθώς διεξάγονται σε ποικίλα
νοµικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα και σε οργανισµούς που διαφέρουν µεταξύ ως
προς τον σκοπό, το µέγεθος, τη πολυπλοκότητα και τη δοµή τους αλλά και ως προς
τον αριθµό των εργαζοµένων και των πελατών τους. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι
διαφορές είναι σε θέση να επηρεάσουν την εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου σε
κάθε περιβάλλον, η συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική
Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου (International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing) είναι θεµελιώδης, προκειµένου οι εσωτερικοί ελεγκτές

24

να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που οι
εσωτερικοί ελεγκτές εµποδίζονται από το ισχύον νοµικό ή κανονιστικό πλαίσιο να
εφαρµόσουν ορισµένα µέρη των Προτύπων, είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται
µε τα υπόλοιπα µέρη αυτών και να προβαίνουν στις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις.

Σκοπός Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου
Ο σκοπός των Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου είναι να:
αποτυπώσουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την πρακτική του

•

Εσωτερικού Ελέγχου
αποτελέσουν ένα γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου παρέχονται και προάγονται

•

οι προστιθέµενης αξίας δραστηριότητες του Εσωτερικού Ελέγχου
•

αποτελέσουν µέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του Εσωτερικού Ελέγχου

•

προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες

Κατηγορίες Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου
Τα Πρότυπα χωρίζονται σε τρία µέρη:
1. “Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων” (Attribute Standards - Σειρά 1000).
Η σειρά Προτύπων 1000 περιγράφει τα χαρακτηριστικά των οργανισµών και των
προσώπων που ασκούν Εσωτερικό Έλεγχο.
2. “Πρότυπα Απόδοσης” (Performance Standards - Σειρά 2000).
Η σειρά Προτύπων 2000 περιγράφει τη φύση των δραστηριοτήτων του
Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχει κριτήρια βάσει των οποίων µπορεί να
αξιολογηθεί η απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου.
3. “Πρότυπα Εφαρµογής” (Implementation Standards).
Τα Πρότυπα εφαρµογής εξειδικεύουν τις δύο πρώτες κατηγορίες Προτύπων σε
συγκεκριµένους τοµείς δραστηριότητας (π.χ. Έλεγχος Συµµόρφωσης, Έλεγχος
Απάτης κ.λ.π.)
Θα αναλύσουµε παρακάτω τις δύο πρώτες κατηγορίες Προτύπων.
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Πρότυπα χαρακτηριστικών ιδιοτήτων
• 1000 - Σκοπός, Αρµοδιότητες, Υπευθυνότητες
Ο σκοπός, οι αρµοδιότητες και οι υπευθυνότητες της δραστηριότητας του
Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να καθορίζονται γραπτώς στο Καταστατικό Έγγραφο
(charter), το οποίο θα πρέπει να είναι συµβατό µε τα Πρότυπα, και να εγκρίνεται από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
• 1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα
Η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι
Εσωτερικοί Ελεγκτές να ασκούν τα καθήκοντά τους µε αντικειµενικό τρόπο.
• 1200 - Επάρκεια Γνώσεων και ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια
Οι Εσωτερικοί Έλεγχοι θα πρέπει να εκτελούνται µε επάρκεια γνώσεων και δέουσα
επαγγελµατική επιµέλεια.
• 1300 - Πρόγραµµα Ποιοτικής ∆ιασφάλισης και Βελτίωσης
Ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να αναπτύσσει και να τηρεί ένα
πρόγραµµα ποιοτικής διασφάλισης και βελτίωσης, το οποίο να καλύπτει όλες τις
πλευρές της δραστηριότητας του Εσωτερικού Ελέγχου και να εποπτεύει συνεχώς την
αποτελεσµατικότητά του. Το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να σχεδιάζεται µε τρόπο
ώστε να βοηθάει τον εσωτερικό Έλεγχο να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις
λειτουργίες του οργανισµού και να διαβεβαιώνει ότι η δραστηριότητα του
Εσωτερικού Ελέγχου διενεργείται σύµφωνα µε τα Πρότυπα και τον Κώδικα Ηθικής.1

Πρότυπα απόδοσης
• 2000 - ∆ιοίκηση του Εσωτερικού Ελέγχου
Ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να διοικεί αποτελεσµατικά την
δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι προσθέτει αξία
στην επιχείρηση.
• 2100 - Φύση Εργασιών
Η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί και συµβάλλει στην βελτίωση
των συστηµάτων ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ελέγχου και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
• 2200 - Σχεδιασµός Ελεγκτικών Εργασιών
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να αναπτύσσουν και να συντάσσουν ένα πλάνο
για κάθε ελεγκτική ενασχόλησή τους.
1

Πηγή : http://www.hiia.gr
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• 2300 - ∆ιενέργεια των Ελεγκτικών Εργασιών
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να προσδιορίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν
και να καταγράφουν όλες τις επαρκείς πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων των
ελεγκτικών ενασχολήσεών τους.
• 2400 - Επικοινωνία των Αποτελεσµάτων
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να επικοινωνούν τα αποτελέσµατα της εργασίας
τους καταλλήλως.
• 2500 - ∆ιαδικασία Επόπτευσης
Ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να εφαρµόζει ένα σύστηµα
παρακολούθησης της εξέλιξης των διαπιστώσεων που έχουν γνωστοποιηθεί στη
∆ιοίκηση.
• 2600 - Αποδοχή των Κινδύνων από τη ∆ιοίκηση2

∆ιευκρινίσεις Σχετικά Με Τα Πρότυπα
Οι Συµβουλευτικές Οδηγίες των Προτύπων αποτελούν θα λέγαµε τις βέλτιστες
πρακτικές για την εφαρµογή τους. Βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των
Προτύπων και υποστηρίζουν την εφαρµογή τους σε συγκεκριµένα επιχειρησιακά
περιβάλλοντα. Πολλές Συµβουλευτικές Οδηγίες είναι εφαρµόσιµες σε όλες τις
περιπτώσεις διενέργειας εσωτερικού ελέγχου, ενώ ορισµένες άλλες εφαρµόζονται
µόνο

σε

συγκεκριµένες

περιπτώσεις,

ανάλογα

µε

τον

κλάδο

της

επιχείρησης/οργανισµού ή δεδοµένες απαιτήσεις. Οι Συµβουλευτικές Οδηγίες
αναφέρονται κατά κανόνα σε σχετικό Πρότυπο, το οποίο εξειδικεύουν ώστε να
διευκολύνουν τον εσωτερικό ελεγκτή στο έργο του.

Συµβουλευτικές οδηγίες για τα πρότυπα χαρακτηριστικών
Το Πλαίσιο Επαγγελµατικής Εφαρµογής περιλαµβάνει Συµβουλευτικές
Οδηγίες αναφορικά µε το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου, το αντικείµενο των
υπηρεσιών που παρέχει ο ελεγκτής, την ανεξαρτησία, την αντικειµενικότητα, την
επαγγελµατική επάρκεια, την επαγγελµατική επιµέλεια όπως επίσης και τη συνεχή
επαγγελµατική επιµόρφωσή του εσωτερικού ελεγκτή. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει
2

Πηγή : http://www.hiia.gr
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να έχει επαρκείς γνώσεις για να µπορεί να αναγνωρίζει τα στοιχεία που αποτελούν
ενδείξεις απάτης. Επιπλέον, υφίστανται Συµβουλευτικές Οδηγίες που αναφέρονται
στη χρήση τεχνικών ελέγχου µε χρήση συγκεκριµένων εφαρµογών. Ο εσωτερικός
ελεγκτής είναι υπεύθυνος να δηµιουργεί και συνεχώς να αξιολογεί το πρόγραµµα
διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.
Συνίσταται επίσης η καθιέρωση ορισµένων κριτηρίων όπως ποσοτικοί δείκτες και
ποιοτικές αξιολογήσεις για την υποστήριξη των επισκοπήσεων της απόδοσης της
λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, όπως επίσης και η πραγµατοποίηση
εσωτερικών αξιολογήσεων από άτοµα εντός της εταιρείας.
Επιπρόσθετα,

εξωτερικές

αξιολογήσεις

είναι

απαραίτητο

να

πραγµατοποιούνται σίγουρα µια φορά ανά πέντε χρόνια από έναν πιστοποιηµένο
ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική
λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων πρέπει
να γίνεται κοινοποίηση στη διοίκηση µαζί µε προτάσεις βελτίωσης, εφόσον
απαιτούνται.

Συµβουλευτικές οδηγίες για τα πρότυπα εφαρµογής
Οι Συµβουλευτικές Οδηγίες που σχετίζονται µε τα Πρότυπα Εφαρµογής αναφέρονται
στη διαχείριση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, στο σχεδιασµό των
ελέγχων, στη διαχείριση των πόρων, στη σχέση µε την Επιτροπή Ελέγχου, στην
ασφάλεια των πληροφοριών, στην υποβολή αναφορών και σε άλλα θέµατα που
αναφέρονται στην εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου. Είναι σηµαντικό το πλάνο
ελέγχου να οργανώνεται σύµφωνα µε τους κινδύνους που αντιµετωπίζει η εταιρία και
την έκθεση της σε αυτούς. Επιπλέον, οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι απαραίτητο να
κοινοποιούν το πλάνο ελέγχου και τις απαιτήσεις αναφορικά µε τους πόρους στην
ανώτερη διοίκηση για έγκριση. Ακόµη, οι Συµβουλευτικές Οδηγίες προβλέπουν το
συντονισµό των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου µεταξύ των εµπλεκοµένων
στελεχών, ώστε να µην υπάρχουν επικαλύψεις αρµοδιοτήτων και να ελαχιστοποιείται
η επανάληψη των εργασιών. Αναφορικά µε την υποβολή αναφορών στην ανώτερη
διοίκηση είναι αναγκαίο να περιλαµβάνονται στοιχεία σχετικά µε την έκθεση σε
σηµαντικούς κινδύνους, µε θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης και µε τα αποτελέσµατα
των ελέγχων. Στις

περιπτώσεις που υπάρχουν δραστηριότητες ηλεκτρονικού

εµπορίου, πρέπει να προσµετρούνται και αυτές κατά το σχεδιασµό των ελέγχων.
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Η επισκόπηση των συστηµάτων πληροφορικής και γενικά των εφαρµογών
ενδείκνυται να υποστηρίζεται από µηχανογραφηµένους ελέγχους που είναι
ενσωµατωµένοι στο σύστηµα. Κατά τη χρήση µεθόδων δειγµατοληψίας, ο
εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να σχεδιάζει και να επιλέγει ένα δείγµα ελέγχου και
αφού εκτελέσει την διαδικασία ελέγχου να αξιολογεί τα αποτελέσµατα και να είναι
σε θέση να εξάγει ασφαλή συµπεράσµατα. Τα αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου που
συγκεντρώνονται από τον ελεγκτή θα πρέπει να τεκµηριώνονται κατάλληλα και να
οργανώνονται έτσι ώστε να υποστηρίζουν τα ευρήµατα και τα συµπεράσµατα του
ελέγχου.
Σύµφωνα µε τις Συµβουλευτικές Οδηγίες, ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να
αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού
ελέγχου (συστήµατα διακυβέρνησης, λειτουργιών και πληροφοριακά), ώστε να
εξασφαλίζεται:
• Η αξιοπιστία και ακεραιότητα της χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής
πληροφόρησης
• Η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων
• Η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών
• Η συµµόρφωση µε τη Νοµοθεσία και τους κανονισµούς
Για να αξιολογηθεί το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητο να
υπάρχουν επαρκή κριτήρια αξιολόγησης και έτσι ο εσωτερικός ελεγκτής να µπορεί
να εξακριβώνει αν αυτά έχουν θεσπιστεί από τη διοίκηση. Αν ο ελεγκτής κρίνει ότι
τα κριτήρια είναι ανεπαρκή, πρέπει να συνεργαστεί µε τη διοίκηση ώστε να
καθοριστούν νέα επαρκή κριτήρια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o-ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Απάτη, Έννοια και Περιεχόµενο
Ορισµός της απάτης
Ο όρος «Απάτη» περιλαµβάνει συνήθως δραστηριότητες όπως η κλοπή, η διαφθορά,
η συνωµοσία, η υπεξαίρεση, τα έσοδα από παράνοµες δραστηριότητες, η δωροδοκία
και ο εκβιασµός. Ο νοµικός ορισµός ποικίλλει από χώρα σε χώρα, και µόνο έπειτα
από το Κίνηµα της Απάτης το 2006, δηµιουργήθηκε ένας νοµικός ορισµός (της
απάτης) στην Αγγλία και την Ουαλία.
Η απάτη περιλαµβάνει ουσιαστικά την άσκηση ψευδών µέσων µε ανέντιµο
τρόπο ώστε να αποκοµίσει κάποιος ένα προσωπικό κέρδος για τον εαυτό του και / ή
να δηµιουργήσει µια απώλεια για κάποιον άλλο. Αν και οι περισσότεροι ορισµοί
διαφέρουν µεταξύ τους, όλοι βασίζονται γύρω από τα ίδια κοινά θέµατα.
Είδη απάτης
Απάτη µπορεί να σηµαίνει πολλά πράγµατα και είναι αποτέλεσµα πολλών ποικίλων
σχέσεων µεταξύ δραστών και θυµάτων.
Ορισµένα παραδείγµατα απάτης περιλαµβάνουν γεγονότα όπως:
•

εγκλήµατα από ιδιώτες ή επιχειρήσεις, κατά κυβερνήσεων, π.χ. απάτες
επιχορηγήσεων, φοροδιαφυγή

•

εγκλήµατα από ιδιώτες σε βάρος των καταναλωτών, των πελατών ή άλλων
επιχειρηµατιών, π.χ. διαστρέβλωση της ποιότητας των αγαθών

•

απάτη των εργοδοτών κατά των εργαζοµένων, π.χ. απάτης µισθοδοσίας,
κλοπές µετρητών, περιουσιακών στοιχείων ή πνευµατικής ιδιοκτησίας,
παραποιηµένη λογιστική

•

εγκλήµατα από τις επιχειρήσεις εναντίον των επενδυτών, των καταναλωτών
και των εργαζοµένων, π.χ. απάτη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, µη
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αυθεντικών προιόντων για γνήσια, µη απόδοση φόρων ή απάτη σχετικά µε
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται από το προσωπικό
ηλεκτρονικά

•

εγκλήµατα

από

ανθρώπους

που

χρησιµοποιούν

τους

υπολογιστές και την τεχνολογία µε σκοπό να διαπράξουν εγκλήµατα, π.χ.
πνευµατικών δικαιωµάτων
εγκλήµατα κατά χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, π.χ. χρησιµοποιώντας χαµµένες

•

ή κλεµµένες πιστωτικές κάρτες
εγκλήµατα από επαγγελµατίες εγκληµατίες σε βάρος µεγάλων οργανισµών,

•

π.χ. απάτες υποθήκης, ξέπλυµα χρήµατος

Το τρίγωνο της απάτης
Η απάτη µέσω της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζει τρία
χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν το «Τρίγωνο της Απάτης» Ειδικότερα, για να
πραγµατοποιηθεί η λογιστική απάτη, πρέπει να ικανοποιούνται τρεις συνθήκες: 1.
Κίνητρα/ Πίεση, 2. Ευκαιρία, 3. Συµπεριφορά/ Εκλογίκευση.

1. Κίνητρα/ Πίεση:
Πρόκειται για κίνητρα ή πίεση που δέχεται η διοίκηση ή άλλοι εργαζόµενοι ώστε να
παραποιήσουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας.
Με απλά λόγια, το κίνητρο συνήθως βασίζεται είτε σε απληστία είτε σε
ανάγκη. Έρευνες υποστηρίζουν ότι η απληστία είναι η κύρια αιτία απάτης. Άλλες
αιτίες που αναφέρονται είναι: τα προβλήµατα από χρέη και τα τυχερά παιχνίδια.
Πολλοί άνθρωποι έρχονται αντιµέτωποι µε την ευκαιρία να διαπράξουν απάτη, και
µόνο µια µειοψηφία των άπληστων και αυτών που έχουν ανάγκη το πράττει. Η
προσωπικότητα και η ιδιοσυγκρασία , συµπεριλαµβανοµένου του πόσο φοβισµένος
είναι κάποιος για να αναλάβει ένα ρίσκο παίζουν σηµαντικό ρόλο. Κίνητρο δίνεται
επίσης σε κάποιον που βρίσκεται σε οικονοµική δυσπραγία.

2. Ευκαιρία:
Το στοιχείο αυτό αναφέρεται στις συνθήκες οι οποίες προσφέρουν την ευκαιρία να
παραποιηθούν

οι

οικονοµικές

καταστάσεις.

Παραδείγµατα

ευκαιριών

για

παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων είναι η αποκεντρωµένη διοίκηση, τα
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αδύναµα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, η συγκέντρωση δύναµης σε ένα µόνο
πρόσωπο ή σε λίγα συγκεκριµένα πρόσωπα, η γρήγορη ανανέωση του προσωπικού,
οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, οι περίπλοκες συναλλαγές, η µειωµένη
ασφάλεια επί των ακινήτων της εταιρείας, ένας ελάχιστος φόβος για την πιθανότητα
ανίχνευσης της απάτης, οι ασαφείς πολιτικές όσον αφορά την αποδεκτή συµπεριφορά
των εργαζοµένων κτλ.

3. Συµπεριφορά/ Εκλογίκευση:
Πρόκειται για συγκεκριµένη συµπεριφορά ή χαρακτήρα ή πρακτική που επιτρέπει σε
ένα ή περισσότερα άτοµα να διαπράξουν συνειδητά και µε συγκεκριµένο σκοπό µια
ανειλικρινή πράξη. Για τα διοικητικά στελέχη, η αιτιολόγηση της διάπραξης µιας
απάτης µπορεί να περιλαµβάνει σκέψεις όπως «πρέπει να κρατηθεί υψηλά η τιµή της
µετοχής», «όλες οι εταιρίες εφαρµόζουν πρακτικές επιθετικής λογιστικής», ή
«πρόκειται για το καλό της εταιρίας». Ακόµη κάποιοι άλλοι, µέσα σε αυτούς και
εργαζόµενοι προσπαθούν να ορθολογικοποιήσουν δόλιες ενέργειες µε δικαιολογίες
όπως ότι η ενέργεια ήταν:
• απαραίτητη - ειδικά όταν γίνεται για την επιχείρηση
• αβλαβείς - επειδή το θύµα-επιχείρηση είναι αρκετά µεγάλη για να
απορροφήσει το αντίκτυπο/συνέπειες
• αιτιολογηµένη - επειδή «το θύµα (επιχείρηση) το άξιζε» ή «επειδή ήταν θύµα
κακοµεταχείρισης από κάποιους».

Ο µηχανισµός του συστήµατος της απάτης
Προκειµένου να κατανοηθεί ο µηχανισµός του συστήµατος της απάτης, θα πρέπει να
εξεταστούν οι αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα συστατικά, το περιβάλλον και τη δοµή
του.
Το σύστηµα της απάτης περιλαµβάνει τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία.
1. "Oδηγοί" της απάτης (Drivers of fraud)
Οι οδηγοί της απάτης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα κίνητρα/ πιέσεις και στις
ευκαιρίες και έχουν την ίδια έννοια µε αυτή του «Τριγώνου της Απάτης».
2. Σκοπός (Intent)
Η σκοπιµότητα είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο της απάτης, καθώς τη διακρίνει από
τα "σφάλµατα" (errors).
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3. Σχέδιο (Plan)
Αποτελείται από τις πρακτικές που θα εφαρµοστούν για την εξαπάτηση των
χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων.
4. ∆ράση/ Ενέργεια (Action)
Η διενέργεια διαφέρει από το αντικείµενο της απάτης, καθώς συνιστά µία
δραστηριότητα, ενώ το αντικείµενο είναι το επίκεντρο της δραστηριότητας, π.χ. ένα
περιουσιακό στοιχείο. Οι «απατηλές» δραστηριότητες µπορεί να συνίστανται στη
διάπραξη (commission), π.χ. αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, ή παράλειψη
(omission), π.χ. παράλειψη γνωστοποίησης µιας υποχρέωσης.
5. Αντικείµενο (Object)
Πρόκειται για το επίκεντρο της διενέργειας της απάτης. Οι οδηγοί της απάτης
καταδεικνύουν τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υφίστανται στο εσωτερικό και
εξωτερικό περιβάλλον, ενώ οι σχέσεις µεταξύ των πέντε συστατικών που
προαναφέραµε περιγράφουν τη δοµή του συστήµατος της απάτης.
Λόγοι διάπραξης απάτης
Κοιτάζοντας από την πλευρά του δράστη της απάτης, είναι σηµαντικό να ληφθούν
υπόψη:
•

τα κίνητρα των πιθανών παραβατών

•

οι όροι υπό τους οποίους οι άνθρωποι µπορούν να εξορθολογίσουν τα
πιθανά/υποψήφια εγκλήµατά τους

•

ευκαιρίες να διαπράξουν εγκλήµατα

•

καταλληλότητα των στόχων για απάτη

•

τεχνική ικανότητα του δράστη

•

ότι οι αναµενόµενοι και πραγµατικοί κίνδυνοι της πιθανής ανακάλυψης µετά
την απάτη έχουν υπολογισθεί

•

προσδοκίες συνεπειών σε περίπτωση ανακάλυψης

•

πραγµατικές συνέπειες σε περίπτωση ανακάλυψης
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Κίνητρα της απάτης
Τα κίνητρα παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης
από πλευράς της διοίκησης τα οποία αναφέρονται συχνότερα στη διεθνή
βιβλιογραφία είναι τα εξής:

∆ανεισµός από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα
Είναι γνωστό ότι οι τράπεζες και τα πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύµατα απαιτούν από
τις επιχειρήσεις στις οποίες δανείζουν κεφάλαια να εµφανίζουν ικανοποιητικά
οικονοµικά αποτελέσµατα στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Πέρα όµως, από τα
κέρδη, οι οικονοµικοί αναλυτές των πιστωτικών ιδρυµάτων εξετάζουν και άλλα
µεγέθη του Ισολογισµού και της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης για να
αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα µιας επιχείρησης. Ειδικότερα, εξετάζουν
δείκτες ρευστότητας, χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης και περιουσιακής διάρθρωσης,
δραστηριότητας κ.ά. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις προκειµένου να εξασφαλίσουν τα
απαραίτητα για τη λειτουργία και ανάπτυξή τους κεφάλαια, καταλήγουν συχνά να
παραποιούν τα µεγέθη των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων, ώστε να
βελτιώσουν τη πιστοληπτική τους ικανότητα.

Άντληση κεφαλαίων από το Χρηµατιστήριο
Όταν µία επιχείρηση επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια από το Χρηµατιστήριο, θα
πρέπει να παρουσιάζει ανοδική τάση των κύριων οικονοµικών µεγεθών της και
γενικότερα µια υγιή οικονοµική κατάσταση. Στόχος της επιχείρησης είναι, όταν
εκδίδονται νέες µετοχές και διατίθενται στο κοινό, να πετυχαίνει ευνοϊκούς όρους
διάθεσης και να αποκοµίζει το υψηλότερο δυνατό κέρδος, γεγονός που επιτυγχάνεται
όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποτυπώνουν µία κερδοφόρα επιχείρηση
µε προοπτικές µελλοντικής ανάπτυξης.

Ανταγωνισµός των επιχειρήσεων
Στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον, ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων
είναι πολύ ισχυρός. Πολλές επιχειρήσεις καταφεύγουν σε πρακτικές παραποίησης
των οικονοµικών τους καταστάσεων, µε στόχο να εµφανίσουν µια ισχυρή οικονοµική
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θέση στον κλάδο όπου δραστηριοποιούνται, ενώ άλλες επιχειρήσεις προσπαθούν
µέσω των πρακτικών παραποίησης να υποβαθµίσουν την κερδοφορία τους και κατ’
επέκταση τις προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριµένου κλάδου, προκειµένου να
εµποδίσουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών.

Αµοιβές της διοίκησης
Στα πλαίσια της θεωρίας αντιπροσώπευσης (“agency theory”), αναφέρεται συχνά η
σύγκρουση συµφερόντων που υφίσταται µεταξύ διοίκησης και µετόχων των
επιχειρήσεων. Σε µια προσπάθεια εξάλειψης του κόστους αντιπροσώπευσης, πολλές
επιχειρήσεις συνδέουν την αµοιβή της διοίκησης µε την οικονοµική επίδοση της
επιχείρησης, ώστε να ευθυγραµµίσουν σε ορισµένο βαθµό τους στόχους των
διοικητικών στελεχών µε αυτούς των µετόχων. Η πρακτική αυτή όµως, δηµιουργεί
ισχυρά κίνητρα για τις διοικήσεις ώστε να επηρεάσουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα
της επιχείρησης προς την κατεύθυνση που µεγιστοποιεί την αµοιβή τους.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων
Αποτελεί συχνό φαινόµενο στις επιχειρήσεις, η εφαρµογή πρακτικών παραποίησης
των οικονοµικών αποτελεσµάτων µε σκοπό την απόκτηση περισσότερων µετοχών
από τις συγχωνεύσεις ή τις εξαγορές. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιχειρήσεις
επιδιώκουν να βελτιώσουν την εξωτερική τους εικόνα, ώστε να αποκοµίσουν τα
µέγιστα δυνατά οφέλη από την εκάστοτε επενδυτική στρατηγική που εφαρµόζουν.

Πίεση από τους οικονοµικούς αναλυτές
Ένα ισχυρό κίνητρο της διοίκησης για να παραποιήσει τα οικονοµικά αποτελέσµατα
της επιχείρησης είναι επίσης η επιθυµία της να επιτύχει ή και να ξεπεράσει τις
προβλέψεις των χρηµατοοικονοµικών αναλυτών και τις προσδοκίες των επενδυτών.
Βέβαια, οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές βασίζονται για τις προβλέψεις τους
περισσότερο στην πληροφόρηση που έχουν οι ίδιοι για την εξεταζόµενη κάθε φορά
επιχείρηση και στα µοντέλα που δηµιουργούν, παρά στις δηµοσιευόµενες
οικονοµικές καταστάσεις. Ωστόσο, είναι προφανές ότι είναι προς όφελος και των δύο
πλευρών να µην υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των προϋπολογιστικών
εκτιµήσεων των αναλυτών και των απολογιστικών καταστάσεων της επιχείρησης. Η
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αποτυχία επίτευξης εκ µέρους της διοίκησης των προβλεπόµενων από τους αναλυτές
αποτελεσµάτων συνεπάγεται µία αρνητική αντίδραση της αγοράς, η οποία πλήττει
όχι µόνο τους µετόχους, αλλά και τα ίδια τα διοικητικά στελέχη των οποίων η αµοιβή
συνδέεται πολλές φορές µε δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών (stock options).

Μερισµατική πολιτική της επιχείρησης
Στόχος των διοικήσεων είναι να διατηρούν µια σταθερά αυξανόµενη µερισµατική
πολιτική, ώστε να αποτελούν οι µετοχές της επιχείρησης µια ελκυστική επένδυση.
Για να το επιτύχει αυτό, η διοίκηση προσπαθεί να οµαλοποιεί τα αποτελέσµατα της
επιχείρησης και να διατηρεί σταθερό το ποσοστό των κερδών που διατίθεται ως
µέρισµα στους µετόχους. Έτσι, κατά τις χρήσεις που εµφανίζει υψηλά κέρδη,
καταβάλλεται προσπάθεια να υποβαθµιστούν τα κέρδη, ώστε να δοθεί ένα µέρισµα
σχετικά σταθερό και όµοιο µε αυτά των προηγούµενων χρήσεων. Αντιθέτως, όταν τα
κέρδη µιας χρήσης είναι µειωµένα, καταβάλλεται προσπάθεια, µέσω των πρακτικών
παραποίησης, να εµφανιστούν υψηλότερα απ’ ότι είναι στην πραγµατικότητα.

Προσπάθεια φοροδιαφυγής
Το συγκεκριµένο κίνητρο εµφανίζεται, κυρίως, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι
οποίες καταφεύγουν σε διάφορες πρακτικές παραποίησης των οικονοµικών
καταστάσεων τους ώστε να εµφανίσουν µειωµένα κέρδη και να περιορίσουν, όσο
είναι δυνατό, τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Φιλοδοξίες των ανώτατων στελεχών
Πολλές φορές, τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης µίας επιχείρησης είναι πιθανό να
καταφύγουν σε πρακτικές παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της
επιχείρησης είτε για να διασφαλίσουν τη θέση τους στην ανώτατη διοίκηση της
επιχείρησης είτε για να προαχθούν σε κάποια υψηλότερη βαθµίδα της διοικητικής
ιεραρχίας. Ο φόβος της αντικατάστασης ή οι προσωπικές φιλοδοξίες µπορούν να
αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για ένα στέλεχος ώστε να επηρεάσει το οικονοµικό
αποτέλεσµα και να διαστρεβλώσει την πραγµατική εικόνα της επιχείρησης.
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Η έκταση του προβλήµατος
Υπήρξαν πολλές προσπάθειες για να µετρηθεί η πραγµατική έκταση της απάτης,
αλλά η συγκέντρωση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων γύρω από την απάτη δεν
είναι εύκολη υπόθεση. Καθώς µία από τις βασικές πτυχές της είναι η πλάνη, είναι
αρκετά δύσκολο να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα της έρευνας καθώς αυτά
αντικατοπτρίζουν µόνο περιπτώσεις απάτης που έχουν έρθει στο φως. Εκτιµάται ότι
η πλειοψηφία των απατών παραµένουν ανεξιχνίαστες αλλά ακόµη και όταν µια
απάτη έχει εντοπιστεί, δεν αποκαλύπτεται. Ένας λόγος για αυτό µπορεί να είναι ότι
µια εταιρεία που έχει έχει πέσει θύµα απάτης δεν θέλει να διακινδυνεύσει να
αποκτήσει αρνητική δηµοσιότητα. Επίσης, είναι συχνά δύσκολο να διακριθεί η απάτη
από την απροσεξία και η κακή τήρηση αρχείων.
Παρόλο που τα αποτελέσµατα ερευνών δεν µπορούν να δώσουν µια πλήρη
εικόνα, τα διάφορα στατιστικά στοιχεία προσφέρουν µια χρήσιµη ένδειξη ως προς
την έκταση του προβλήµατος. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η απάτη είναι
διαδεδοµένη στους οργανισµούς και εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβληµα. Η
Παγκόσµια Οικονοµική Έρευνα για το Έγκληµα της Price Waterhouse Cooper για
το 2007 διαπίστωσε ότι πάνω από το 43% των διεθνών επιχειρήσεων ήταν θύµατα
της απάτης κατά τα δύο προηγούµενα έτη. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, τα ποσοστά ήταν
υψηλότερα από τον παγκόσµιο µέσο όρο, µε 48% των εταιρειών να έχουν πέσει
θύµατα απάτης. Το «Βαρόµετρο Απάτης» της KPMG, το οποίο λειτουργεί από το
1987, έδειξε επίσης σηµαντική αύξηση του αριθµού των περιπτώσεων απάτης που
διαπράττονται στο Ηνωµένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια, συµπεριλαµβανοµένης
της αύξησης κατά 50% σε περιπτώσεις απάτης κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008.
Σύµφωνα µε τη βρετανική έκθεση της έρευνας της PwC, η µέση απώλεια ανά
επιχείρηση για µια περίοδο δύο ετών, ως αποτέλεσµα της απάτης έχει αυξηθεί σε
1,75 εκατοµµύρια από 0,8 εκατοµµύρια δολλάρια στην αντίστοιχη έρευνα του 2005.
Τα στοιχεία αυτά δεν συµπεριλαµβάνουν απώλειες που δεν έχουν εντοπιστεί και
έµµεσα κόστη για την επιχείρηση όπως είναι το κόστος διαχείρισης ή η ηθική βλάβη,
η οποία µπορεί να είναι σηµαντική. Τα έξοδα διαχείρισης εκτιµάται ότι ήταν κατά
µέσο όρο 0,75 εκατοµµύρια δολάρια. Η Παγκόσµια Τράπεζα έχει εκτιµήσει ότι το
συνολικό κόστος εξαιτίας της διαφθοράς και της δωροδοκίας είναι περίπου 5% της
αξίας της παγκόσµιας οικονοµίας ή περίπου 1,5 τρισεκατοµµυρία δολλάρια ανά έτος.
Θεωρείται ότι αυτές οι εκτιµήσεις είναι συντηρητικές, και αποκλείουν επίσης και
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άλλες µορφές απάτης, όπως η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων. Ενώ µπορεί να
είναι αδύνατο να υπολογιστεί το συνολικό κόστος από απάτες, λέγεται ότι είναι πιο
µεγάλο από το συνολικό κόστος των περισσότερων άλλων εγκληµάτων.

Ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται
Η απάτη είναι ένα θέµα που όλοι οι οργανισµοί µπορούν να αντιµετωπίσουν κάποτε
ανεξαρτήτως µεγέθους, κλάδου ή χώρας. Εάν ο οργανισµός διαθέτει σηµαντική
περιουσία (µετρητά, αγαθά, πληροφορίες ή υπηρεσίες), τότε µπορεί να υπάρξει
κάποιο φαινόµενο απάτης . Είναι συχνά απάτες σε µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις
αυτές που αναφέρονται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και οι µικρότεροι οργανισµοί
εκτιµούν ότι είναι απίθανο να αποτελέσουν στόχο των δραστών (της απάτης).
Ωστόσο, σύµφωνα µε την έκθεση της ACFE( Association of Certified Fraud
Examiners) οι µικρές επιχειρήσεις (εκείνες µε λιγότερο από 100 εργαζοµένους)
υφίστανται απάτες πιο συχνά από µεγάλους οργανισµούς και πλήττονται από τις
υψηλότερες µέσες απώλειες.
Όταν µικρές επιχειρήσεις πλήγονται από µεγάλες ζηµίες λόγω απάτης, είναι
λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να απορροφήσουν τη ζηµία από µια µεγαλύτερη
εταιρεία και µπορεί ακόµη και να διακόψουν τη δραστηριότητά τους, ως αποτέλεσµα
αυτής. Τα αποτελέσµατα της έρευνας της PwC έδειξαν ότι οι εταιρείες που
κατήγγειλαν γεγονότα απάτης ανήκαν σε πολλούς κλάδους. Κλάδοι που υφίστανται
τις µεγαλύτερες απώλειες κατά µέσο όρο, ήταν αυτοί της ασφάλισης και της
βιοµηχανικής παραγωγής. Απώλειες στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, ένα τοµέα που
συχνά αναφέρεται στον Τύπο και ένα κλάδο µε τον οποίο η απάτη συνδέεται συχνά
ήταν στην πραγµατικότητα κάτω του µέσου όρου. Ακόµα και οι µη-κερδοσκοπικοί
οργανισµοί δεν έχουν ανοσία στην απάτη. Επίσης και κυβερνητικοί φορείς και
πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις πέφτουν θύµατα απάτης.
Έρευνα της PwC, επίσης, αποκάλυψε ότι οι απάτες ήταν µεγαλύτερες σε
εταιρείες στη Βόρεια Αµερική, την Αφρική και την Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη, όπου σε περισσότερες από τις µισές εταιρίες αναφέρθηκαν φαινόµενα
απάτης. Η περιοχή της ∆υτικής Ευρώπης εµφανίζει τα χαµηλότερα ποσοστά απάτης
µε εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο που εµφανίζει τον υψηλότερο µέσο όρο για αυτή
την περιοχή, µε επίπεδα της απάτης παρόµοια µε εκείνα στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη.
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Παρά το γεγονός ότι η απάτη είναι διαδεδοµένη σε οργανισµούς όλων των
µεγεθών και σε όλους τους τοµείς και τις χώρες του κόσµου, έρευνες δείχνουν ότι
ορισµένα επιχειρηµατικά µοντέλα εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα κινδύνου απάτης
σε σχέση µε άλλα. Το περιβάλλον ελέγχου θα πρέπει να προσαρµοστεί ανάλογα ώστε
να ταιριάζει µε το βαθµό έκθεσης στον κίνδυνο.

Πρόληψη Της Απάτης
Με βάση τα όσα αναφέραµε προηγουµένως γύρω από τους λόγους διάπραξης µίας
απάτης, φαίνεται ότι ένας από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους για να
αντιµετωπιστεί

το πρόβληµα της απάτης είναι η υιοθέτηση µεθόδων που θα

µειώσουν το κίνητρο, θα περιορίσουν την ευκαιρία και θα περιορίσουν τη
δυνατότητα που έχουν κάποιοι να φοροδιαφεύγουν και έπειτα να εξορθολογούν τις
ενέργειές τους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει απάτη εκ προθέσεως, ο στόχος των
προληπτικών ελέγχων είναι να µειώσει την ευκαιρία και να εξαλείψει

τον

«πειρασµό» από πιθανούς παραβάτες. Τεχνικές πρόληψης περιλαµβάνουν:
Την εισαγωγή των πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων, καθώς και
δραστηριοτήτων όπως η κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση στο θέµα της απάτης για
να σταµατήσει η εµφάνιση της απάτης. Υπάρχει µεγάλη ωφέλεια για τον οργανισµό
όταν προλαµβάνει τις ζηµιές και οι ενέργειες για την πρόληψη της απάτης µπορεί να
βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η συνέχεια µιας επιχείρησης.
Ωστόσο, µε βάση πρόσφατες έρευνες, πολλές οργανώσεις δεν έχουν µία επίσηµη
προσέγγιση για την πρόληψη της απάτης. Εάν µία απάτη έχει ήδη συµβεί, η
πιθανότητα ανάκτησης των κλεµµένων πόρων από το δράστη ή µέσω της ασφάλισης
είναι συχνά σχετικά χαµηλή. Σύµφωνα µε την έρευνα της KPMG, µόνο το 16% των
οργανισµών

ήταν σε θέση να ανακτήσουν

τις απώλειές τους. Κάποιες άλλες

εξακολουθούν να προσπαθούν να ανακτήσουν τα κλεµµένα περιουσιακά τους
στοιχεία, αλλά η διαδικασία είναι συχνά δύσκολη και χρονοβόρα. Τουλάχιστον οι
µισοί από τους οργανισµούς δεν ήταν σε θέση να ανακτήσουν κανένα από τα
περιουσιακά τους στοιχεία. Έτσι βλέπουµε ότι είναι προτιµότερο να προσπαθήσουµε
να αποτρέψουµε την απώλεια από την εµφάνιση της, όπως αναφέρει και το παλιό
ρητό «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία» σίγουρα αυτό ισχύει και για την
απάτη.
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Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι τεχνικές πρόληψης της απάτης, ενώ έχουν
µεγάλη ζήτηση, δεν µπορούν να παράσχουν 100% προστασία. Είναι δύσκολο, αν όχι
αδύνατο, να εξαφανιστούν όλες οι ευκαιρίες για την τέλεση απάτης.

Στρατηγικές καταπολέµησης της απάτης
Καθώς οι τεχνικές πρόληψης της απάτης δεν µπορούν να σταµατήσουν όλους τους
πιθανούς δράστες, οι οργανισµοί πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα συστήµατα είναι σε
θέση να αναδείξουν περιστατικά απάτης άµεσα. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της
ανίχνευσης της απάτης. Μια στρατηγική για την ανίχνευση της απάτης θα πρέπει να
περιλαµβάνει τη χρήση της ανάλυσης και άλλων διαδικασιών για να επισηµάνουν τις
ανωµαλίες, και την εισαγωγή µηχανισµών εκθέσεων των ύποπτων δόλιων πράξεων.
Βασικά στοιχεία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ανίχνευσης της απάτης
αποτελούν η αναφορά εξαιρέσεων, η εξόρυξη δεδοµένων, η ανάλυση τάσεων και η
συνεχής αξιολόγηση του κινδύνου.
Η ανίχνευση της απάτης µπορεί να αναδείξει τρέχουσες απάτες που λαµβάνουν
χώρα ή αξιόποινες πράξεις που έχουν ήδη συµβεί. Τα προγράµµατα αυτά µπορεί να
µην επηρεαστούν από την εισαγωγή των τεχνικών πρόληψης της απάτης ακόµη και
αν οι δράστες παρεµποδιστούν στο µέλλον, η ανάκτηση των παλαιών απωλειών θα
είναι δυνατή µόνο µέσω της ανίχνευσης της απάτης. Η πιθανή ανάκτηση των
απωλειών δεν είναι ο µόνος στόχος του προγράµµατος ανίχνευσης όµως, και η δόλια
συµπεριφορά δεν πρέπει να αγνοείται µόνο και µόνο επειδή µπορεί να µην υπάρχει
δυνατότητα ανάκτησης των απωλειών. Η ανίχνευση της απάτης επιτρέπει, επίσης, τη
βελτίωση των εσωτερικών συστηµάτων και των ελέγχων. Πολλοί δράστες
εκµεταλλεύονται τις ελλείψεις στα συστήµατα ελέγχου. Μέσα από την ανίχνευση
τέτοιου είδους απατών, οι έλεγχοι µπορεί να εντείνονται καθιστώντας το πιο δύσκολο
για τους πιθανούς δράστες να ενεργήσουν.
Η πρόληψη και η ανίχνευση της απάτης έχουν και οι δύο ένα ρόλο να
διαδραµατίσουν και είναι απίθανο ότι θα επιτύχει η µία πλήρως χωρίς την άλλη. Ως
εκ τούτου, είναι σηµαντικό οι οργανισµοί να λαµβάνουν υπόψη τους τόσο τη
πρόληψη της απάτης όσο και την ανίχνευση της απάτης στο σχεδιασµό µιας
αποτελεσµατικής στρατηγικής για τη διαχείριση του κινδύνου της απάτης.
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Ισχυρά συστήµατα εσωτερικού ελέγχου
Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει όλες αυτές τις πολιτικές και τις
διαδικασίες που στο σύνολό τους, υποστηρίζουν την αποτελεσµατική και αποδοτική
λειτουργία ενός οργανισµού. Οι εσωτερικοί έλεγχοι συνήθως ασχολούνται µε
παράγοντες όπως οι εγκρίσεις και οι διαδικασίες εγκρίσεων, οι περιορισµοί
πρόσβασης και ελέγχου των συναλλαγών, οι συµφωνίες λογαριασµών κτλ. Ο αριθµός
και το είδος των εσωτερικών ελέγχων που ένας οργανισµός µπορεί να εισαγάγει και
πάλι θα εξαρτηθεί από τη φύση και το µέγεθος του. Παραδείγµατα της ποικιλίας των
εσωτερικών ελέγχων για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της απάτης είναι τα
παρακάτω:
• απαιτούν υπογραφές από πολλά διαφορετικά πρόσωπα, σχετικά µε
συναλλαγές µεγάλης αξίας (π.χ. µέσα σε ένα χρηµατοοικονοµικό τµήµα ή ένα τµήµα
προµηθειών)
• επιβάλλουν στους εργαζοµένους να λάβουν την άδειά τους (π.χ. πολλοί
εργαζόµενοι στον τραπεζικό τοµέα πρέπει να πάρουν τουλάχιστον δύο εβδοµάδες
διακοπών σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο)
• περιορισµός των αντικειµένων που µπορεί να φέρει κάποιος στο περιβάλλον
του γραφείου (π.χ. πολλοί εργαζόµενοι σε τηλεφωνικά κέντρα δεν επιτρέπεται να
έχουν µαζί τους στυλό, χαρτί ή κινητά τηλέφωνα, και ορισµένες οργανώσεις έχουν
περιορίσει τη χρήση των USB sticks)
• διεξαγωγή σποραδικών ερευνών του προσωπικού (π.χ. σε εργοστάσια, σε
κέντρα διανοµής ή λιανικής πώλησης).
Όπου εισάγονται νέες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να
τεκµηριώνεται µε σαφήνεια και µε απλό τρόπο, ώστε οποιαδήποτε απόκλιση να
µπορεί να προσδιοριστεί. Οι εσωτερικοί έλεγχοι πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά
ως µέρος της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, και θα πρέπει να υπάρχει συνεχής
βελτίωση των ελέγχων υπό το φως των νέων κινδύνων, όπως είναι οι νέες αγορές και
τεχνολογίες, οι αλλαγές στη δοµή, ή «καινοτόµες». Τελικά, το σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο της κουλτούρας και των λειτουργιών
ενός οργανισµού.
Ένα ισχυρό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου θεωρείται από την ACFE ότι είναι
«η πιο πολύτιµη συσκευή πρόληψη της απάτης µε µεγάλη διαφορά».
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Ευθύνη για τον εσωτερικό έλεγχο
H συνολική ευθύνη για το σύστηµα της οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου
πρέπει να είναι στο υψηλότερο επίπεδο σε κάθε οργανισµό. Σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία περί εταιριών οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση επαρκών
λογιστικών στοιχείων και αναφέρεται επίσης ότι «το διοικητικό συµβούλιο θα πρέπει
να διατηρεί ένα υγιές σύστηµα εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση των
επενδύσεων των µετόχων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας». Το
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνει διαδικασίες που αποσκοπούν
στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου απάτης. Υπάρχει συχνά η άποψη ότι οι ελεγκτές
έχουν ευθύνη για την πρόληψη της απάτης και την ανίχνευση της. Ενώ οι ελεγκτές
έχουν αναµφίβολα ένα ρόλο να διαδραµατίσουν στη διαχείριση του κινδύνου απάτης,
δεν έχουν γι’αυτό την πρωταρχική ευθύνη.
Μολονότι η κύρια ευθύνη για την πρόληψη της απάτης και της ανίχνευσης δεν
είναι αρµοδιότητα του ελεγκτή, το πρότυπο ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240 κάνει
έκκληση στους ελεγκτές να συµπεριλαµβάνουν κατά το σχεδιασµό και τη διενέργεια
του ελέγχου τους, µεθόδους για τον εντοπισµό πιθανών περιπτώσεων απάτης.
Απαιτεί από τους ελεγκτές να:
συζητούν τον κίνδυνο της απάτης µε τη διοίκηση και όσους είναι

•

επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση του οργανισµού
συζητούν µε την οµάδα ελέγχου την ευαισθησία των λογαριασµών για

•

ουσιώδεις ανακρίβειες που οφείλεται σε απάτη
εξετάζουν κατά πόσο ένας ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου απάτης είναι

•

πιθανοί
εκτελούν τις διαδικασίες ελέγχου για την αντιµετώπιση του κινδύνου της

•

παράκαµψης της διοίκησης
κατανοήσουν τη λογική των επιχειρήσεων σχετικά µε τις συναλλαγές εκτός

•

της συνηθισµένης πορείας των εργασιών

Πέρα από τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, ορισµένες χώρες έχουν επίσης τα δικά
τους πρότυπα ελέγχου που δίνουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά µε τους ρόλους
και τις ευθύνες σε σχέση µε την απάτη. Για παράδειγµα, τον Οκτώβριο του 2002, οι
ΗΠΑ εξέδωσαν δήλωση σχετικά µε το Ελεγκτικό Πρότυπο 99, ως απάντηση σε
λογιστικά σκάνδαλα όπως της Enron και της WorldCom. Το Ελεγκτικό Πρότυπο 99
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(SAS 99) είναι πιο δεσµευτικό για το ρόλο του ελεγκτή για την πρόληψη και τον
εντοπισµό απάτης και σφάλµατος από το Πρότυπο 240(ISA 240) και σχεδιάστηκε για
να δηµιουργήσει µια σηµαντική αλλαγή στην απόδοση των ελεγκτών, βελτιώνοντας
έτσι την πιθανότητα οι ελεγκτές να εντοπίσουν ουσιώδης ανακρίβειες που οφείλονται
σε απάτη. Οι απαιτήσεις αυτές δεν επηρεάζουν µόνο τους ελεγκτές. ∆εδοµένης της
φύσης και της έκτασης των νέων διαδικασιών τόσο στο πρότυπο ISA 240 και όσο και
στο πρότυπο SAS 99 της η διοίκηση θα πρέπει να παρέχει στους ελεγκτές
περισσότερες πληροφορίες και να δηµιουργήσουν οι ίδιοι εκτενέστερες διαδικασίες
ανίχνευσης της απάτης.

Aναλύοντας τους κινδύνους απάτης
Ο κίνδυνος απάτης είναι ένα στοιχείο του λειτουργικού κινδύνου. Ο λειτουργικός
κίνδυνος επικεντρώνεται στους κινδύνους που συνδέονται µε λάθη ή γεγονότα στην
επεξεργασία των συναλλαγών ή σε άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Μια
ανασκόπηση των κινδύνων απάτης, εκτιµά ότι αυτά τα λάθη ή τα γεγονότα µπορεί να
είναι το αποτέλεσµα µιας εσκεµµένης πράξη η οποία θα ωφελήσει τον δράστη. Έτσι
οι αξιολογήσεις σχετικά µε τον κίνδυνο απάτης πρέπει να είναι λεπτοµερείς
αναλύσεις που πραγµατοποιούνται από οµάδες ατόµων που συνδυάζουν τη γνώση εις
βάθος των επιχειρήσεων και της αγοράς µε βαθιά γνώση και εµπειρία γύρω από το
φαινόµενο της απάτης. Κίνδυνοι όπως ψευδή λογιστικά στοιχεία ή κλοπή µετρητών ή
των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να εξεταστούν για κάθε ξεχωριστό τµήµα του
οργανισµού.
Συχνά, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε περιορισµένο αριθµό κινδύνων,
συνηθέστερα σε αυτόν που προκαλείται από τρίτους. Για να αποφευχθεί αυτό, οι
κίνδυνοι θα πρέπει να ταξινοµούνται µε βάση το πιθανό είδος αδικήµατος και τη
δυνατότητα για κάποιον να δράσει εις βάρος του οργανισµού. Οι κίνδυνοι απάτης
πρέπει να αξιολογηθούν για κάθε τµήµα και διαδικασία της επιχείρησης, για
παράδειγµα, τις πληρωµές σε µετρητά, τις ταµειακές εισπράξεις, τις πωλήσεις, τις
αγορές, τις δαπάνες, την απογραφή, τη µισθοδοσία, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία
και τα δάνεια.
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Αναγνώριση Της Απάτης
Ενδείξεις απάτης
Η απάτη είναι πάντα προφανής για τους συναδέλφους του δράστη µετά την διάπραξη
της. Οι καταθέσεις τους, καθώς και εκείνες των εσωτερικών ελεγκτών, όταν
λαµβάνονται από την αστυνοµία ή άλλους φορείς έρευνας, αποκαλύπτουν συχνά τα
πιο κοινά δείγµατα απάτης. Ωστόσο, το λάθος είναι πάντα το ίδιο – η συγκεκριµένη
απάτη ποτέ δεν ήταν για τον οργανισµό πιθανή. Ανεξάρτητα από το πόσο αθώα
µπορεί να είναι µια ενέργεια, ή πόσο εύλογη εξήγηση µπορεί να έχει, η απάτη είναι
πάντα µια πιθανότητα.

Μέθοδοι αναγνώρισης της απάτης
Έκθεση της PwC στο Ηνωµένο Βασίλειο εξέτασε τη µέθοδο ανίχνευσης των πιο
σοβαρών απατών στο εσωτερικό των οργανισµών. Είναι σαφές από αυτό, καθώς και
από άλλα ανεπίσηµα στοιχεία, ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν ανακαλύπτουν συχνά
απάτες, εξάλλου δεν είναι ευθύνη του εξωτερικού ελεγκτή η πρόληψη και ανίχνευση
της απάτης, αν και θα πρέπει να παρέχει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από απάτες και ψεύτικα στοιχεία.
Αν και οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν εντοπίζουν όπως είπαµε πολλές περιπτώσεις
απάτης, οι εσωτερικοί ελεγκτές από την άλλη πλευρά βρέθηκαν να είναι

πιο

επιτυχηµένοι στον εντοπισµό σοβαρών περιπτώσεων απάτης.
Οι διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων βρέθηκαν επίσης να είναι από τις πιο
χρήσιµες µεθόδους. Αν οι πόροι του οργανισµού το επιτρέπουν, ένας οργανισµός
πρέπει να εγκαθιδρύσει µία ισχυρή λειτουργία εσωτερικού ελέγχου η οποία θα
παρακολουθεί και θα συµβουλεύει σχετικά µε τη διαχείριση του κινδύνου και θα
αναζητά περιπτώσεις απάτης. Απάτες µπορεί επίσης να ανακαλυφθούν ως
αποτέλεσµα των ελέγχων και των µηχανισµών που υπάρχουν για να συµβουλεύονται
οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι µεγαλύτερες απώλειες υπήρξαν για έναν οργανισµό
ως αποτέλεσµα του ότι οι εργαζόµενοι σε όλα τα τµήµατα του, αγνοούσαν το
προφανές. Είναι ευθύνη όλων των υπαλλήλων να εντοπίσουν και να αναφέρουν
περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών στο πλαίσιο ενός οργανισµού, και εποµένως
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είναι απαραίτητο σε έναν οργανισµό να υπάρχουν κατάλληλοι µηχανισµοί υποβολής
εκθέσεων για τη διευκόλυνση της κοινοποίησης φαινοµένων απάτης.

∆είκτες και προειδοποιήσεις
Ποτέ δεν θα είναι δυνατόν να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα απάτης. Κανένα σύστηµα
δεν εντοπίζει απολύτως τις απάτες, δεδοµένου ότι πολλοί δράστες είναι σε θέση να
παρακάµψουν τα συστήµατα ελέγχου που εφαρµόζονται για να τους σταµατήσουν.
Ωστόσο, όταν δίνεται µεγαλύτερη προσοχή σε µερικούς από τους πιο κοινούς δείκτες
απάτης αυτό και µόνο µπορεί να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση ότι κάτι δεν πάει
καλά και να αυξηθεί η πιθανότητα ο δράστης να ανακαλυφθεί. Με αυτό κατά νου, το
υποκεφάλαιο αυτό παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε µερικούς από τους πιο κοινούς
δείκτες απάτης. Οι δείκτες απάτης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
• προειδοποιητικά σηµάδια
• ειδοποιήσεις απάτης

Προειδοποιητικά σηµάδια

Τα προειδοποιητικά σηµάδια έχουν ήδη περιγραφεί ως οργανωτικοί δείκτες του
κινδύνου της απάτης και έτσι θα παραθέσουµε µερικά παραδείγµατα παρακάτω ανά
κατηγορία.

Επιχειρηµατικός κίνδυνος

Αυτό το είδος κινδύνου έχει υποδιαιρεθεί σε πολιτιστικά θέµατα, θέµατα διοίκησης,
θέµατα των εργαζοµένων, τα θέµατα διαδικασιών και θέµατα συναλλαγών.

1.Πολιτιστικά θέµατα
•

Απουσία µιας πολιτικής καταπολέµησης της απάτης και κουλτούρα.

•

Αποτυχία της διοίκησης να εφαρµόσει ένα υγιές σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου και / ή να δεσµεύεται από αυτό κάθε στιγµή.
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2.∆ιαχειριστικά θέµατα
Έλλειψη γνώσης οικονοµικής διαχείρισης και επαγγελµατισµού σε βασικές

•

λογιστικές αρχές, επανεξέτασης των αποφάσεων που περιλαµβάνονταν στις
εκθέσεις της διοίκησης και επανεξέτασης των εκτιµήσεων του κόστους.
Ιστορικό των νοµικών και κανονιστικών παραβιάσεων εντός του οργανισµού

•

και / ή των αποζηµιώσεων που απορρέουν από τις εν λόγω παραβιάσεις.
Τεταµένες σχέσεις στο εσωτερικό της οργάνωσης µεταξύ της διοίκησης και

•

των εσωτερικών ή εξωτερικών ελεγκτών.
•

Η έλλειψη της διοικητικής εποπτείας του προσωπικού.

•

Έλλειψη ξεκάθαρων διαχειριστικών ελέγχων σχετικά µε την ευθύνη, τις
αρχές, κλπ.
Συστήµατα µπόνους τα οποία να συνδέονται µε φιλόδοξους στόχους ή άµεσα

•

µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα.

3.Ζητήµατα των εργαζοµένων
•

Ανεπαρκής διαδικασίες πρόσληψης και απουσία ελέγχου.

•

Ασυνήθιστα στενές σχέσεις - εσωτερικά και εξωτερικά.

•

Πιθανές ή πραγµατικές µειώσεις ή απολύσεις εργαζοµένων

•

∆υσαρεστηµένοι

εργαζόµενοι

που

έχουν

πρόσβαση

σε

επιθυµητά

περιουσιακά στοιχεία.
Ασυνήθιστες

•

συµπεριφορές

του

προσωπικού

(αποκλίνουν

από

τα

συνηθισµένα).
•

Χαµηλά επίπεδα µισθών στο βασικό προσωπικό.

•

Οι εργαζόµενοι που εργάζονται µε ειδικό ωράριο εργάζονται χωρίς επίβλεψη.

•

Οι εργαζόµενοι δεν λαµβάνουν ετήσια άδεια όπως απαιτείται.

•

Απροθυµία των υπαλλήλων να µοιράζονται τις αρµοδιότητες

4.θέµατα διαδικασιών
•

Έλλειψη του επαγγελµατικού διαχωρισµού και ανεξάρτητος

έλεγχος

βασικών συναλλαγών.
•

Κακή διαχείριση των συστηµάτων ενηµέρωσης και υποβολής εκθέσεων.

•

Κακή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων.
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Έλλειψη πρόσβασης του ελέγχου στα φυσικά περιουσιακά στοιχεία και στα

•

πληροφοριακά συστήµατα ασφαλείας.
•

Έλλειψη και / ή ανεπάρκεια των εσωτερικών ελέγχων.

•

Κακή τεκµηρίωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

5.θέµατα συναλλαγών
Ανεπαρκής υποστήριξη ενηµέρωσης για συγκεκριµένες πράξεις, όπως οι

•

επιστροφές και πιστωτικά σηµειώµατα.
•

Μεγάλες συναλλαγές σε µετρητά.

•

Ευαισθησία των περιουσιακών στοιχείων σε υπεξαίρεση.

6.Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος
Πολιτική και απονοµή αποζηµιώσεων σε µεγάλο βαθµό εξαρτώµενη από την

•

επίτευξη επιθετικών στόχων.
•

Σηµαντικές πιέσεις στη διοίκηση να λάβει πρόσθετη χρηµατοδότηση.

•

Η εκτεταµένη χρήση των φορολογικών παραδείσων, χωρίς σαφή αιτιολόγηση
από πλευράς των επιχειρήσεων.

•

Σύνθετες συναλλαγές.

•

Χρήση σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.

•

Περίπλοκη νόµιµη κυριότητα ή / και οργανωτικές δοµές.

•

Ραγδαίες αλλαγές στην κερδοφορία.

7.Περιβαλλοντικός κίνδυνος
•

Η εισαγωγή της νέας µορφής λογιστικής ή άλλων κανονιστικών απαιτήσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια ή το
περιβάλλον, θα µπορούσε να µεταβάλει σηµαντικά τα αποτελέσµατα.

•

Οι εξαιρετικά ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς και η µείωση της
κερδοφορίας εντός του οργανισµού.

•

Ο οργανισµός λειτουργεί σε έναν παρακµάζων επιχειρηµατικό τοµέα και / ή
αντιµετωπίζει προοπτικές επιχειρηµατικής αποτυχίας.

•
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Σηµαντικές αλλαγές στη ζήτηση από τους πελάτες.

8.Πληροφορική και δεδοµένα κινδύνου
•

Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε συστήµατα από υπαλλήλους ή εξωτερικά
άτοµα.

•

Ο πλούτος των κακόβουλων κωδικών και τα ηλεκτρονικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα σε ξένους προς την επιχείρηση(πιθανοί δράστες).

•

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία των πληροφοριών.

•

Οι χρήστες δεν υιοθετούν καλές πρακτικές ασφάλειας των υπολογιστών, π.χ.
την µοιράζονται ή αποκαλύπτουν τους κωδικούς πρόσβασης.

•

Μη

εξουσιοδοτηµένη

ηλεκτρονική

µεταφορά

κεφαλαίων

ή

άλλων

περιουσιακών στοιχείων.
•

∆ιαχείριση των προγραµµάτων ή των αρχείων του υπολογιστή για να µην
γίνουν εµφανείς οι λεπτοµέρειες της συναλλαγής.

•

Παραβάσεις στον τοµέα της ασφάλειας των δεδοµένων και της ιδιωτικότητας.

•

Ευαίσθητα δεδοµένα που έχουν κλαπεί ή διαρρεύσει.

Ειδοποιήσεις απάτης

Οι ειδοποιήσεις απάτης έχουν περιγραφεί ως συγκεκριµένα γεγονότα τα οποία είναι
ενδεικτικά µίας απάτης. Μερικές από τις ενδείξεις απάτης ,που δεν είναι πάντα
βέβαιο πως καταδεικνύουν µία απάτη, καθώς τα στοιχεία αυτά αλλάζουν ανάλογα µε
τις περιστάσεις είναι οι εξής:
•

Προσαρµογές απογραφής.

•

Μηνύµατα που στέλνονται σε περίεργες ώρες, µε περιττά συνηµµένα αρχεία,
ή ασυνήθιστους προορισµούς.

•

∆ιαφορά µεταξύ των αποδοχών που λαµβάνει κάποιος και του τρόπου ζωής
του.

•

Ασυνήθιστη, παράλογη ή ασυνεπή συµπεριφορά.

•

Τροποποίηση των εγγράφων και αρχείων.

•

Η εκτεταµένη χρήση του

διορθωτικού

και ασυνήθιστα σβησίµατα σε

έγγραφα.
•

Φωτοτυπίες των εγγράφων στη θέση των πρωτοτύπων.

•

Σφραγίδες υπογραφών αντί των πρωτοτύπων.

•

∆ιαφορές στην υπογραφή ή το χειρόγραφο.
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•

Λείπουν εγκρίσεις.

•

Συναλλαγές που έχουν ξεκινήσει χωρίς την προκαθορισµένη έγκριση.

•

Ανεξήγητες διακυµάνσεις στο υπόλοιπο του λογαριασµού αποθεµάτων και
στα ποσοστά του κύκλου εργασιών.

•

Επιβεβαιωτικές επιστολές δεν επιστρέφονται.

•

Είδη που αγοράζονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη.

•

Συστήµατα που είναι προσβάσιµα εκτός των κανονικών ωρών εργασίας ή από
περιοχές εκτός της κανονικής περιοχής εργασίας.
Έλεγχοι ή συστήµατα ελέγχου των οποίων η λειτουργία έχει σταµατήσει.

•

Εργαλεία και τεχνικές
Η εκπαίδευση που λαµβάνει κάποιος από τους λογιστές της διοίκησης είναι µια πολύ
καλή βάση για την εφαρµογή ενός προγράµµατος καταπολέµησης της απάτης. Η
βαθιά κατανόηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών, που αναµένεται να έχουν οι
λογιστές διοίκησης, αποτελεί ένα σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο, όπως και η γνώση
τους για τα συστήµατα και τις διαδικασίες που θα πρέπει να υφίστανται σε έναν
οργανισµό, ώστε να µπορεί να λειτουργεί επαρκώς και αποτελεσµατικά. Ένα
επιπλέον πλεονέκτηµα είναι η ικανότητα τους να σκέφτονται και να ενεργούν
λογικά. Με άλλα λόγια τα πρώτα πιο σηµαντικά εφόδια για ένα λογιστή είναι η
κατάρτιση και η εµπειρία. Το δεύτερο αλλά εξίσου σηµαντικό εργαλείο για το
λογιστή είναι η απαραίτητη νοοτροπία - ότι η απάτη είναι πάντα µια πιθανότητα.
Πρέπει πάντοτε να διαθέτει επαγγελµατικό σκεπτικισµό ιδιαίτερα κατά την εξέταση
των δυνατοτήτων διάπραξης µίας απάτης. Αυτό δεν σηµαίνει ότι κάθε φορά που
κάποιος φαίνεται να κάνει υπερβολικές υπερωρίες, χωρίς να πάρει άδεια, διαπράττει
απάτη, ή ότι οι ανακρίβειες στους λογαριασµούς αποδεικνύουν πως διαπράχθηκε µία
απάτη. Μπορεί όµως και να ισχύει κάτι τέτοιο.
Έχοντας εξετάσει το ενδεχόµενο της απάτης, το επόµενο βήµα είναι να προβεί
σε κάποια περαιτέρω έρευνα ή να ενηµερώσει για τις ανησυχίες του ένα πιο
ειδικό/ανώτερο στέλεχος του οργανισµού. Εκτός από τα εργαλεία που περιγράφονται
ανωτέρω, υπάρχουν καθηµερινές διαθέσιµες τεχνικές που συντελούν στον εντοπισµό
των παρατυπιών (οι οποίες µπορεί να είναι απάτη) και έλεγχοι για ενδεχόµενες
ανωµαλίες ώστε να αποφασίσει ο λογιστής κατά πόσον απαιτούνται να ληφθούν
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περαιτέρω µέτρα. Οι οργανισµοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάποιοι πόροι θα
διατεθούν για την ταυτοποίηση αυτών των ανωµαλιών και την ανίχνευση
περιπτώσεων απάτης.

Εντοπισµός παρατυπιών

Ενηµέρωση από έντυπα: είναι σηµαντικό να παραµένει ο εσωτερικός ελεγκτής
ενήµερος σχετικά µε τις τάσεις και τα ζητήµατα απάτης. Ο Τύπος (εφηµερίδες,
περιοδικά κτλ) µπορεί να είναι µια χρήσιµη πηγή πληροφοριών για το σκοπό αυτό,
µαζί µε τεχνικά περιοδικά, τα οποία περιέχουν συχνά άρθρα σχετικά µε την απάτη
και τις οικονοµικές παρατυπίες. Επίσης χρήσιµη είναι µια συνδροµή σε κάποιο
έντυπο περιοδικό που ειδικεύεται σε θέµατα απάτης ή η αγορά ενός καλού βιβλίου
αναφοράς. Το ∆ιαδίκτυο είναι επίσης ένα πολύτιµο, και µεγάλο, ερευνητικό
εργαλείο.
Ενέργειες και διαδικασίες που µπορούν να γίνουν εντός του οργανισµού για τον
εντοπισµό παρατυπιών είναι:
Αξιολόγηση του κινδύνου: Εκτίµηση του κινδύνου απάτης και χάραξη ενός
συγκεκριµένο σχεδίου δοκιµών για τον εντοπισµό σηµαντικών απατών που έχουν
διαπιστωθεί µέσα από την αξιολόγηση του κινδύνου. Ενέργειες πρέπει να γίνουν
επίσης για παρατυπίες που προκαλούν ανησυχίες.
Συγκριτική αξιολόγηση: Συγκρίσεις µιας οικονοµικής περιόδου µε άλλη, ενός
κέντρου κόστους, ή επιχειρησιακής µονάδας µε άλλη, ή των συνολικών επιδόσεων
των επιχειρήσεων µε τα πρότυπα της βιοµηχανίας, µπορεί φανερώσουν όλες τις
ανωµαλίες που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Συστήµατα ανάλυσης: είναι σηµαντικό να εξεταστούν τα συστήµατα ανάλυσης
και να εντοπιστούν τυχόν αδυναµίες που θα µπορούσαν να είναι ευκαιρίες για ένα
πιθανό δράστη.
Ανάλυση δεικτών: µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον εντοπισµό τυχόν µη
φυσιολογικών τάσεων ή µοτίβων
Μαθηµατική µοντελοποίηση: Υπάρχουν ειδικά µαθηµατικά µοντέλα, όπως ο
νόµος του Benfords, ένας µαθηµατικός τύπος που µπορεί να βοηθήσει στον
εντοπισµό

των

παρατυπιών

στους

λογαριασµούς.

δεδοµένων µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί.
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Μοντελοποίηση

βάσεων

Εξειδικευµένο λογισµικό: εργαλεία ελέγχου για την αντιστοίχιση δεδοµένων
ανάλυσης µπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιµα. Άλλα εργαλεία επιτρέπουν την
ανάλυση, όπως η αξιολόγηση των συναλλαγών σε πραγµατικό χρόνο, µε στόχο µετά
την αναθεώρηση συναλλαγών, ή η στρατηγική ανάλυση των λογαριασµών.
Αναφορές εξαιρέσεων: πολλά συστήµατα µπορεί να δηµιουργήσουν αυτόµατες
αναφορές για αποτελέσµατα που δεν εµπίπτουν στα όρια των προκαθορισµένων
τιµών (εξαιρέσεις), επιτρέποντας την άµεση αναγνώριση των αποτελεσµάτων που
αποκλίνουν από τα συνηθισµένα. Με τη σηµερινή τεχνολογία είναι δυνατόν ένα
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µια ειδοποίηση κειµένου να αποστέλλεται
άµεσα σε ένα διαχειριστή όταν εντοπίζονται εξαιρέσεις. Πολλές από αυτές τις
τεχνικές ταυτοποίησης µπορούν να αυτοµατοποιηθούν ώστε η διαδικασία να
καταστεί πιο αποτελεσµατική. Τα συστήµατα ανίχνευσης της απάτης θα πρέπει να
παρακολουθούνται και να ενηµερώνονται τακτικά για να συµβαδίζουν µε τις
µεταβαλλόµενες τεχνολογίες και τις νέες µεθόδους διαχείρισης.

Μία µεθοδική προσέγγιση

Όλα τα εργαλεία που µέχρι τώρα αναφέραµε έχουν τις χρήσεις τους για τον
εντοπισµό της παρατυπίας, αλλά για να είναι αποτελεσµατικά, πρέπει να
συνδυάζονται µε µια µεθοδική προσέγγιση στην ανάλυση του προβλήµατος που
εντοπίστηκε. Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να πραγµατοποιηθεί µία ανάλυση του
προβλήµατος ώστε να αποφασιστεί εάν χρειάζεται να γίνει κάποια επανεξέταση
εσωτερικής διαχείρισης. Μια τέτοια προσέγγιση είναι και η παρακάτω.
1 Καθιέρωση του στόχου
Ο στόχος της έρευνας πρέπει να είναι σαφής, καθώς αυτός θα βοηθήσει ώστε οι
αποφάσεις να παρθούν µε το καλύτερο δυνατό τρόπο για να προχωρήσει η
επιχείρηση µπροστά.
2 Προσδιορισµός των συστηµάτων και διαδικασιών
Η πραγµατοποίηση µίας ανάλυσης συστηµάτων και κινδύνων και µία σύγκριση
των συστηµάτων και διαδικασιών που θα έπρεπε να εφαρµόζονται µε εκείνα που
χρησιµοποιούνται στην πραγµατικότητα, µπορεί να βοηθήσει στον εντοπισµό των
σφαλµάτων του συστήµατος ή των διαδικασιών.
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3 Προσδιορισµός του µεγέθους του κινδύνου
Αυτό περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των πιθανών απωλειών και την εκτίµηση
γύρω από το εάν αυτό είναι υλικό. Οι πραγµατικές απώλειες θα πρέπει να
εντοπίζονται όπου είναι δυνατόν.
4 Ανάλυση της κατάστασης
Πρόκειται για ιστορική έρευνα, όπως έρευνες της εταιρείας, και τον εντοπισµό
όσων εµπλέκονται.
5 Ανάλυση όλων των διαθέσιµων δεδοµένων
Η ανάλυση όλων των στοιχείων θα δώσει µια εξήγηση του τι συνέβη και πώς
συνέβη.
6 Προετοιµασία πλάνων (περιλαµβάνουν γραφικά)
Γραφικά και αριθµητικά χρονοδιαγράµµατα / φύλλα θα πρέπει να είναι
κατασκευασµένα ώστε να υποστηρίξουν την ανάλυση και τα πορίσµατα. Είναι
σηµαντικό να καταστούν όσο το δυνατόν πιο κατανοητά για τα άτοµα µε λίγες ή
καθόλου οικονοµικές γνώσεις ώστε να καταλάβουν τι έχει συµβεί.
7 Προετοιµασία της έκθεσης
Κατά την προετοιµασία της έκθεσης, είναι σηµαντικό να έχουµε κατά νου,
όποιος και αν είναι ο αρχικός στόχος, πως υπάρχει πάντα η δυνατότητα να
χρησιµοποιηθεί για στοιχεία σε κάποια µορφή νοµικής διαδικασίας. Η έκθεση θα
πρέπει να βασίζεται σε πραγµατικά γεγονότα όσο το δυνατόν περισσότερο, και όταν
εκφράζεται µία γνώµη, θα πρέπει να διακρίνεται σαφώς ως τέτοια - για παράδειγµα,
η επαγγελµατική γνώµη που χρησιµοποιείται στα συµπεράσµατα της έκθεσης.

Αντιµετώπιση Της Απάτης
Μια αποτελεσµατική στρατηγική καταπολέµησης της απάτης όπως είπαµε στην
πραγµατικότητα έχει τέσσερις βασικές συνιστώσες:
• την πρόληψη
• την ανίχνευση
•την αποτροπή
•την αντιµετώπιση
Οι συνιστώσες µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της
απάτης είναι αλληλένδετες και η κάθε µίας παίζει σηµαντικό ρόλο στην
καταπολέµηση της απάτης.
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Η συνιστώσα της ανίχνευσης της απάτης ενεργεί ως ένας αποτρεπτικός
παράγοντας, στέλνοντας ένα µήνυµα στους πιθανούς δράστες ότι ο οργανισµός
καταπολεµά ενεργά την απάτη και ότι οι διαδικασίες είναι σε θέση να εντοπίσουν
οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα έχει συµβεί.
Η πιθανότητα να συλληφθεί θα πείσει έναν πιθανό δράστη να µην διαπράξει
τελικά την απάτη. Συµπληρωµατικοί έλεγχοι ανίχνευσης θα πρέπει επίσης να
υπάρχουν σε περίπτωση που οι έλεγχοι πρόληψης είναι ανεπαρκής σε ορισµένες
περιπτώσεις. Μία συνεπής και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση σε υποψίες αλλά και
περιστατικά απάτης που έχουν ήδη εντοπιστεί είναι επίσης σηµαντική. Αυτό αποτελεί
από µόνο του ένα µήνυµα ότι η απάτη λαµβάνεται σοβαρά υπόψη και ότι
αναλαµβάνονται ενέργειες κατά των δραστών. Οι διάφορες συνιστώσες µιας
αποτελεσµατικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της απάτης συζητιούνται κατά
τη διάρκεια των επόµενων κεφαλαίων. Το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου εξετάζει
µερικές από τις κύριες προσεγγίσεις πρόληψης που µπορούν να εφαρµοστούν για την
ελαχιστοποίηση της εµφάνισης και το κόστους της απάτης στα πλαίσια ενός
οργανισµού. Αυτές οι προσεγγίσεις είναι γενικές και µπορούν να εφαρµοστούν,
ανάλογα µε την περίπτωση, σε διαφορετικούς οργανισµούς και για διαφορετικές
συνθήκες.
Η προσέγγιση ενός οργανισµού στην αντιµετώπιση της απάτης θα πρέπει να
περιγράφεται µε σαφήνεια στην πολιτική του σχετικά µε την απάτη και το σχέδιο
αντιµετώπισης της.
Παρακάτω θα αναφέρουµε ένα τυπικό πλάνο που αποτελεί τη βάση του
σχεδίου αντιµετώπισης της απάτης.

Σκοπός του σχεδίου αντιµετώπισης της απάτης
Το σχέδιο αντιµετώπισης της απάτης αποτελεί ένα επίσηµο έγγραφο στο οποίο
καταγράφονται µε σαφήνεια οι ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί για την αντιµετώπιση
φαινοµένων απάτης που έχουν ανιχνευθεί ή υπόνοιες σχετικά µε περιπτώσεις απάτης.
Σκοπός του είναι να προτείνει και να καθορίζει διαδικασίες οι οποίες
επιτρέπουν τη συλλογή στοιχείων και τη συγκέντρωση κατά τέτοιο τρόπο αυτών
ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων. Άλλα οφέλη που προκύπτουν από τη
δηµοσίευση ενός εταιρικού σχεδίου αντιµετώπισης της απάτης είναι η αποτρεπτική
αξία του και η πιθανότητα ότι θα περιορίσει τον πανικό/αγωνία. Μπορεί να βοηθήσει
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επίσης στον περιορισµό των ζηµιών και στην ελαχιστοποίηση των απωλειών αλλά
και να βοηθήσει τον οργανισµό να διατηρήσει την εµπιστοσύνη της αγοράς, και να
διασφαλιστεί η ακεραιότητα των στοιχείων του.

Εταιρική πολιτική

Το σχέδιο αντιµετώπισης της απάτης θα πρέπει να επαναλαµβάνει τη δέσµευση του
οργανισµού σε υψηλά νοµικά, δεοντολογικά και ηθικά πρότυπα σε όλες τις
δραστηριότητές της και την προσέγγισή του για την αντιµετώπιση εκείνων που
αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στα εν λόγω πρότυπα. Είναι σηµαντικό ότι όλοι
όσοι εργάζονται στην επιχείρηση έχουν επίγνωση του κινδύνου απάτης και άλλων
παράνοµων πράξεων, όπως η έλλειψη τιµιότητας ή οι υλικές ζηµιές. Οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να είναι σαφείς σχετικά µε τα µέσα επιβολής των κανόνων ή των ελέγχων
που έχουν θέσει σε εφαρµογή για την αντιµετώπιση των κινδύνων αυτών και να
γνωρίζουν πώς να αναφέρουν οποιεσδήποτε υποψίες µπορεί να έχουν.
Το σχέδιο αντιµετώπισης της απάτης αποτελείται από τα µέσα µε τα οποία οι
πληροφορίες διαχέονται σε όλα τα µέλη του προσωπικού και ενδεχοµένως σε άλλους
ενδιαφερόµενους, όπως πελάτες, προµηθευτές, και µετόχους. Ένα ζήτηµα που αξίζει
να σκεφτεί κανείς είναι το πόση δηµοσιότητα θα πρέπει να δοθεί στην έκθεση
αντιµετώπισης της απάτης; Μια επιτυχώς δηµοσιοποιηµένη έρευνα για την απάτη
µπορεί να αποτελέσει µια υπενθύµιση σε όσους µπαίνουν στον πειρασµό αλλά και
µια προειδοποίηση προς εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των ελέγχων.
Ενώ µπορεί να δηµιουργηθεί αµηχανία σε όσους ήταν κοντά στην απάτη και δεν την
εντόπισαν, και να υπάρχει δυσµενής αντίκτυπος στη δηµόσια εικόνα του οργανισµού,
µπορούν να υπάρξουν και πλεονεκτήµατα από την δηµοσίευση (εσωτερικά) του
οργανισµού του αποτελέσµατος µιας επιτυχηµένης έρευνας για την απάτη.
Οι εταιρείες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών δεν έχουν επιλογή για
το αν πρέπει ή όχι να κρατήσουν µακριά από τη δηµοσιότητα τις εξακριβωµένες
περιπτώσεις απάτης. Οι οργανώσεις αυτές έχουν πλέον νοµική υποχρέωση να
αναφέρουν το οικονοµικό έγκληµα. Άλλες επιχειρήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν
το παράδειγµα αυτό και να καταστήσουν σαφές ότι δεν θα αφήσουν φαινόµενα
απάτης κρυφά.
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Ρόλοι και ευθύνες

Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων για τη διαχείριση του κινδύνου απάτης διαφέρει από
τον ένα οργανισµό στον άλλο, ανάλογα µε το µέγεθος του, τους παράγοντες της
βιοµηχανίας, του πολιτισµού κλπ. Τα παρακάτω αποτελούν µερικές γενικές
κατευθυντήριες γραµµές οι οποίες µπορούν να προσαρµοστούν ώστε να ταιριάζουν
σε κάθε έναν οργανισµό.

∆ιευθυντές και επόπτες

Γενικά, οι διευθυντές και οι επόπτες, έχουν την ευθύνη για την ανίχνευση της απάτης
και άλλων παρατυπιών στο τµήµα τους. Το προσωπικό πρέπει να βοηθήσει τη
διοίκηση µε την αναφορά τυχόν υπονοιών που µπορεί να έχουν για την ύπαρξη
παρατυπιών. Οι διευθυντές και οι επόπτες θα πρέπει να εφοδιάζονται µε ένα πλάνο
οδηγιών σχετικά µε το πώς θα πρέπει να ανταποκριθούν σε ένα φαινόµενο απάτης.

Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Ο οικονοµικός διευθυντής έχει συχνά τη συνολική ευθύνη του οργανισµού για την
αντιµετώπιση σε θέµατα απάτης, συµπεριλαµβανοµένης της ευθύνης για το
συντονισµό ερευνών και για τη διατήρηση του σχεδίου επέµβασης σε περίπτωση
απάτης. Αυτός κρατάει το κύριο αντίγραφο του σχεδίου αντιµετώπισης της απάτης,
και θα πρέπει να έχει το δικό του πλάνο οδηγιών για να βοηθήσει την οµάδα που
διεξάγει την έρευνα. Ο οικονοµικός διευθυντής θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη
διατήρηση ενός ηµερολογίου έρευνας. Ένα ηµερολόγιο έρευνας είναι συνήθως ένα
αρχείο καταγραφής όλων των αναφερόµενων πιθανών απατών και υποψιών,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που απέρριψε ως µικρής σηµασίας ή που δεν
ερευνήθηκαν. Το ηµερολόγιο θα περιέχει λεπτοµέρειες για τα µέτρα που
λαµβάνονται και τα συµπεράσµατα. Είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για τη διαχείριση,
την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση των συµπερασµάτων.
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Υπεύθυνος σε θέµατα Απάτης (κατά περίπτωση)

Σε µεγάλους οργανισµούς µπορεί να είναι απαραίτητο να οριστεί ένα ανώτατο
διευθυντικό στέλεχος ως υπεύθυνος απάτης στη θέση του διευθυντή οικονοµικών. Ο
υπεύθυνος σε θέµατα απάτης θα έχει την ευθύνη για την έναρξη και την εποπτεία
όλων των ερευνών κατά της απάτης, για την εφαρµογή του σχεδίου αντιµετώπισης
της απάτης και για τυχόν παρακολούθηση των δράσεων. Ο υπεύθυνος σε θέµατα
απάτης θα έχει την αρµοδιότητα να λαµβάνει πληροφορίες από το προσωπικό
εµπιστευτικά και ανώνυµα, και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί ή / και να
παρέχει συµβουλές σύµφωνα µε τις εκάστοτε συνθήκες και χωρίς να χρειάζεται
έγκριση από την ανώτερη διοίκηση. Σε περίπτωση που ο ανώτερος υπεύθυνος σε
θέµατα απάτης κριθεί ύποπτος, θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο

ανώτατο

διευθυντικό στέλεχος ή σε κάποιον διευθυντή, ίσως και στον πρόεδρο της επιτροπής
ελέγχου. Ο υπεύθυνος σε θέµατα απάτης θα διαχειρίζεται όλες τις εσωτερικές
έρευνες και θα ενεργεί ως στέλεχος-σύνδεσµος µε όλα τα άλλα ενδιαφερόµενα
συµβαλλόµενα µέρη τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, συµπεριλαµβανοµένης της
αστυνοµίας, των ρυθµιστικών αρχών και των ελεγκτών. Μία από τις βασικές του
αρµοδιότητες θα είναι και η ενηµέρωση του ηµερολογίου έρευνας.

Ανθρώπινοι πόροι

Το τµήµα ανθρώπινων πόρων έχει συνήθως την ευθύνη για τις εσωτερικές
πειθαρχικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να είναι σύµφωνες και να υποστηρίζουν
την πολιτική για την απάτη και το πλάνο αντιµετώπισης της απάτης. Οι ενέργειες
του θα πρέπει να σχεδιάζονται µε βάση τις στρατηγικές διαχείρισης του προσωπικού,
την εργατική νοµοθεσία κλπ.

Ελεγκτική επιτροπή (κατά περίπτωση)

Πλέον ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου για την πρόληψη και ανίχνευση της απάτης
είναι τώρα πιο συγκεκριµένος. Η επιτροπή ελέγχου έχει την ευθύνη για την
αναθεώρηση του εσωτερικού ελέγχου του οργανισµού και των συστηµάτων
διαχείρισης των κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένων της καταπολέµησης της απάτης
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και του ελέγχου των προγραµµάτων. Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να παρακολουθεί
την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων, να αξιολογεί τις επιδόσεις του
οργανισµού στην πρόληψη της απάτης, να ελέγχει τα αρχεία καταγραφής των
υποθέσεων τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, και να αναφέρει κάθε σηµαντικό θέµα
στο διοικητικό συµβούλιο. Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να επανεξετάζει τους
τρόπους µε τους οποίους οι εργαζόµενοι µπορούν να ενηµερώνουν εµπιστευτικά την
επιτροπή για πιθανές ατασθαλίες, και ο στόχος της επιτροπής αυτής είναι να
διασφαλίζει ότι υπάρχουν µέθοδοι για την ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων
ζητηµάτων αλλά και κατάλληλες ενέργειες παρακολούθησης. Η ελεγκτική επιτροπή
είναι

επίσης

υπεύθυνη

για

την

επανεξέταση

και

αξιολόγηση

της

αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου, εφόσον υπάρχει.

Εσωτερικοί ελεγκτές (κατά περίπτωση)

Όταν ένας οργανισµός έχει τη δική του υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου τότε η ευθύνη
για το έργο της διερεύνησης κάθε επίπτωσης της απάτης θα πέσει σε αυτήν. Προσοχή
πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε έρευνα που διεξάγεται από υπαλλήλους που δεν
έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα ή δεν έχουν εµπειρία στον τοµέα αυτό, καθώς αυτό
µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την έκβαση της έρευνας. Μπορούν να οριστούν
επικεφαλή συγκεκριµένοι ελεγκτές ως ειδικοί σε θέµατα απάτης για να εξασφαλιστεί
ότι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για να αναλάβουν το έργο.

Εξωτερικοί ελεγκτές (κατά περίπτωση)

Ένας οργανισµός χωρίς τη δική του υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου συχνά εξετάζει τη
περίπτωση να προσλάβει εξωτερικούς ελεγκτές για να ανακαλύψουν µία πιθανή
απάτη αλλά και για να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία τους και να καθοριστεί από
αυτούς το επίπεδο της ζηµιάς.

Νοµικοί σύµβουλοι (εσωτερικοί ή εξωτερικοί)

Νοµικές συµβουλές θα πρέπει να επιδιωχθούν να δεχτούν οι οργανισµοί το
συντοµότερο από την ανακάλυψη µιας απάτης, ανεξάρτητα από τις διαδικασίες ή την
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οργάνωση που προτίθενται να ακολουθήσουν. Οι ειδικές αυτές συµβουλές θα
περιλαµβάνουν θέµατα όπως η καθοδήγηση σε θέµατα πολιτικών, εσωτερικών και
ποινικών συνεπειών για τον οργανισµό αλλά και η ανάκτηση των περιουσιακών
στοιχείων του.

Εργαζόµενοι στο τµήµα πληροφορικής

Το συγκεκριµένο προσωπικό µπορεί να παράσχει τεχνικές συµβουλές σχετικά µε την
ασφάλεια των συστηµάτων, τις ικανότητες τους και την πρόσβαση σε αυτά. Εάν οι
υπολογιστές έχουν χρησιµοποιηθεί για τη διάπραξη της απάτης, ή εάν απαιτείται
κάποια σχετική πληροφορία για αποδεικτικούς σκοπούς, η συµβουλή του ειδικού θα
πρέπει να αναζητηθεί αµέσως.

∆ηµόσιες Σχέσεις/Γραφείο Τύπου

Οργανισµοί µε υψηλό προφίλ, όπως µεγάλες επιχειρήσεις, οργανισµοί του δηµοσίου
ή φιλανθρωπικά ιδρύµατα, µπορούν να ενηµερώσουν το προσωπικό τους, ώστε να
προετοιµάσουν ένα ∆ελτίο Τύπου, σε περίπτωση που µια νέα απάτη έρθει στο φως.

Εξωτερικοί σύµβουλοι

Κάθε οργανισµός θα µπορούσε να αξιοποιήσει τεχνογνωσία από πηγές εξωτερικές
του οργανισµού. Υπάρχουν εξειδικευµένες επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν µια
διακριτική έρευνα και / ή υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε
τις οδηγίες των πελατών τους.

Ασφαλιστές

Πολλοί οργανισµοί ασφαλίζονται για να προστατευθούν από µεγάλες απώλειες
εξαιτίας της απάτης. Όλες οι ενέργειες αυτού του είδους θα πρέπει να
περιλαµβάνονται στο σχέδιο αντιµετώπισης της απάτης .
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Η αντιµετώπιση της απάτης
Εύλογα µέτρα για την αντιµετώπιση ή την ύπαρξη υπόνοιας απάτης
περιλαµβάνουν:
•

σαφείς µηχανισµούς υποβολής εκθέσεων

•

ενδελεχής έρευνα

•

πειθαρχία των υπευθύνων

•

ανάκτηση των κλεµµένων κεφαλαίων ή της περιουσίας

•

τροποποίηση της στρατηγικής καταπολέµησης της απάτης για να αποφευχθεί
παρόµοια συµπεριφορά στο µέλλον.

Αναφορά υποψιών

Οι διαδικασίες δήλωσης µίας απάτης θα πρέπει να διατυπώνονται µε σαφήνεια και
συντοµία.

∆ηµιουργία οµάδας έρευνας

Μετά την καταγραφή λεπτοµερειών των καταγγελιών για απάτες, ο οικονοµικός
διευθυντής, ή ο υπεύθυνος απάτης, προβαίνουν σε µία σύσκεψη µε την οµάδα
έρευνας και τους συµβούλους του οργανισµού.

Σχεδιασµός αντιµετώπισης

Οι στόχοι της έρευνας θα πρέπει να προσδιοριστούν µε σαφήνεια, όπως θα έπρεπε να
γίνει και µε τους πόρους που απαιτούνται, το πεδίο της έρευνας, καθώς και το
χρονοδιάγραµµα. Τα αντικείµενα της οµάδας έρευνας θα πρέπει να καθορίζονται
από τη στάση του οργανισµού απέναντι στην απάτη και το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα
για την αντιµετώπιση της απάτης. Ένα σχέδιο δράσης πρέπει να καταρτίζεται και οι
ρόλοι και οι αρµοδιότητες πρέπει να ανατίθενται σύµφωνα µε τις δεξιότητες και την
εµπειρία των εµπλεκόµενων ατόµων. Το άτοµο που θα αναλάβει το συνολικό έλεγχο
της έρευνας θα πρέπει να καθοριστεί µε προσοχή, όπως και οι αρµοδιότητες στα µέλη
της οµάδας. Οι διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και οι διαδικασίες για τη διαχείριση
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και την καταγραφή αποδεικτικών στοιχείων θα πρέπει να γίνονται κατανοητές από
όλους τους ενδιαφερόµενους.

Η Έρευνα
∆ιατήρηση των στοιχείων

Ένα βασικό µέληµα σε κάθε έρευνα, πρέπει να είναι πάντα πώς θα εξασφαλιστούν ή
θα διατηρηθούν επαρκή στοιχεία για να αποδειχθεί µια υπόθεση απάτης. Είναι πολύ
σηµαντικό να πραγµατοποιείται ο έλεγχος των στοιχείων πριν δοθεί η ευκαιρία στο
δράστη να τα εξαφανίσει. Το αντίστοιχο πρέπει να γίνει και µε τους υπόπτους. Να
γίνει η κατάθεση τους πριν οι δράστες προλάβουν να προετοιµαστούν και να
επανυγρηπνιστούν. Είναι ακόµη σηµαντικό να τηρούνται κατάλληλα αρχεία των
αποδεικτικών στοιχείων και των καταθέσεων από νωρίς, συµπεριλαµβανοµένων
λεπτοµερών σηµειώσεων για το πότε, πού και από ποιον προέκυψαν τα αποδεικτικά
στοιχεία. Η αστυνοµία, ή οι νοµικοί σύµβουλοι, θα είναι σε θέση να παρέχουν
συµβουλές σχετικά µε τον τρόπο που αυτό πρέπει να γίνει. Οµοίως, τα ηλεκτρονικά
αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να ασφαλίζονται πριν να µπορέσουν να παραποιηθούν
από τον ύποπτο.

Φυσικά τεκµήρια

Εάν µια εσωτερική έρευνα διεξάγεται, ο οργανισµός έχει το δικαίωµα να έχει
πρόσβαση στα αρχεία της και να µπορέσει να ασκήσει πειθαρχική δίωξη εναντίον
οποιουδήποτε µέλους του προσωπικό της προσπαθήσει να την αποτρέψει. Σε
περίπτωση που τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία ανήκουν ή κατέχονται από άλλους
οργανισµούς ή από άτοµα που δεν είναι εργαζόµενοι του οργανισµού, τότε µπορεί να
είναι απαραίτητη µία δικαστική απόφαση ή εντολή για να εξασφαλίσει την πρόσβαση
ή να επιτύχει την κατάσχεση των αποδεικτικών στοιχείων.
Όταν αναφερόµαστε σε φυσικά αποδεικτικά στοιχεία, απαιτείται πρωτότυπο
υλικό. Φωτοτυπίες δεν γίνονται αποδεκτές. Πρέπει να καταγράφεται επίσης πότε και
που βρέθηκε το στοιχείο. Εάν το στοιχεί αποτελείται από πολλά άλλα στοιχεία, για
παράδειγµα πολλά έγγραφα, στο καθένα πρέπει να τοποθετείται ένας µοναδικός
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αριθµός αναφοράς. Η ύπαρξη φωτογραφιών ή βίντεο της σκηνής, όπως το γραφείο
του επίσηµου υπόπτου µπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιµα.

Ηλεκτρονικά τεκµήρια

Υπάρχουν τέσσερις βασικές αρχές που αφορούν τα ηλετρονικά τεκµήρια στα θέµατα
απάτης. Οι αρχές αυτές έχουν ως εξής:
• Αρχή 1
Κανένα µέτρο που λαµβάνουν οι νοµικές υπηρεσίες ή οι αντιπρόσωποι του
νόµου δεν δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης των δεδοµένων που τηρούνται σε
υπολογιστή ή σε άλλα µέσα αποθήκευσης, καθώς µπορεί το δικαστήριο να ζητήσει
την εξέταση τους.
• Αρχή 2
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ένα πρόσωπο κρίνει αναγκαίο να έχει
πρόσβαση στα πρωτότυπα δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν σε έναν υπολογιστή ή σε
ένα µέσο αποθήκευσης, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να είναι ικανός να το πράξει και
να είναι σε θέση να δώσει στοιχεία που εξηγούν τη σηµασία και τις συνέπειες των
πράξεων του.
• Αρχή 3
Μια εφαρµογή δοκιµής των ελέγχων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή και
βασίζονται σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να δηµιουργηθεί και να
διατηρηθεί. Ένα ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να µπορεί να εξετάσει αυτές
τις διαδικασίες.
• Αρχή 4
Ο υπεύθυνος της έρευνας έχει τη συνολική ευθύνη για τη διασφάλιση ότι η
νοµοθεσία και οι αρχές αυτές τηρούνται.

Συνεντεύξεις (γενικά)

Οι διευθυντές έχουν δικαίωµα να πάρουν συνέντευξη από το προσωπικό και να τους
ζητήσουν πληροφορίες (να λογοδοτήσουν) για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία
ήταν, ή είναι υπό τον άµεσο έλεγχό τους και να εξηγήσουν τις επιδόσεις τους όσον
αφορά τη διαχείριση και την εποπτεία των υφιστάµενων υπαλλήλων.
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Ωστόσο, στο σηµείο στο οποίο θεωρείται ότι υπάρχουν βάσιµοι λόγοι υποψίας
ενός ατόµου η ανάκριση θα πρέπει να διακοπεί και να πραγµατοποιηθεί επίσηµη
έρευνα (η περίπτωση ποινικής δίωξης πρέπει να εξεταστεί). Από εκείνη τη στιγµή
τυχόν συνεντεύξεις θα πρέπει να πραγµατοποιούνται από ειδικά εκπαιδευµένο
προσωπικό ή από αστυνοµικούς. Λεπτοµερείς σηµειώσεις θα πρέπει να τηρούνται
από ερωτήσεις και απαντήσεις του υπόπτου, και οι συνεντεύξεις θα πρέπει να
βιντεοσκοπούνται αν είναι δυνατόν.

Καταθέσεις από µάρτυρες
Όταν ένας µάρτυρας προτίθεται να δώσει µια γραπτή δήλωση, είναι καλή πρακτική
για κάποιον διευθυντή να λάβει µια χρονολογική καταγραφή των γεγονότων
χρησιµοποιώντας τα λόγια του µάρτυρα. Ο µάρτυρας πρέπει να προτίθεται επίσης να
υπογράψει το έγγραφο της κατάθεσης του ως πραγµατικό. Η συµµετοχή ανεξάρτητου
προσώπου συνήθως βοηθάει να περιοριστούν οι δηλώσεις στα κρίσιµα πραγµατικά
γεγονότα και θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους µάρτυρες να υποστηρίζονται από
µια επίσηµη ένωση ή κάποιον συνάδελφο.

∆ηλώσεις από τους υπόπτους

Εάν υπάρχει υπόνοια για µια εγκληµατική πράξη όλα τα σχετικά νοµοθετήµατα, θα
πρέπει να εξετάζονται πριν από κάθε συνέντευξη µε έναν ύποπτο, δεδοµένου ότι η
συµµόρφωση µε αυτά καθορίζει αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και αν αυτά είναι
παραδεκτά στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Καθώς η µη τήρηση του κώδικα
συµπεριφοράς κατά την συνέντευξη µε τον ύποπτο, µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη
διαδικασία και να αλλοιώσει τη ποιότητα των στοιχείων που προκύπτουν προτείνεται
οι συνεντεύξεις να πραγµατοποιούνται µόνο από εκπαιδευµένο προσωπικό, µε
συµβουλές και καθοδήγηση από τους νοµικούς συµβούλους του οργανισµού ή την
αστυνοµία. Κατά τη διεξαγωγή µίας έρευνας είναι επίσης σηµαντικό να έχει ο
αρµόδιος για αυτήν επίγνωση των διατάξεων του νόµου περί Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, και κυριότερα των δικαιωµάτων στην ιδιωτικότητα και σε µια δίκαιη
δίκη ή ακρόαση.
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∆ιδάγµατα

Υπάρχουν διδάγµατα από κάθε περιστατικό αναγνώρισης και εντοπισµού µίας
απάτης, και η προθυµία του οργανισµού για να µάθει από την εµπειρία είναι αρκετά
σηµαντική . Ένας µεγάλος οργανισµός µπορεί να εξετάσει τη πιθανότητας σύστασης
µίας ειδικής οµάδας η οποία θα εξετάζει τις συνθήκες και τους όρους που επιτρέπουν
µία απάτη να συµβεί, µε σκοπό να συντάσει µία έκθεση προς τη διοίκηση µε
λεπτοµερής βελτιώσεις στα συστήµατα και τις διαδικασίες. Ένας µικρότερος
οργανισµός δύναται να εξετάσει τα θέµατα αυτά µε τα πιο έµπειρα στελέχη του,
έχοντας τους ίδιους στόχους στο µυαλό.
Στόχοι οργανισµού όσον αφορά την αντιµετώπιση της απάτης
Αντιµετώπιση από τη πλευρά της διοίκησης
Εσωτερικές αξιολογήσεις

Έχοντας βιώσει ένα περιστατικό της απάτης, ο οργανισµός µπορεί να εξετάσει σε
βάθος όλα τα συστήµατα και τις διαδικασίες του, έτσι ώστε να εντοπίσει τυχόν άλλες
πιθανές αστοχίες του συστήµατος ή περιοχές µε αδυναµίες. Αλλαγές στα συστήµατα
και την πολιτική πρέπει να εφαρµοστούν το συντοµότερο δυνατό.

Εφαρµογή αλλαγών

Σε περίπτωση που εντοπιστούν αδυναµίες, µπορεί να είναι µόνο προς όφελος του
οργανισµού ώστε να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα. Πρόσφατες στατιστικές
έχουν επιβεβαιώσει και πάλι ότι πολλοί οργανισµοί καταγράφουν περισσότερο από
ένα περιστατικά απάτης κατ 'έτος.

Ετήσια έκθεση

Ένα ηµερολόγιο ερευνών θα πρέπει να διατηρείται και µια ετήσια έκθεση του
συνόλου των ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν, των αποτελεσµάτων και των
διδαγµάτων πρέπει να υποβάλλεται στο διοικητικό συµβούλιο.
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Επιβολή πολιτικών

Ένας όλο και αυξανόµενος αριθµός οργανισµών εισάγει πολιτικές επιβολής που
αναδεικνύουν την προσέγγιση µηδενικής ανοχής των οργανισµών στην απάτη και
αναφέρεται σαφώς ότι σε περίπτωση απάτης που εντοπίζεται, θα ληφθούν τα
κατάλληλα µέτρα και οι υπεύθυνοι θα πρέπει αποτελέσουν ένα παράδειγµα, άσχετα
µε το ποιος είναι ο δράστης. Για παράδειγµα, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι
πρόθυµα να επιδείξουν δέσµευση στην τιµωρία των δραστών χωρίς να το
αποκρύπτουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιπτωσιακές Μελέτες Για Τα Μεγαλύτερα Εταιρικά Σκάνδαλα

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ένας σηµαντικός αριθµός περιπτώσεων
λογιστικής απάτης µέσω της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων, κυρίως σε
επιχειρήσεις των Η.Π.Α., αλλά και σε ευρωπαϊκές. Σύµφωνα µε έρευνες των
τελευταίων ετών, η παραποίηση λογιστικών καταστάσεων και γενικά τα φαινόµενα
απάτης, ιδιαίτερα από µεγάλες εταιρίες όπως Xerox, Enron, Parmalat, WorldCom
κ.ά. κόστισε σε επενδυτές, πιστωτές, εργαζοµένους κ.τ.λ. πάνω από 500
δισεκατοµµύρια δολάρια.
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται συνοπτικά τα µεγαλύτερα εταιρικά
σκάνδαλα που έλαβαν χώρα στο παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον και
συνετέλεσαν στην καθιέρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. νέων
αποτελεσµατικών κανόνων διασφάλισης και ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των
ελεγκτών, αλλά και στην αναµόρφωση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Εταιρία «Xerox»
Η εταιρία XEROX που ιδρύθηκε το 1959, αρχικά ονοµαζόταν HALOID και ξεκίνησε
τις εργασίες της ως κατασκευαστής φωτογραφικού υλικού και χαρτιού. Περίπου στα
µέσα της δεκαετίας του 1960 άρχισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της µε την
κατασκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων η οποία βασιζόταν σε σηµαντικές
τεχνολογικές καινοτοµίες.
Η αναπτυξιακή πορεία της XEROX κατά τη διάρκεια των ετών αποδείχτηκε
πως βασιζόταν στην παραποίηση των οικονοµικών της στοιχείων αλλά και στην
εξαπάτηση των επενδυτών. Τον Απρίλιο του 2002 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των
Η.Π.Α. κατέθεσε µήνυση κατά της XEROX µε την οποία κατηγορούσε την εταιρία
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ότι εξαπάτησε το αµερικανικό δηµόσιο κατά την περίοδο 1997-2000 µε τακτικές
παραποιήσεις των οικονοµικών της στοιχείων.
Στη πραγµατικότητα η παραποίηση αφορούσε στην καταγραφή εσόδων από τις
µισθώσεις φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων. Ειδικότερα, η XEROX συνήθιζε να
χειρίζεται τις µισθώσεις ως πωλήσεις την περίοδο που υπογραφόταν το συµβόλαιο,
αντί να αναγνωρίζει τα µισθώµατα ως έσοδα καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγόρησε την επιχείρηση ότι οι λογιστικές
αρχές που χρησιµοποιούσε όχι µόνο παραβίαζαν τις γενικά αποδεκτές λογιστικές
αρχές, αλλά σχεδιάζονταν µε σκοπό να αυξηθεί η τιµή της µετοχής, εξαπατώντας
τόσο τη διοίκηση του χρηµατιστηρίου όσο και τους ενδιαφερόµενους επενδυτές. Η
Επιτροπή υποστήριξε ότι µε αυτούς τους λογιστικούς χειρισµούς τα κέρδη προ
φόρων της επιχείρησης αυξήθηκαν το έτος 1997 κατά 405 εκατ. δολάρια, το 1998
κατά 655 εκατ. δολάρια και το 1999 κατά 511 εκατ. δολάρια.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση λογιστικής απάτης, σηµαντικός ήταν και ο ρόλος
των ορκωτών ελεγκτών της XEROX, οι οποίοι ανήκαν στην ελεγκτική εταιρία
KPMG η οποία µε άµεσο στόχο να διατηρήσει τη συνεργασία της µε την επιχείρηση
καθώς είχαν στενή συνεργασία για τουλάχιστον 40 χρόνια, αλλά και να προφυλάξει
τις αµοιβές της για ελεγκτικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες «κουκούλωσε» την
απάτη. Όπως όµως ήταν αναµενόµενο τα προβλήµατα άρχισαν να εµφανίζονται για
την επιχείρηση, αφού µε την αύξηση των εσόδων κάθε περιόδου κατέστη πολύ
δύσκολο για τη διοίκηση της XEROX να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των
επενδυτών σε επόµενες περιόδους.
Η XEROX δεν παραδέχθηκε ούτε αρνήθηκε τις κατηγορίες της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (SEC) και συµφώνησε να καταβάλει πρόστιµο αξίας
10.000.000 δολαρίων και να αναδιατυπώσει τις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων
Χρήσεως για τα έτη 1997 έως 2000. Όσον αφορά στην ελεγκτική εταιρία KPMG, η
επιτροπή SEC κατέθεσε µήνυση εις βάρος τεσσάρων ελεγκτών που ήταν υπεύθυνοι
για τον έλεγχο των Oικονοµικών Kαταστάσεων της XEROX και επέτρεπαν την
παραποίηση των στοιχείων της.
Σήµερα, η XEROX συνεχίζει να δραστηριοποιείται µε διεθνή παρουσία και
µάλιστα µε µεγάλη επιτυχία, και µε µεγάλες συνεργασίες όπως αυτή µε την ιαπωνική
επιχείρηση Fuji Photo Film Co.
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Εταιρία «Enron»
Η εταιρία ENRON δηµιουργήθηκε από τη συγχώνευση δύο επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας στα µέσα της δεκαετίας του 1980. Για τα επόµενα δέκα χρόνια παρουσίαζε
σταθερή άνοδο στην αποδοτικότητά της, επωφελούµενη από τις ευκαιρίες που
προέκυψαν από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στις Η.Π.Α. Εκτός από το
γεγονός ότι κατείχε πολλούς αγωγούς ενέργειας, η ENRON είχε και επαγγελµατικές
συναλλαγές που αφορούσαν το φυσικό αέριο και τη µετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας.
Παρά την ανοδική πορεία της επιχείρησης, ειδικότερα µετά τα µέσα της
δεκαετίας του 1990, η διοίκηση της εταιρίας κατέγραφε έσοδα ως αποτέλεσµα
συµφωνιών µε εταιρίες που ήταν υπό την πλήρη ιδιοκτησία της ENRON (Special
Purpose Entities-Εταιρίες Ειδικού Σκοπού 3) µε σκοπό τη φαινοµενική αύξηση των
εσόδων και των κερδών, και παράλληλα την απόκρυψη χρεών και ζηµιών.
Ειδικότερα το 2001 ο πρόεδρος της εταιρείας Sherron Watkins γράφει ανώνυµο
γράµµα στον τότε επικεφαλή και ανώτατο διοικητικό στέλεχος Ken Lay λέγοντας
του ότι η εταιρεία αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα µε διάφορες συνεργασίες που
έχει κάνει επισηµαίνοντας του και το πιθανό αρνητικό αντίκτυπο που θα είχαν αν
αποκαλύπτονταν πληροφορίες για αυτές στις διάφορες επενδυτικές αγορές.
Την ίδια εποχή πουλήθηκαν µετοχές της εταιρείας αξίας 41 εκατοµµυρίων
δολαρίων. Άλλα µέλη της εταιρείας πούλησαν 71 εκατοµµύρια δολάρια σε µετοχές
και στους εργαζόµενους απαγορεύθηκε η πώληση µετοχών από συνταξιοδοτικούς
λογαριασµούς, εκτός αν αυτοί έβγαιναν στη σύνταξη ή σταµατούσαν να εργάζονται
στην ENRON.
Τα στελέχη της εταιρείας οδηγήθηκαν να κάνουν ενέργειες που οδήγησαν µε τη
σειρά τους την εταιρεία στην πτώχευση εξαιτίας της επιθυµίας τους για επίτευξη
κέρδους και επιθυµητών τιµών µετοχής του επενδυτικού κοινού. Ήθελαν να
εκπληρώσουν τους στόχους της εταιρείας, δηλαδή να µεγιστοποιήσουν την αξία της
επιχείρησης όσον αφορά τους µετόχους. Το 1990 οι επενδυτές, αναµένοντας ετήσιες
αποδόσεις της τάξεως του 25-30% αντάµειβαν τις επιχειρήσεις µε γρήγορο κέρδος
µε υψηλές τιµές µετοχών, αλλά και «τιµωρούσαν» εκείνες τις µετοχές που
3 Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle - SPV, ή Special Purpose Entity - SPE), είναι µια εταιρεία που ιδρύεται ειδικά µε σκοπό

την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων και βραχυπρόθεσµων στόχων, όπως να αποµονώσει το χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο µιας επιχείρησης
(π.χ. τράπεζας). Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και τη ∆ιερµηνεία 12, επιβάλλεται η ενοποίηση των
οικονοµικών καταστάσεων της Οικονοµικής Οντότητας και της εκχωρούσας επιχείρησης, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται τόσο οι απαιτήσεις, όσο
και οι υποχρεώσεις στον ισολογισµό.
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αποτύγχαναν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της Wall Street. Έτσι τα στελέχη
επιδίωκαν να κάνουν αναφορές για υψηλές τιµές εισροών, έτσι ώστε να παραµένουν
οι τιµές των µετοχών υψηλές και να διατηρούν οι ίδιοι τη θέση τους στην εταιρεία.
Αναφορικά µε τη συγκεκριµένη υπόθεση εξαπάτησης, τα λογιστικά και ελεγκτικά
θέµατα που προέκυψαν ήταν τα εξής:
Ο

•

λογιστικός χειρισµός των συναλλαγών της ENRON µε τις Εταιρίες

Ειδικού Σκοπού, οι οποίες στην πραγµατικότητα ήταν εταιρίες που
βρίσκονταν υπό τον έλεγχό της.
Η λογιστική πρακτική της επιχείρησης να µην ενοποιεί τις Εταιρίες Ειδικού

•

Σκοπού, οι οποίες της επέτρεπαν την απόκρυψη ζηµιών και χρεών από τους
επενδυτές.
Η πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά στα αποθέµατα που διατηρούνταν

•

από τις Εταιρίες Ειδικού Σκοπού.
Εφαρµογή της λογιστικής της εύλογης αξίας (Α-eue accounting) που επέτρεπε

•

την αποτίµηση επενδύσεων σε µη αξιόπιστες αξίες.
Η πρακτική αναγνώρισης εσόδων της εταιρίας, σύµφωνα µε την οποία

•

καταγράφονταν ως τρέχοντα έσοδα αµοιβές υπηρεσιών επόµενων χρόνων,
καθώς και έσοδα µελλοντικών συµβολαίων.
Ανεπαρκής αποκάλυψη πληροφοριών για συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη,

•

συγκρούσεις συµφερόντων κι επερχόµενα κόστη για τους επενδυτές.

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η πτώχευση της ENRON είχε µεγάλο
ενδιαφέρον και από πλευράς ελεγκτικής, καθώς η ελεγκτική εταιρία Arthur
Andersen, µία από τις µεγαλύτερες στις Η.Π.Α που ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο
των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης κατηγορήθηκε για παράλειψη
καθηκόντων, ακόµη και για απάτη, τόσο από τον Τύπο όσο και από τη S.E.C. και
µηνύθηκε µε σηµαντικού ύψους χρηµατικές αποζηµιώσεις.
Είναι γεγονός ότι ύστερα από το περιστατικό της ENRON - Arthur Andersen,
τα διάφορα θεσµικά όργανα προχώρησαν σε έκδοση νέων κανόνων και ρυθµίσεων
όσον αφορά στις σχέσεις επιχειρήσεων και ελεγκτικών εταιριών.
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Εταιρία «Parmalat»
Η εταιρία Parmalat ιδρύθηκε το 1961 από τον Calisto Tanzi και αποτέλεσε µία από
τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες τροφίµων, µε ειδίκευση στα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα
οποία βασίζονταν σε µια καινοτόµο τεχνολογία παστερίωσης. Μέχρι και το 1970, η
ιταλική νοµοθεσία εµπόδιζε την επέκταση της επιχείρησης. Οι αλλαγές, όµως, στη
νοµοθεσία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 έδωσαν νέες δυνατότητες στην
εταιρία για ηγεσία στην ιταλική αγορά.
Η Parmalat διαµόρφωσε τότε την εξής επιχειρηµατική πολιτική: αγόραζε
επιχειρήσεις, των οποίων η οικονοµική κατάσταση δεν ήταν καλή, σε πολύ χαµηλή
τιµή και τις ενσωµάτωνε άµεσα στον όµιλο, θέτοντας τα προϊόντα τους υπό το όνοµα
της δικής της «µάρκας». Η στρατηγική αυτή λειτούργησε θετικά για την Parmalat, η
οποία αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις τεχνολογικές και διαφηµιστικές της µεθόδους,
κατάφερε να αυξήσει σηµαντικά το µερίδιό της στην αγορά.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Parmalat είχε καταφέρει να γίνει η
όγδοη µεγαλύτερη βιοµηχανία τροφίµων στην Ιταλία, ενώ κατείχε και την πρώτη
θέση στην αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων µε ποσοστό 25%. Τα τελευταία χρόνια
όµως, της δεκαετίας αυτής άρχισαν τα προβλήµατα για την Parmalat, καθώς η
οικονοµική της πολιτική βασίζονταν κυρίως σε χρηµατοδότηση µέσω τραπεζικών
δανείων. Η «εκστρατεία» αύξησης του κεφαλαίου της κατά τη δεκαετία του 1990
αποτέλεσε ορόσηµο στην ιστορία της Parmalat βασικά για 3 λόγους :
Βοήθησε να εδραιωθεί η ιδιοκτησιακή και οργανωτική δοµή που η Parmalat

•

διατήρησε µέχρι την κατάρρευσή της, µε τον Calisto Tanzi να διατηρεί την
πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Παρείχε στην Parmalat κεφάλαια για να προχωρήσει σε στρατηγικές εξαγορές

•

παγκοσµίως.
Επέτρεψε στην Parmalat να αποκτήσει εξωτερική χρηµατοδότηση και να

•

εισέλθει σε διεθνείς αγορές οµολόγων.

Η επιθετική πολιτική που όπως αναφέραµε ακολουθούσε η επιχείρηση µε την
εξαγορά άλλων εταιριών επέφερε δύο αποτελέσµατα. Από τη µία πλευρά,
µεταµόρφωσε την Parmalat σε παγκόσµια δύναµη, από την άλλη, όµως, ο µεγάλος
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αριθµός των εξαγορών έκανε ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχο για την εκτίµηση των
πραγµατικών κερδών του οµίλου.
Οι επενδυτές είχαν αρχίσει να ανησυχούν για τις ασαφείς οικονοµικές
καταστάσεις του οµίλου και τα αυξανόµενα χρέη όµως η ικανότητα της επιχείρησης
να αυξάνει συνεχώς τα κέρδη της κατεύναζε αυτές τις ανησυχίες. Ωστόσο, κατά τo
έτος 1999 οι επενδυτές άρχισαν να αναζητούν τα αίτια για τα οποία η Parmalat, ενώ
εµφάνιζε πλεόνασµα ρευστών, από την άλλη προέβαινε στην έκδοση οµολόγων.
Η πέτρα του σκανδάλου για την εταιρεία Parmalat ήταν µία επιστολή, που
υποτίθεται ότι προερχόταν από την Bank of America, µε την οποία η τράπεζα
επιβεβαιώνει ότι η Bonlat, θυγατρική της Parmalat, µε έδρα στις Nήσους Kέιµαν, είχε
καταθέσεις αξίας τεσσάρων δισεκατοµµυρίων ευρώ στην αµερικανική τράπεζα. O
Φάουστο Tόνα, πρώην γενικός οικονοµικός διευθυντής της Parmalat, και ένας από τα
δέκα άτοµα έχει παραδεχθεί ότι «ωφελήθηκε προσωπικά» µε κεφάλαια, τα οποία
ανήκαν σε θυγατρικές εταιρείες της Parmalat στο Λουξεµβούργο και αναφέρει ότι ο
ιταλικός κολοσσός έπαιρνε «µίζες» από τον κολοσσό των συσκευασιών Tetra-Pak,
κατηγορία την οποία αρνείται ο σουηδικός όµιλος.
Τελικά, το ∆εκέµβριο του 2003, οπότε και ανακοινώθηκε από την Τράπεζα της
Αµερικής (Bank of America) ότι η επιστολή-έγγραφο του 2002 που βεβαίωνε ότι η
Bonlat είχε καταθέσεις µετρητών αξίας τεσσάρων δισεκατοµµυρίων ευρώ, ήταν
πλαστό, οι φόβοι των επενδυτών επιβεβαιώθηκαν, µε την Parmalat παράλληλα να
αποκαλύπτει ότι είχε αποτύχει να ρευστοποιήσει 500.000.000 ευρώ που είχε
επενδύσει σε αµοιβαία κεφάλαια στα νησιά Κέιµαν, ενώ παράλληλα παρουσίαζε
δυσκολία πληρωµής και για 150.000.000 ευρώ σε οµολογιούχους.
Μετά από όλα αυτά, η Parmalat αναγκάστηκε

να κηρύξει πτώχευση,

ανακοινώνοντας αργότερα χρέη ύψους 14 δις ευρώ, οκτώ φορές υψηλότερα δηλαδή
από τα χρέη που είχε ανακοινώσει η προηγούµενη διοίκηση, ενώ ο Calisto Tanzi
κατηγορήθηκε για οικονοµική απάτη και για «ξέπλυµα χρήµατος».
Τα προαναφερόµενα αποδεικνύουν όµως ότι το σκάνδαλο της Parmalat ίσως
δεν είναι αποκλειστικά και µόνο δικό της. Όπως συνέβη και µε την αµερικανική
Enron, οι εισαγγελικές αρχές θέτουν στο µικροσκόπιο και τους ορκωτούς ελεγκτές, οι
οποίοι ήλεγχαν και υπέγραφαν τους ισολογισµούς της Parmalat. Μέχρι το 1999, τον
έλεγχο διενεργούσε η Grant Thorton που είχε την ευθύνη ελέγχου των οικονοµικών
στοιχείων και βιβλίων του ιταλικού κολοσσού. Τα τελευταία χρόνια και λόγω της
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απαίτησης που προβάλλεται από την ιταλική νοµοθεσία για την εναλλαγή ορκωτών
λογιστών στις επιχειρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα, η Grant Thorton είχε
αντικατασταθεί από την Deloitte & Touche, µία από τις τέσσερις µεγαλύτερες
εταιρείες του κλάδου διεθνώς. Όµως, η πρακτική της εναλλαγής των ορκωτών
λογιστών, φαίνεται ότι παρακάµφθηκε στην ουσία στην περίπτωση της Parmalat. Και
αυτό, διότι η Grant Thorton συνέχισε να ελέγχει τη θυγατρική της Parmalat Bonlat,
τουλάχιστον µέχρι την ώρα που η Bank of America ανακοίνωσε ότι το υποτιθέµενο
έγγραφό της, (η απόδειξη των καταθέσεων των 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ) ήταν
πλαστό, και το κεφάλαιο ήταν ανύπαρκτο. H Grant Thornton, η οποία στην ουσία
αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο εταιρειών ορκωτών λογιστών, «απέβαλε» από τις τάξεις
της την εταιρεία µέλος του δικτύου της στην Ιταλία.

Εταιρία «WorldCom»
Η Long Distance Discount Services, Inc (LDDS) ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1983
στο Hattiesburg του Mississippi. Το 1985 η LDDS επιλεγεί τον Bernard Ebbers για
διευθύνοντα σύµβουλο της και εισέρχεται στο χρηµατιστήριο το 1989 µέσω
συγχώνευσης µε την Advantage Companies Inc. Η επωνυµία της εταιρείας άλλαξε σε
LDDS WorldCom το 1995, και λίγο αργότερα σε WorldCom.
Στις 5 Οκτωβρίου 1999 η Sprint Corporation και η MCI WorldCom
ανακοίνωσαν την 129 δισεκατοµµυρίων δολαρίων συµφωνία συγχώνευσης µεταξύ
τους. Αν η συµφωνία ολοκληρωνόταν τελικά, θα ήταν η µεγαλύτερη εταιρική
συγχώνευση στην ιστορία, και θα έβαζε τη WorldCom µπροστά από την AT & T ως
τη µεγαλύτερη εταιρεία επικοινωνιών στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ωστόσο, η
συµφωνία δεν έγινε ολοκληρώθηκε εξαιτίας της πίεσης από το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ και της ΕΕ σχετικά µε τις ανησυχίες τους για τη δηµιουργία
µονοπωλίου.
Τον Ιούνιο του 2002, κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης, αποκαλύφθηκε απάτη 3,8 δις
δολαρίων. Ένα µήνα αργότερα, ανακοινώθηκε η υποβολή της επιχείρησης σε
πτώχευση καθώς αποκαλύφθηκε πως από το 1999 έως το 2002, τα διοικητικά
στελέχη της εταιρίας Ebbers, Scott Sullivan (CFO), David Myers (Controller) και
Buford Yates (Director of General Accounting) χρησιµοποιούσαν παραπλανητικές
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λογιστικές µεθόδους για να καλύψουν την πτωτική οικονοµική της κατάσταση και να
προβάλλουν µια ψευδή εικόνα οικονοµικής ευρωστίας ώστε να αυξήσουν την τιµή
της µετοχής της.
Τον Ιούνιο του 2002, οι δικηγόροι της SEC κατέθεσαν κατηγορίες αστικής
απάτης σε βάρος της WorldCom για αυτό που λίγο αργότερα θα εκτιµούταν σε αξία
πάνω από 9 δισεκατοµµύρια δολάρια λογιστικών σφαλµάτων. Αν και η αγωγή δεν
είχε υποβληθεί µέχρι και τον Ιούνιο του 2002, γίνεται προφανές ότι ορισµένοι στο
δηµόσιο είχαν επίγνωση των παράνοµων πρακτικών της WorldCom πάνω από ένα
χρόνο νωρίτερα. Μια προηγούµενη αγωγή που κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2001 από
πολλούς µετόχους της WorldCom, απορρίφθηκε. Αυτή η αγωγή περιλάµβανε
µαρτυρίες από µια πληθώρα πρώην υπαλλήλους της εταιρίας, η οποία αναφερόταν
στα προβλήµατα που θα µπορούσαν τελικά να επιφέρουν πτώχευση της εταιρείας.
Μέχρι τα τέλη του 2003 εκτιµάται ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας
είχαν διογκωθεί κατά 11 δις δολάρια. Η συγκεκριµένη απάτη πραγµατοποιήθηκε µε
δύο τρόπους:
Αποκρύπτοντας από τις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσεως έξοδα που

•

σχετίζονταν µε άλλες εταιρίες τηλεπικοινωνιών, µε την κεφαλαιοποίηση των
εξόδων αυτών και την εµφάνισή τους στον Ισολογισµό.
Αυξάνοντας τα έσοδα µε «απροσδιόριστα – µη κατανεµηµένα εταιρικά

•

έσοδα».
Στις 15 Μαρτίου του 2005 ο Bernard Ebbers κρίθηκε ένοχος για όλες τις
κατηγορίες και καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση για απάτη, συνωµοσία και
υποβολή πλαστών εγγράφων. Άλλα στελέχη της WorldCom που χρεώνονται µε
ποινικές κυρώσεις σε σχέση µε τις οικονοµικές ανακρίβειες της εταιρείας είναι ο
πρώην CFO Scott Sullivan, ο πρώην υπεύθυνος David Myers, ο πρώην σύµβουλος
λογιστηρίου Buford Yates και οι πρώην διευθυντές λογιστικών Betty Vinson και
Troy Normand.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η εταιρία που είχε αναλάβει τον έλεγχο της
WorldCom κατά τη διάρκεια που πραγµατοποιούνταν οι χειρισµοί αυτοί ήταν η
Arthur Andersen, η οποία αντικαταστάθηκε κατά την αποκάλυψη της απάτης από την
ελεγκτική εταιρία KPMG.
Τελικά, η WorldCom άλλαξε µετά την πτώχευση το όνοµά της σε MCI και
προχώρησε σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, ενώ εκκρεµούν µέχρι σήµερα πληρωµές
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σε πιστωτές και εργαζοµένους. Τον Ιανουάριο του 2006, εξαγοράστηκε από µια άλλη
εταιρία τηλεπικοινωνιών, τη «Verizon Communications».

Αίτια Των Μεγάλων Πρόσφατων Εταιρικών Σκανδάλων
Στα πλαίσια του «Τριγώνου της Απάτης» (The Fraud Triangle), οι Albrecht W.S.,
Albrecht C. & Albrecht C.C. (2008) επιχείρησαν να αναδείξουν τις βασικές αιτίες
που συνέβαλλαν στη διάπραξη των µεγαλύτερων εταιρικών σκανδάλων (π.χ. Enron,
WorldCom, Cendant, Adelphia, Parmalat, Royal Ahold, Vivendi, SK Global)
Οι αιτίες οι οποίες συνέβαλαν στη διάπραξη των λογιστικών σκανδάλων των
τελευταίων ετών είναι, σε συνδυασµό µε τα συστατικά στοιχεία του Τριγώνου της
Απάτης, οι εξής:
Στοιχεία του Τριγώνου της Απάτης - Αίτια των µεγάλων εταιρικών
σκανδάλων
Ανορθόδοξα κίνητρα των στελεχών

Πιέσεις (Pressures)

Μη ρεαλιστικές προσδοκίες της Wall
Street
Υψηλοί δείκτες χρέους
Απληστία

Η καλή πορεία της οικονοµίας "έκρυβε"
τα προβλήµατα
Ευκαιρίες (Opportunities)

Επιλεκτική ερµηνεία των λογιστικών
προτύπων που βασίζονται σε γενικούς
κανόνες

Συµπεριφορά των ελεγκτικών εταιριών

∆ιαφθορά της κοινωνίας
Εκλογίκευση (Rationalization)
Αποτυχίες εκπαιδευτικών
Πηγή: Albrecht W.S., Albrecht C. & Albrecht C.C. (2008)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o-Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΤΗΣ

Το φαινόµενο της απάτης µπορεί να παρουσιαστεί σε κάθε επιχείρηση ή οργανισµό,
σε κάθε τοµέα της οικονοµικής δραστηριότητας. Οι δράστες µπορεί να εµφανιστούν
σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες του οργανισµού. Είναι βέβαια ξεκάθαρο ότι δεν
υπάρχει εγγύηση εξάλειψης της απάτης από οποιοδήποτε σύστηµα ελέγχου, είτε
εσωτερικό είτε εξωτερικό, ή από κάποια οµάδα συµβούλων. Η λογιστική απάτη, η
οποία αναφέρεται και ως «επινοητική λογιστική», έχει απασχολήσει σηµαντικά τη
διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία.
Η ύπαρξη έστω και της πιθανότητας λογιστικής απάτης υπονοµεύει τη σωστή
πληροφόρηση των συµµετεχόντων µερών στην αγορά κεφαλαίου, την καλή και
αποτελεσµατική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και την αποτελεσµατική κατανοµή
των κεφαλαίων στις επιχειρήσεις.
Οι παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η διαφθορά και η πτώχευση λόγω
απάτης γνωστών εταιρειών (Enron, WorldCom κ.τ.λ.) οδήγησαν στην αφύπνιση των
ρυθµιστικών αρχών για την αντιµετώπιση αυτών των περιστατικών. Μια σειρά
µέτρων έχει ασκήσει πίεση σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη – από τα µέλη της
διοίκησης έως τους εσωτερικούς ελεγκτές – µε στόχο την αύξηση των προσπαθειών
καταπολέµησης της εταιρικής απάτης και της κακής διαγωγής. Το νέο νοµικό
πλαίσιο ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να θεωρήσουν την πρόληψη της απάτης ως
µέρος του εσωτερικού ελέγχου.

Αρµοδιότητες Εσωτερικού Ελεγκτή σε φαινόµενα απάτης
Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι αρµόδιοι για τον εντοπισµό, τη διερεύνηση και την
καταγγελία της λογιστικής απάτης. Ειδικότερα οι αρµοδιότητες τους είναι οι εξής:
•

Πρέπει να εντοπίζουν τις ενδείξεις που σηµατοδοτούν ενδεχόµενη
παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
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•

Πρέπει να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες που µπορεί να επιτρέψουν την
πραγµατοποίηση λογιστικής απάτης (π.χ. ατελέσφορος εσωτερικός έλεγχος,
ανεπαρκής επιτροπή ελέγχου)

•

Πρέπει να αξιολογούν τις ενδείξεις και τις ευκαιρίες που εντοπίζουν, να
εξετάζουν την πιθανότητα εµφάνισής τους και να καθορίζουν τις απαραίτητες
ενέργειες για να µειώσουν ή να εξαλείψουν την πιθανότητα εµφάνισής τους

•

Πρέπει να ενηµερώνουν, εγκαίρως, τα κατάλληλα άτοµα µέσα στην
επιχείρηση (ανώτατα στελέχη εάν δεν περιλαµβάνονται στην απάτη ή,
διαφορετικά, το διοικητικό συµβούλιο και την επιτροπή ελέγχου) για τη
διενέργεια περαιτέρω έρευνας σχετικά µε την πιθανότητα ύπαρξης λογιστικής
απάτης.

Αποτελεσµατική Λειτουργία Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
Η διατήρηση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου απαιτεί
ανανέωση καθώς οι διάφοροι κίνδυνοι και διαδικασίες µεταβάλλονται µε την πάροδο
του χρόνου. Η Επιτροπή COSO προτείνει µια συστηµατική διαδικασία προσέγγισης
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου η οποία περιλαµβάνει τις εξής διαδικασίες:
•

Καθορισµός

των

στόχων

της

χρηµατοοικονοµικής

πληροφόρησης

(επηρεάζεται πιθανώς από τις απαιτήσεις του θεσµικού πλαισίου).
•

Αναγνώριση και εκτίµηση των κινδύνων που µπορεί να εµποδίσουν την
πραγµατοποίηση προαναφερθέντων στόχων.

•

Σχεδιασµός και διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος ελέγχου που καθορίζει τη
στάση του οργανισµού και τη δέσµευσή του απέναντι στη µείωση των
κινδύνων.

•

Σχεδιασµός και υλοποίηση δραστηριοτήτων ελέγχου που αντιµετωπίζουν
τους κινδύνους.

•

Ανάπτυξη

ενός

αποτελεσµατικού

συστήµατος

πληροφόρησης

και

επικοινωνίας το οποίο επιτρέπει στα εµπλεκόµενα µέρη να κατανοούν τις
ευθύνες τους, και διασφαλίζει ότι η διοίκηση λαµβάνει έγκυρες και έγκαιρες
αναφορές που διευκολύνουν τον έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων.
•

∆ιαρκής έλεγχος της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού συστήµατος
ελέγχου.
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Ακόµη, η Επιτροπή COSO (Committee of Sponsoring Organizations) έχει
προτείνει µία σειρά από αρχές που εξασφαλίζουν τον έλεγχο έναντι της παρεχόµενης
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και σχετίζονται µε τα συστατικά στοιχεία του
παραπάνω πλαισίου ελέγχου:

Περιβάλλον Ελέγχου
•

Ακεραιότητα και ηθικές αξίες ιδιαίτερα των ανώτατων στελεχών της
διοίκησης

•

Σύστηµα απόδοσης ευθυνών

•

Πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού

•

Φιλοσοφία και τρόπος δράσης της διοίκησης

•

∆ιοικητικό Συµβούλιο

•

Οργανωσιακή δοµή

Εκτίµηση του κινδύνου
•

Εκτίµηση του κινδύνου απάτης (Fraud risk)

•

Καθορισµός µε σαφήνεια των στόχων της παρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης

•

Αναγνώριση κινδύνων

∆ραστηριότητες Ελέγχου
•

Έλεγχος της τεχνολογίας πληροφοριών (Information Technology)

•

Καθιέρωση και διάδοση εντός της εταιρίας των πολιτικών που σχετίζονται µε
την εξασφάλιση αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

•

Επιλογή και ανάπτυξη δραστηριοτήτων ελέγχου ανάλογα µε το κόστος και
την αναµενόµενη αποτελεσµατικότητά τους στη διαχείριση των κινδύνων.

Πληροφόρηση και επικοινωνία
•

Εξωτερική επικοινωνία (µε συναλλασσόµενους εκτός της επιχείρησης)

•

Εσωτερική επικοινωνία

•

Αξιοποίηση χρήσιµων και σχετικών πληροφοριών από όλα τα επίπεδα
ιεραρχίας της επιχείρησης

76

Παρακολούθηση/ Έλεγχος
•

Συνεχής επανεκτίµηση/ αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου

•

Έγκαιρη αναφορά ελλείψεων του εσωτερικού συστήµατος ελέγχου στα
αρµόδια όργανα για τη λήψη διορθωτικών µέτρων
Ο SOX4 απαιτεί από τη διοίκηση να εκτιµά και να ελέγχει ετησίως τους

µηχανισµούς

εσωτερικού

ελέγχου

της

χρηµατοοικονοµικής

αναφοράς,

συµπεριλαµβανοµένου και των προγραµµάτων σχετικά µε την καταπολέµηση της
απάτης. Η ετήσια πιστοποίηση πρέπει να βεβαιώνεται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή.
Εποµένως, τα στελέχη που πιστοποιούν την εγκυρότητα του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου είναι υπεύθυνα και υπόλογα σε περίπτωση εντοπισµού απάτης, κακής
διαγωγής και απωλειών που ανακαλύπτονται κατόπιν πιστοποίησης.
Γίνεται αντιληπτό ότι για τον εσωτερικό έλεγχο, αυτό το περιβάλλον
παρουσιάζει προκλήσεις και ευκαιρίες, καθώς οι εσωτερικοί ελεγκτές που
αναπτύσσουν προγράµµατα καταπολέµησης της απάτης προσφέρουν προστιθέµενη
αξία στους οργανισµούς τους. Αντιθέτως, οι εσωτερικοί ελεγκτές που αποτυγχάνουν
να ανταποκριθούν στις αυξανόµενες απαιτήσεις των µετόχων διακινδυνεύουν την
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία.
Η απάτη αποτελεί απλώς έναν από τους κινδύνους που αντιµετωπίζει µια
επιχείρηση. Ο εσωτερικός έλεγχος καλείται να διαβεβαιώσει ότι οι κίνδυνοι που
σχετίζονται µε την απάτη έχουν εντοπιστεί και εκτιµηθεί κατάλληλα από τη
διοίκηση. Ο εσωτερικός ελεγκτής θα παρέχει εξασφάλιση ότι οι δικλείδες ελέγχου
έχουν σχεδιασθεί ορθά ώστε να µπορούν να διευθετούν τους κινδύνους που
σχετίζονται µε την απάτη καθώς και ότι λειτουργούν αποτελεσµατικά. Με λίγα λόγια,
η ύπαρξη του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα της
παράνοµης συµπεριφοράς.
Οι εταιρείες ιστορικά δε γνώριζαν την πρόληψη της απάτης ως ένα σηµαντικό
στόχο των δραστηριοτήτων τους. Οι πρωτοβουλίες έναντι της απάτης αποτελούσαν
µία πλευρά των δραστηριοτήτων συµµόρφωσης και όχι τµήµα ενός προγράµµατος µε
αποκλειστικό σκοπό την εύρεση της απάτης.
4

Ο νόµος Sarbanes-Oxley Act του 2002 που συχνά ονοµάζεται Sarbox ή SOX, είναι µια
οµοσπονδιακή νοµοθεσία των ΗΠΑ η οποία καθορίζει νέα ή βελτιωµένα πρότυπα για όλα τα
δηµόσια διοικητικά συµβούλια των εταιρειών των ΗΠΑ, τις διοικήσεις και τις δηµόσιες
λογιστικές υπηρεσίες/επιχειρήσεις. Ονοµάστηκε έτσι από τους χορηγούς των ΗΠΑ ,το
γερουσιαστή Paul Sarbanes (D-MD) και τον εκπρόσωπο των Michael G. Oxley (R-ΟΗ).
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Σήµερα οι παράγοντες ελέγχου αντικαθιστούν το ενδιαφέρον συµµόρφωσης ως
τον κύριο οδηγό πάταξης της απάτης, καθώς η απάτη αποτελεί για όλες τις εταιρείες,
εισηγµένες ή µη ύψιστη ανησυχία. Στο παρελθόν, κορυφαία στελέχη, µέτοχοι,
ελεγκτές και ρυθµιστές θεωρούσαν την απάτη ως ανωµαλία-αποτυχία του
εσωτερικού ελέγχου. Ως αποτέλεσµα των µεγάλων λογιστικών σκανδάλων στις αρχές
του 21ου αιώνα, η απάτη συµπεριλαµβάνεται στους κύριους κινδύνους που
συνδέονται στενά µε την αγορά, τους πιστωτικούς και νοµικούς κινδύνους, όπως και
τον κίνδυνο απώλειας φήµης.

Ερευνητικά Στοιχεία
Έρευνα που διεξήχθη από την Pricewaterhouse Coopers (PwC) από διευθύνοντες
συµβούλους σε συνεργασία µε παγκόσµιο οικονοµικό forum, αποκαλύπτει τη
σπουδαιότητα της απάτης και του κινδύνου απώλειας φήµης για τη διοίκηση ενός
οργανισµού. Στην έρευνα συµµετείχαν 1400 διευθύνοντες σύµβουλοι , το 35% αυτών
υποστήριξε ό,τι θεωρεί τον κίνδυνο απώλειας φήµης είτε ως τη µεγαλύτερη απειλή
(10% των συµβούλων) είτε ως µια σηµαντική απειλή (25% των συµβούλων) για την
ανάπτυξη της επιχείρησης. Όπως παρατηρείται από το ξέσπασµα σηµαντικών
κρουσµάτων απάτης, µία περίπτωση απάτης µπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστη
οικονοµική ζηµιά. Πιο συγκεκριµένα, βάσει µιας έρευνας που διενεργήθηκε το 2002
από την ΑCFE και αφορούσε 663 περιπτώσεις απάτης καταλήγουµε στο συµπέρασµα
ότι η απάτη δύναται να κοστίσει περίπου 6% των ετήσιων εσόδων ενός οργανισµού.
Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις προς τη συµµόρφωση είναι ανεπαρκείς.
Σύµφωνα µε µια έρευνα του 2003 της Pricewaterhouse Coopers (PwC) στην οποία
έλαβαν µέρος 160 στελέχη του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, η συµµόρφωση αποτελεί
σηµαντικό κενό διαχείρισης του κινδύνου, το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Για την
κάλυψη αυτή απαιτείται προληπτική συµµόρφωση. Σήµερα παρατηρείται µια αλλαγή
από την συµβιβαστική αναγνώριση και διερεύνηση σε πρόληψη του εσωτερικού
ελέγχου. Αυτή η νέα οπτική συµµόρφωσης µε τις χρηµατοοικονοµικές και
λειτουργικές πολιτικές και διαδικασίες, όπως είναι οι δεσµεύσεις προς τους µετόχους,
είναι τόσο σοβαρή όσο και οι κανονιστικές και νοµικές δεσµεύσεις.
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Αναβαθµισµένος Ρόλος Εσωτερικού Ελέγχου
Η νέα έµφαση στην πρόληψη της απάτης και στην ανίχνευση της έχει επηρεάσει
περισσότερο από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη της αλυσίδας αξίας το τµήµα εσωτερικού
ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος βρίσκεται µε µοναδικό τρόπο ανάµεσα στην
ελεγκτική επιτροπή και την ανώτατη διοίκηση, έχοντας άµεση ή έµµεση σχέση µε τα
δύο µέρη. Οι ρόλοι έναντι της απάτης διαφέρουν από οργανισµό σε οργανισµό.
Ωστόσο, υπάρχει γενική συµφωνία ότι η ανώτατη διοίκηση έχει την ευθύνη έναντι
της απάτης, ότι τα µέλη της επιτροπής ελέγχου παρέχουν ενεργή επίβλεψη των
προσπαθειών κατά της απάτης και ότι ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί ως την
κρίσιµη γραµµή άµυνας έναντι της απειλής της απάτης, µε εστίαση στην
παρακολούθηση του κινδύνου και της πρόληψης της απάτης.
Η απάτη αποτελεί ένα δύσκολο θέµα που χρήζει άµεσης αντιµετώπισης. Η
ανώτατη διοίκηση και η επιτροπή ελέγχου είναι πιθανό να αναθέσουν µεγάλο µερίδιο
ευθύνης της παρακολούθησης της απάτης στον εσωτερικό ελεγκτή. Προτεραιότητα
δίνεται στην ανάγκη εκτίµησης του κινδύνου και ελέγχου της απάτης, απαιτήσεις που
θα αναγκάσουν τον εσωτερικό ελεγκτή να προσαρµόσει τις ικανότητές του
αναλόγως. Όταν παρουσιάζονται συµβάντα απάτης, οι διευθύνοντες σύµβουλοι και η
επιτροπή ελέγχου ευθύνονται για το γεγονός ότι δεν τα αντιµετώπισαν οι ίδιοι
αποτελεσµατικά. Ο εσωτερικός έλεγχος θα δεχθεί µε τη σειρά του τις επιπτώσεις µιας
κακής πολιτικής έναντι του κινδύνου, χωρίς όµως να του επιρριφθούν ευθύνες.
Παράλληλα, ίσως οι εσωτερικοί ελεγκτές να αναλάβουν τη διερεύνηση των
γεγονότων που οδήγησαν στην απάτη. Στο παρελθόν, πολλά τµήµατα εσωτερικού
ελέγχου εστίαζαν τις προσπάθειές και τους πόρους τους στην ανίχνευση απάτης που
αφορούσε στην κατάχρηση των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. Η εκτίµηση του
κινδύνου παράνοµης χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και η ανίχνευση της απάτης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αποτελούσε αρµοδιότητα των ανεξάρτητων
ελεγκτών.
Στο νέο περιβάλλον, η διοίκηση δε µπορεί να στηρίζεται στην εργασία των
ανεξάρτητων ελεγκτών ως βάση πιστοποίησης της αποτελεσµατικότητας των
µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών αναφορών. Η διοίκηση
σε πολλές επιχειρήσεις θα ζητήσει από τον εσωτερικό έλεγχο να διασφαλίσει ότι οι
κίνδυνοι απάτης των χρηµατοοικονοµικών αναφορών διευθετούνται µε οργανωµένες
προσπάθειες έναντι της απάτης.
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Η Συµβολή Του Εσωτερικού Ελέγχου Στον Περιορισµό Της Απάτης
Στην Επιχείρηση
Μέσω του περιορισµού της απάτης στην επιχείρηση µειώνονται τα κόστη και
βελτιώνεται η κερδοφορία και ο εσωτερικός έλεγχος, στο βαθµό που συντελεί στις
προσπάθειες κατά της απάτης, δηµιουργεί οργανωσιακή αξία.
Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου ποικίλλει ανάλογα µε τις οργανωσιακές
απαιτήσεις, τη δοµή του εσωτερικού ελέγχου και τις διαθέσιµες ικανότητες. Ωστόσο,
ο ρόλος αυτός πιθανόν να περιλαµβάνει ευκαιρίες όπως:
•

Την υποστήριξη της διοίκησης για τη δηµιουργία προγραµµάτων και
διαδικασιών ελέγχου κατά της απάτης

•

Τη διευκόλυνση των εκτιµήσεων της απάτης και του κινδύνου απώλειας της
φήµης σε εταιρικό, επιχειρηµατικό επίπεδο και σε επίπεδο µονάδας

•

Τη σύνδεση των δραστηριοτήτων ελέγχου της απάτης µε τους ήδη
αναγνωρισµένους κινδύνους απάτης

•

Την εκτίµηση του σχεδίου και της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας των
προγραµµάτων και ελέγχων κατά της απάτης

•

Την καθοδήγηση ή υποστήριξη ερευνών για ισχυρισµούς απάτης ή άλλων
περιπτώσεων κατάχρησης

•

Την καθοδήγηση ή υποστήριξη προσπαθειών θεραπείας της απάτης και

• Την αναφορά στις ελεγκτικές επιτροπές σχετικά µε την προσπάθεια των

επιχειρήσεων για πρόληψη, ανίχνευση, έρευνα και αντιµετώπιση της απάτης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΑΤΗΣ

Μια αποτελεσµατική προσέγγιση της διαχείρισης του κινδύνου της απάτης παρέχει
σε έναν οργανισµό τα εργαλεία που µπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του
κινδύνου κατά τρόπο σύµφωνο µε τις κανονιστικές απαιτήσεις καθώς επίσης και τις
επιχειρησιακές ανάγκες της οντότητας και τις προσδοκίες της αγοράς. Όπως
περιγράφεται παρακάτω, η ανάπτυξη µιας τέτοιας προσέγγισης µπορεί να επιτευχθεί
σε βασικά στάδια:
•

Αξιολόγηση των κινδύνων. Αξιολογώντας τις ανάγκες του οργανισµού µε
βάση τη φύση της απάτης.

•

Σχεδιασµός.

Ανάπτυξη

ελέγχων

για

την

πρόληψη,

ανίχνευση

και

αντιµετώπιση των κινδύνων που εντοπίζονται µε έναν τρόπο που να συνάδει
µε τις νοµικές και κανονιστικές επιταγές και σχεδιασµό άλλων κορυφαίων
πρακτικών.
•

Εφαρµογή. Η ανάπτυξη µιας διαδικασίας για την εφαρµογή των νέων ελέγχων
και ανάθεση της ευθύνης σε άτοµα µε το απαιτούµενο επίπεδο δικαιοδοσίας,
αντικειµενικότητας, και πόρων για να υποστηριχτεί η διαδικασία.

•

Αξιολόγηση

σχεδιασµού.

Αξιολογώντας

τον

σχεδιασµό

και

την

αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας των ελέγχων µέσω του ελέγχου
αυτοαξιολόγησης, του ουσιαστικού ελέγχου και ξεχωριστών αξιολογήσεων.

Εκτίµηση/Αξιολόγηση Των Kινδύνων Της Απάτης
Η φύση της απάτης και της κακής διαχείρισης των κινδύνων που αντιµετωπίζει ένας
οργανισµός µπορεί να είναι τόσο διαφορετικές και ρευστές όπως και η ίδια η
επιχείρηση. Οι κίνδυνοι της απάτης και κακού χειρισµού των κινδύνων για µια
τράπεζα µε διεθνή παρουσία που γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη µέσω εξαγορών είναι
διαφορετικοί από εκείνους µίας παγκόσµιας εταιρείας ενέργειας που επιδιώκει να
επεκτείνει τις δραστηριότητες της στις αναδυόµενες αγορές. Ως εκ τούτου, τα µέτρα
κατά της απάτης θα πρέπει να προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός
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οργανισµού και να εξετάζονται οι ειδικές συνθήκες που προκαλούν αυτούς τους
κινδύνους.
Το πρώτο βήµα είναι να καθοριστούν ποιοι είναι οι κίνδυνοι απάτης της
εταιρείας και το πόσο αποτελεσµατικά ο οργανισµός διαχειρίζεται αυτούς τους
κινδύνους. Για να ξεκινήσει την εκτίµηση, ένας οργανισµός θα πρέπει να εξετάσει
ποιες επιχειρηµατικές µονάδες, διαδικασίες, συστήµατα και έλεγχοι, µεταξύ άλλων
παραγόντων, απαιτείται να συµπεριληφθούν στο πεδίο εφαρµογής της ανάλυσης. Ο
οργανισµός µπορεί επίσης να προσδιορίσει βασικούς µετόχους οι οποίοι µπορεί να
χρειαστεί να εµπλακούν.

Σχεδιασµός Του Ελέγχου
Ο στόχος της φάσης σχεδιασµού του ελέγχου είναι για τη διοίκηση η ανάπτυξη
ελέγχων που θα λειτουργούν αποτελεσµατικά και προστατεύουν τον οργανισµό από
τον κίνδυνο της απάτης και την κακή διαχείριση. Ωστόσο, για µια οντότητα για να
σχεδιάσει αποτελεσµατικούς ελέγχους, θα πρέπει πρώτα να προσαρµόσει τους
ελέγχους αυτούς στους κινδύνους που αντιµετωπίζει καθώς και στο µοναδικό
επιχειρηµατικό περιβάλλον του οργανισµού. Κατά το σχεδιασµό των ελέγχων, η
διοίκηση θα πρέπει να προσπαθήσει να κάνει περισσότερα από τις συµβατικές
κανονιστικές απαιτήσεις (ελάχιστα κριτήρια καθορίζονται από τα διάφορα
κανονιστικά πλαίσια).
Αντίθετα, η διοίκηση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη σηµασία της ποικιλίας
των σηµαντικών πρακτικών που έχουν εφαρµοστεί (δηλαδή, πρακτικές που
χρησιµοποιήθηκαν

από

συναφείς

επιχειρήσεις

και

βρέθηκαν

να

είναι

αποτελεσµατικές). Ενσωµατώνοντας τις πρακτικές αυτές µέσα στο σχεδιασµό των
ελέγχων απάτης, αυξάνεται η πιθανότητα οι έλεγχοι αυτοί να είναι τελικά
αποτελεσµατικοί. Κάθε οντότητα είναι µοναδική και έτσι θα έχει εξατοµικευµένη
προσέγγιση ελέγχου. Η διοίκηση θα πρέπει να προσµετρά και να εξετάζει τις
µοναδικές συνθήκες του οργανισµού κατά το σχεδιασµό των ελέγχων απάτης.
Χαρακτηριστικά ελέγχου που µπορεί να είναι κατάλληλα για µια παγκόσµια εταιρεία
τηλεπικοινωνιών µπορεί να είναι ακατάλληλα για µία διεθνή τράπεζα, και το
αντίστροφο. Η διοίκηση θα πρέπει να επιδιώκει να σχεδιάσει ελέγχους που
ικανοποιούν όχι µόνο τις νοµικές απαιτήσεις, αλλά και τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές
ανάγκες του οργανισµού.
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Εφαρµογή Ελέγχου
Όταν οι έλεγχοι για την απάτη έχουν σχεδιαστεί η διοίκηση θα πρέπει να καθορίσει
µια στρατηγική διαδικασία για την εφαρµογή των νέων ελέγχων σε όλο τον
οργανισµό και να αναθέσει σε κάποιο ανώτερο στέλεχος την ευθύνη και τους πόρους
για την καθοδήγηση της συνολικής προσπάθειας. Μία αποτελεσµατική και συνεκτική
εφαρµογή απαιτεί συνήθως µια ουσιαστική αλλαγή της νοοτροπίας και των
πρακτικών στο χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, οι εργαζόµενοι πρέπει να λαµβάνουν
σαφή και συχνή επικοινωνία µε σεβασµό στο πότε, πώς και από ποιον οι έλεγχοι θα
εφαρµοστούν καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο η συµµόρφωση µε τους νέους
ελέγχους θα εφαρµοστεί.

Αξιολόγηση Σχεδιασµού Ελέγχου
Απλά επειδή υπάρχει έλεγχος αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι λειτουργεί όπως
προβλέπεται. Όταν ένα σύστηµα ελέγχου έχει λειτουργήσει για µια καθορισµένη
χρονική περίοδο, θα πρέπει να αξιολογείται για να διαπιστωθεί εάν σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε για να επιτευχθεί η µέγιστη αποτελεσµατικότητα.
Η αξιολόγηση πρέπει πρώτα να εξετάσει τα στοιχεία ελέγχου που
προσδιορίζονται ως «υψηλότερου κινδύνου» πριν από τους άλλους ελέγχους,
χαµηλότερης σηµαντικότητας.
Από την άλλη πλευρά, απλώς και µόνο επειδή ένας συγκεκριµένος έλεγχος δεν
υπάρχει ακόµη, η διοίκηση δεν θα πρέπει αυτόµατα να συµπεραίνει ότι ο στόχος για
τη διαχείριση κινδύνου του οργανισµού δεν ικανοποιείται. Σε περίπτωση απουσίας
ενός ειδικού ελέγχου, άλλοι συµπληρωµατικοί έλεγχοι µπορούν να λειτουργούν
αποτελεσµατικά και να µετριάζουν τον κίνδυνο απάτης και ανάρµοστης
συµπεριφοράς. Κατά την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του σχεδιασµού του
ελέγχου, η διοίκηση του οργανισµού θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τόσο τις
κανονιστικές απαιτήσεις και πρακτικές που άσκησαν άλλοι οργανισµοί σε παρόµοιες
καταστάσεις και έχει βρεθεί ότι συσχετίζονται µε τον αποτελεσµατικό µετριασµό
του κινδύνου. Η διοίκηση θα πρέπει να προβαίνει σε µία ανάλυση για να διαπιστωθεί
αν ο έλεγχος που προγραµµατίζεται να γίνει ενσωµατώνει τα απαιτούµενα κριτήρια
σχεδιασµού. Για παράδειγµα, όταν ένα σχέδιο ή υπόδειγµα απαιτεί να υπάρχει µία
τηλεφωνική γραµµή καταγγελιών στην επιχείρηση που να επιτρέπει την ανώνυµη
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υποβολή ερωτήσεων ή ανησυχιών σχετικά µε λογιστικά και ελεγκτικά θέµατα, η
διοίκηση θα πρέπει να διαπιστώσει αν τα πρωτόκολλα επιτρέπουν πράγµατι την
ανωνυµία του καλούντος.
Για

να

αξιολογηθεί

η

αποτελεσµατικότητα

της

λειτουργίας

ενός

συγκεκριµένου ελέγχου, η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να επικεντρώνεται
στο βαθµό στον οποίο οι στόχοι του στοιχείου ελέγχου έχουν επιτευχθεί. Για
παράδειγµα, η διοίκηση µπορεί να έχει θέσει σε εφαρµογή έναν καλοσχεδιασµένο
κώδικα δεοντολογίας, αλλά οι εργαζόµενοι τον χρησιµοποιούν στις καθηµερινές
δραστηριότητες τους;
Μόνο όταν τέτοια βασικά ερωτήµατα διευθετούνται µπορεί η διοίκηση να
επικεντρωθεί στη συλλογή εµπειρικών στοιχείων για την αποτελεσµατικότητα των
ελέγχων χρησιµοποιώντας µεθόδους επανεξέτασης και τεχνικές αξιολόγησης (π.χ.,
δυναµική ανάλυση εγκληµατολογικών δεδοµένων). Για παράδειγµα, η διοίκηση
µπορεί να επιθυµεί να εξακριβώνει αν οι εργαζόµενοι κατανοούν πραγµατικά τα
πρότυπα που περιλαµβάνονται στον κώδικα δεοντολογίας ή αν οι εργαζόµενοι
αισθάνονται άνετα καλώντας την τηλεφωνική γραµµή. Για να συγκεντρώσει αυτά τα
τόσο δύσκολο-να ελεγχθούν ποιοτικά δεδοµένα, η διοίκηση µπορεί να θελήσει να
προβεί σε µια έρευνα σχετικά µε τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εργαζοµένων.
Μια τέτοια έρευνα µπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο, που να

δηµιουργεί

δεδοµένα τα οποία µπορούν να αξιολογηθούν µε γνώµονα τα αποτελέσµατα
προηγούµενου έτους ώστε να σηµειωθούν βελτιώσεις και να επιδείξουν την
αποτελεσµατικότητα του ελέγχου.
Η ιδιαίτερη κατάσταση ενός οργανισµού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη
διεξαγωγή αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας, και αυτή η έρευνα θα πρέπει να
παραµένει σε εξέλιξη. Η διοίκηση θα πρέπει να εξετάζει συνεχώς πως η στρατηγική
κινδύνων και η αποτελεσµατικότητα του ελέγχου επηρεάζονται από τις αλλαγές στις
προσδοκίες της αγοράς, τον λεπτοµερή εξωτερικό έλεγχο και τις ρυθµιστικές ή
νοµοθετικές εξελίξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι οικονοµικές απώλειες που προκλήθηκαν από τα εταιρικά σκάνδαλα των
τελευταίων δεκαετιών (Xerox, Enron, WorldCom, Parmalat κ.ά.) υπήρξαν εξαιρετικά
µεγάλες για όλους τους συµµετέχοντες της αγοράς - επενδυτές, πιστωτές, λογιστές,
εργαζόµενους,

χρηµατοοικονοµικούς

αναλυτές

και

κρατικούς

φορείς

και

συγκλόνισαν όλο το σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον των επιχειρήσεων. Οι
λογιστικές απάτες που αποκαλύφθηκαν από τα σκάνδαλα αυτά προκάλεσαν σοβαρές
ανησυχίες για την αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών εταιρικής διακυβέρνησης,
την ακεραιότητα των ανώτατων στελεχών των διοικήσεων των οργανισµών, την
επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου.
Οι πρακτικές παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων και τα φαινόµενα
απάτης που συντελέστηκαν γενικότερα στο εσωτερικό των επιχειρήσεων (π.χ.
αναγνώριση πλασµατικών εσόδων, µετάθεση εσόδων/εξόδων σε προγενέστερες/
µεταγενέστερες χρήσεις) αποτέλεσαν αντικείµενο διερεύνησης πολλών ερευνητών,
σε µια προσπάθεια να κατανοηθεί ο µηχανισµός του συστήµατος της απάτης και να
διαπιστωθούν οι αναγκαίες αλλαγές και βελτιώσεις των συστατικών στοιχείων της
διαδικασίας ροής της πληροφόρησης προς τους συµµετέχοντες των κεφαλαιαγορών.
Είναι σαφές, άλλωστε, ότι προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των
κεφαλαιαγορών, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να παρέχουν στους επενδυτές και στους
πιστωτές έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες υπήρξε αφύπνιση των ρυθµιστικών αρχών για την
αντιµετώπιση αυτών των περιστατικών και στη λήψη µέτρων σχετικά µε κατηγορίες
κινδύνων όπως τους πιστωτικούς, νοµικούς και τον κίνδυνο απώλειας φήµης. Ο
ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στις σύγχρονες επιχειρήσεις ενισχύθηκε σηµαντικά ,
χαράκτηκαν στρατηγικές καταπολέµησης της απάτης και εγκαθιδρύθηκαν ισχυρά
συστήµατα εσωτερικού ελέγχου. Οι ενέργειες αυτές έθεσαν το πλαίσιο µίας
αποτελεσµατικής λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στο εσωτερικό της
επιχείρησης. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε όµως πως ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να
εντάσσεται στη γενικότερη κουλτούρα του οργανισµού καθώς, ακόµη και αν οι αρχές
και το πλαίσιο αποτελεσµατικής εφαρµογής του έχουν καθοριστεί µε σαφήνεια, δεν
µπορούν να αποδώσουν εάν οι εργαζόµενοι και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, που
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συχνά είναι αυτοί οι οποίοι διαπράττουν τις απάτες, δεν έχουν τη συνείδηση και τη
θέληση να τα τηρήσουν.
Καθώς η απάτη αποτελεί θέµα ύψιστης σηµασίας για την επιχείρηση η
ανώτατη διοίκηση τις περισσότερες φορές αναθέτει µεγάλο µερίδιο ευθύνης της
παρακολούθησης της απάτης στον εσωτερικό ελεγκτή. Πολλά τµήµατα εσωτερικού
ελέγχου καλούνται να ενισχύσουν τις ικανότητες των στελεχών τους που απαιτούνται
για την εκτίµηση των κινδύνων απάτης των οικονοµικών καταστάσεων.
Το εκάστοτε τµήµα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ενισχύσει τις πολιτικές
του αναφορικά µε τη πρόληψη της απάτης και να τεθούν έτσι σε εφαρµογή, µέθοδοι
που θα µειώσουν τα κίνητρα για απάτη, θα περιορίσουν τις ευκαιρίες για τους
δυνητικούς δράστες και θα χειραγωγήσουν, όσο φυσικά απαιτείται τις ενέργειες των
εργαζοµένων. Ο επικεφαλής του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου πρέπει να
ανακαλύψει τη χρυσή τοµή µεταξύ των προτύπων που εφαρµόζονται από όλες
ανεξαρτήτως τις επιχειρήσεις και της εφαρµογής συστηµάτων ελέγχου που
προσαρµόζονται κατάλληλα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Τέλος, η διοίκηση του οργανισµού/επιχείρησης πρέπει να έχει πλήρη
συναίσθηση των απωλειών που µπορεί να αντιµετωπίσει σε δυνητικά φαινόµενα
απάτης, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και να στελεχώσει έτσι το τµήµα
εσωτερικού ελέγχου µε εργαζόµενους άρτια καταρτισµένους ώστε το έργο που αυτοί
θα παράξουν να είναι αποτελεσµατικό. Ακόµη, θα πρέπει να είναι σε θέση να
εντοπίζουν άµεσα µέσω των προειδοποιήσεων και των ενδείξεων απάτης που
εµφανίζουν τα σύγχρονα συστήµατα ελέγχων και διαχείρισης της απάτης, παρόµοια
περιστατικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
•

http://www.acfe.com – Association of Certified Fraud Examiners

•

http://hiia.gr – Hellenic Institute of Internal Audit

•

http://www.theiia.org – The Institute of Internal Auditors
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