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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο σύγχρονο ασταθές επιχειρησιακό περιβάλλον, οι περισσότερες επιχειρήσεις
βρίσκονται αντιµέτωπες σε ένα ατέρµονο αγώνα για να εξασφαλίσουν την επιβίωση
αλλά και την ανάπτυξή τους. Σηµαντικό ρόλο για την επίτευξη όλων αυτών
διαδραµατίζει ο εσωτερικός έλεγχος και τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου. Στην
παρούσα εργασία, παρουσιάζουµε την σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου στην
επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης και την συµβολή του στην
αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η σωστή
εφαρµογή των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, προκειµένου να διασφαλιστεί η
αξιοπιστία και η επάρκεια των οικονοµικών καταστάσεων και να αποφευχθούν
φαινόµενα παραποίησης ή απάτης. Ο Εσωτερικός Έλεγχος λόγω της δυναµικής που
τον διακρίνει και της αποτελεσµατικότητας είναι η αναγκαία συνθήκη για το πέρασµα
µιας επιχείρησης από τον παραδοσιακό στο σύγχρονο µοντέλο, τρόπο διοίκησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί το σηµαντικότερο εργαλείο της διοίκησης ενός οργανισµού.
Ενηµερώνει την διοίκηση και παρεµβαίνει για να εξετάσει µία διαδικασία ή µία
δραστηριότητα του οργανισµού, καταθέτει µία διάγνωση η οποία βεβαιώνει λιγότερο ή
περισσότερο την καλή λειτουργία, µε σκοπό την επαγρύπνηση των υπευθύνων και της
κεντρικής διοίκησης ,την διασφάλιση των συµφερόντων του οργανισµού και την παροχή
αξιόπιστων πληροφοριών1.
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη και αντικειµενική δραστηριότητα,
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.
Στην οικονοµική των επιχειρήσεων ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» χρησιµοποιείται για να
αποδώσει δύο βασικές έννοιες, του συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου και του εσωτερικού
ελέγχου.2
•

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου (audit control) είναι το σύνολο των µέτρων ελέγχου
(controls) που έχουν επινοηθεί και χρησιµοποιούνται σε µια επιχείρηση για να
προωθήσουν, να κατευθύνουν, να περιορίσουν, να διοικήσουν και να ελέγξουν τις
διάφορες δραστηριότητες αποβλέποντας στην ικανοποίηση των στόχων της
επιχείρησης. Τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου είναι µια σηµαντική εργασία που
προηγούνται των ελέγχων και αποτελούν τον κύριο άξονα κατεύθυνσης των
εσωτερικών ελεγκτών.

1

Παπαστάθης Π. (2003), « Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-Οργανισµούς και η
Πρακτική Εφαρµογή του». Έκδοση, AΘΗΝΑ.
2

Φίλος Ι. (2004), «Συστήµατα εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων», Έκδοση ΙQ-Group.
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•

Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι µια υπηρεσία της επιχείρησης η οποία
είναι επιφορτισµένη κυρίως µε την διενέργεια ελέγχου. Η υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου επισκοπεί και ελέγχει τα µέτρα ελέγχου της επιχείρησης. Η παροµοίωση ότι η
υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί στην πραγµατικότητα µέτρο ελέγχου των
µέτρων ελέγχου αποδίδει αντιπροσωπευτικά τη χρησιµότητα και τον ρόλο της
υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση.

1.2 Σκοπός Εσωτερικού Ελέγχου
Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη
διοίκηση, µέσω επιστηµονικών αναλύσεων, µε σκοπό την αξιολόγηση του συστήµατος της
και τον περιορισµό των επιχειρησιακών κινδύνων.
Οι Churchill & Tietlebaum (1995)3 υποστήριξαν ότι αντικειµενικός σκοπός του ελέγχου
είναι να καθορίσει εάν οι διοικητικές λειτουργίες διεκπεραιώθηκαν και εάν οι λειτουργίες
είναι οι κατάλληλες, ακόµη διασφαλίζει εάν οι υπάλληλοι και οι διοικητές εκτελούν τα
καθήκοντά τους όπως πρέπει και στο επίπεδο απόδοσης των ικανοτήτων τους.
Σύµφωνα µε τον Carmichael (2000)4 κύριος σκοπός του ελέγχου είναι να εξετάσει κατά
πόσο η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου µπορεί να
επηρεάσει την ανθρώπινη συµπεριφορά. Εξάλλου το σύστηµα ελέγχου είναι σχεδιασµένο από
την οπτική γωνία της ανθρώπινης φύσης του ατόµου που σχεδίασε το σύστηµα.
Ο Barefield (2005)5, τόνισε ότι ο έλεγχος έχει διορθωτικό και προληπτικό χαρακτήρα που
µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της συµπεριφοράς του ελεγχοµένου. Η έκθεση ελέγχου,
προκαλεί αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο ο ελεγχόµενος διεξάγει κάποιες λειτουργίες.

Αναλυτικά, οι βασικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου, µεταξύ άλλων, είναι:

3

Churchill & Tietlebaum (1995). External Auditor Evaluation of the internal audit function. Accounting and

Finance, pp. 79 – 92.
4

Carmichael (2000) Internal auditing effectiveness: an expansion of present methods. Managerial Auditing

Journal, 16 , pp. 340 – 358
5

Barefield (2005), Implications for internal audit. Managerial Auditing Journal, 9, pp. 11 – 18.
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•

Ρύθµιση σχέσεων και συναλλαγών µε τρίτα πρόσωπα.

•

Πιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και επαλήθευση αρχικών
στόχων.

•

Αποτίµηση της απόδοσης της διοίκησης όλων των τµηµάτων που εµπλέκονται µε την
παραγωγική διαδικασία.

•

Συστηµατική παρακολούθηση του επιχειρηµατικού κινδύνου.

•

Αναγνώριση των επικερδών και ζηµιογόνων λειτουργιών και προσπάθεια µεταβολής
αυτών που επιδέχονται βελτίωση.

•

Αξιολόγηση της απόδοσης των επενδύσεων.

•

Μέτρηση του λειτουργικού κόστους των επιµέρους τµηµάτων.

•

Καταπολέµηση της ανθρώπινης απάτης, κλοπής ή παραπλάνησης.

•

Εξακρίβωση της επαρκούς στελέχωσης των τµηµάτων και της κατάλληλης
αξιοποίησης του προσωπικού.

•

Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και βιβλίων.

•

Παρακολούθηση της παραγωγικής αλυσίδας, της διαδικασίας αγορών και των όρων
πωλήσεων και αγορών.

•

∆ιασφάλιση της καλής εξωτερικής εικόνας της επιχείρησης.

•

Εξέταση και αξιολόγηση διαδικασιών και διεξαγωγή συµπερασµάτων, τα οποία
απευθύνονται στη διοίκηση ώστε να διορθωθούν τυχόν αδυναµίες που εντοπίστηκαν.

•

Εξασφάλιση

της

πληρότητας

των

χρηµατοοικονοµικών

και

λειτουργικών

πληροφοριών και αναφορών.
•

Εξακρίβωση ότι η επιχείρηση συµµορφώνεται µε τους νόµους, τις συνθήκες, τις
πολιτικές, τις διαδικασίες και τα χρηµατοοικονοµικά όργανα.

•

Αξιολόγηση του προσωπικού και κατά πόσο τα επιµέρους τµήµατα της επιχείρησης
έχουν ενστερνιστεί µε την κουλτούρα και το όραµα της επιχείρησης και έχουν σαφή
αντίληψη των αρµοδιοτήτων, αλλά και της αποστολής τους.

•

Αξιόλογηση του τρόπου συνεργασίας και επικοινωνίας των εργαζοµένων τόσο εντός
των τµηµάτων που απαρτίζονται από αυτούς, όσο και στο σύνολό τους γενικότερα.

•

Τήρηση

των

προδιαγραφών

του

ποιοτικού

ελέγχου,

κατά

πόσο

δηλαδή

ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες και η παραγωγική δυνατότητα στα καθορισµένα και
θεσπισµένα standards.

3

Παράλληλα, ο εσωτερικός έλεγχος σκοπεύει όχι µόνο στη συµµόρφωση µε κανόνες και
ρυθµίσεις αλλά στην δηµιουργία αρχών, προτύπων και αξιών στα άτοµα της επιχείρησης µε
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ασφάλειας τόσο στους ιδιοκτήτες της οικονοµικής µονάδας όσο
και στο ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον. Επιµέρους στόχοι του εσωτερικού ελέγχου
είναι6:

•

Η λειτουργία των λογιστικών τµηµάτων της µονάδας σύµφωνα µε την ορθή
πολιτική της ∆ιοίκησης.

•

Το ικανοποιητικό αποτέλεσµα της εσωτερικής οργάνωσης, η εκτίµηση του
αποτελέσµατος και η επάρκεια των συστηµάτων οργάνωσης και ∆ιοίκησης της
µονάδας.

•

Η ανίχνευση τυχόν κινδύνων από κλοπές και απάτες στην οργάνωση

•

Η εισήγηση µέτρων βελτίωσης και διόρθωσης

•

Και γενικότερα η προώθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της οικονοµικής
µονάδας

1.3 ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας: στις οικονοµικές
καταστάσεις της , στην τήρηση των κανόνων , των πολιτικών που έχει θεσπίσει η διοίκηση,
στην αξιοποίηση των πόρων της
Αξιολογείται

και στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας.

η λειτουργία κάθε τµήµατος, εντοπίζονται τυχών ελλείψεις και προτείνονται

λύσεις αντιµετώπισης των ελλείψεων και των προβληµάτων7.
Ο εσωτερικός ελεγκτής συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που
προκύπτουν από τις έρευνές του, διότι χωρίς αυτά ο έλεγχος δεν έχει αξία. Επαληθεύει τις

6

Παπαστάθης Π. (2003), « Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-Οργανισµούς και η
Πρακτική Εφαρµογή του». Έκδοση, AΘΗΝΑ.

7

Καζαντζής Χρήστος (2006), « Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος: Μια συστηµατική προσέγγιση εννοιών,

αρχών και προτύπων» Έκδοση, Business Plus.

4

πληροφορίες που συλλέγει, προκειµένου να µπορεί µετά να τις αναλύει και να διαµορφώνει
σωστές προτάσεις. Οφείλει επίσης, να επικοινωνεί µε όλους όσους αφορά ο έλεγχος.
Ο εσωτερικός έλεγχος µιας εταιρείας όσο πιο καλά οργανωµένος και αποτελεσµατικός
είναι τόσο περιορίζεται και ο ρόλος των εξωτερικών ελέγχων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν
ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας. ∆ιενεργούν όµως , κυρίως τους

οικονοµικούς

ελέγχους που εστιάζονται στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του παρελθόντος, µε σκοπό να
ελέγξουν την ορθότητα των οικονοµικών καταστάσεων. Όταν όµως υπάρχει ήδη ένα πολύ
καλό σύστηµα εσωτερικών ελέγχων, οι εξωτερικοί ελεγκτές µπορούν να βασιστούν στα
αποτελέσµατα και τις παρατηρήσεις των εσωτερικών ελεγκτών, να χρησιµοποιήσουν τα
στοιχεία που

έχουν συλλεχθεί και

να συντοµεύσουν τη διαδικασία επικύρωσης των

οικονοµικών καταστάσεων.

1.4 Είναι αποδεκτός ο εσωτερικός έλεγχος;
Η έλλειψη σωστής και αξιόπιστης πληροφόρησης µέσα στην επιχείρηση, είναι ένα
φαινόµενο που οφείλεται τόσο στην αδυναµία επίβλεψης των λειτουργιών της επιχείρησης
από τα αρµόδια στελέχη, όσο και στις οργανωτικές αδυναµίες που µπορεί να υπάρχουν.
Η διοίκηση δεν έχει την αντικειµενική πληροφόρηση που χρειάζεται, προκειµένου να
εξακριβώσει, αν λειτουργούν ορθά οι ασφαλιστικές δικλείδες σε όλους τους τοµείς της
επιχείρησης. Η ιστορική αναδροµή αλλά και η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι η ενηµέρωση
παρέχεται καλύτερα µέσα από µια ανεξάρτητη και αντικειµενική δραστηριότητα,
σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού, τον
εσωτερικό έλεγχο.
Ο

εσωτερικός έλεγχος, γίνεται όλο και πιο αναγκαίος και χρήσιµος. Συµβάλει

αποτελεσµατικά στον εντοπισµό των αδυναµιών, στην πρόληψη των λαθών και των
κινδύνων, συµβάλλοντας έτσι στην εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης. Έντονο φαινόµενο
της σύγχρονης εποχής, στις επιχειρήσεις είναι οι κλοπές, οι απάτες, οι ατασθαλίες, για να
περιορισθούν και να καταπολεµηθούν απαιτείται η αποτελεσµατική εφαρµογή του
εσωτερικού ελέγχου.
Την αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου τονίζει ο Γάλλος Ρίrre Α. Dussaulx, ο οποίος
µεταξύ άλλων αναφέρει:
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«Κάθε ζωντανός οργανισµός, κάθε µηχανή, είναι προικισµένοι, είτε από τη φύση, είτε από τον
κατασκευαστή τους, µε ρυθµιστικές διευθετήσεις, προοριζόµενες να πειθαρχούν τις κινήσεις
του και να συγκρατούν τη συνοχή της δοµής του. Υπό οµαλό καθεστώς πορείας ή καλής υγείας,
ο αντανακλαστικός χαρακτήρας των οργάνων τούτων εγγυάται την ασφάλεια της πορείας και
προφυλάσσει το σύνολο από περιπέτειες, υπό τον όρο ότι από καιρό σε καιρό µια ενσυνείδητη
παρέµβαση θα επιβιώνει την καλή τους λειτουργία. Στις επιχειρήσεις, όπως και στους
ζωντανούς οργανισµούς, η χρήση γεννά τη φθορά και η διάρκεια το γήρας. Αυτό σηµαίνει ότι οι
γενικά λεπτοί αυτοί ρυθµιστικοί µηχανισµοί υπόκεινται και αυτοί στη φθορά ή στο γήρας, γι'
αυτό και επιβάλλονται περιοδικές επαληθεύσεις, µέσω ενός συστήµατος που δεν είναι τίποτε
άλλο από Εσωτερικό Έλεγχο (Iniernal Auditing).»
Ο εσωτερικός έλεγχος, δηµιουργεί στους ελεγχόµενους, τις περισσότερες φορές µια
αµυντική στάση µε αποτέλεσµα να δυσκολεύει το έργο των ελεγκτών. Η µη εφαρµογή του
εσωτερικού ελέγχου οφείλεται στην έλλειψη της κατάλληλης κατάρτισης και γνώσης από
τους διοικούντες της επιχείρησης, µε καταστροφικά αποτελέσµατα για την πορεία και την
εξέλιξη της επιχείρησης. Παρόλα αυτά όµως, τα τελευταία χρόνια, οι αποφάσεις της
επιτροπής κεφαλαιαγοράς που υποχρεώνει τις εισηγµένες εταιρείες να έχουν τµήµα
εσωτερικού ελέγχου, οι αποφάσεις των τραπεζικών οργανισµών και ιδρυµάτων για υιοθέτηση
του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και η προβολή του εσωτερικού ελέγχου µέσω του
ινστιτούτου εσωτερικών ελεγκτών, έχουν συµβάλλει θετικά, στην αποδοχή του εσωτερικού
ελέγχου και στην κατανόηση της αναγκαιότητας του ρόλου του.
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1.5 Σκοπός της εργασίας και ερευνητικά ερωτήµατα
Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση
της έννοιας και του περιεχοµένου του εσωτερικού ελέγχου ως βασικό στοιχείο για τη
διαφύλαξη της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων, έχοντας ως κύριο σηµείο
αναφοράς την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

 Ερευνητικά ερωτήµατα
Η µελέτη του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στην αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων
στην παρούσα εργασία γίνεται υπό την εξέταση συγκεκριµένων ερευνητικών ερωτηµάτων, τα
οποία αναφορικά είναι τα κάτωθι:
•

Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος και πως εφαρµόζεται

•

Ποια είναι τα καθήκοντα και ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή

•

Τι είναι τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και ποιες οι βασικές αρχές τους

•

Πως προσδιορίζεται η ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων

•

Ποια είναι η συµβολή του εσωτερικού ελέγχου στην διαφάνεια των οικονοµικών
καταστάσεων

•

Ποιος είναι ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην αξιοπιστία των οικονοµικών
καταστάσεων

1.6 ∆οµή της εργασίας
Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο φέρει τον τίτλο « Θεωρητικό πλαίσιο» παρουσιάζεται το κύριο
αντικείµενο της µελέτης, ο βασικός σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήµατα και ολοκληρώνεται µε
τη διάρθρωσή της.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Βιβλιογραφική επισκόπηση» γίνεται
βιβλιογραφική επισκόπηση του εσωτερικού ελέγχου και αναφορά σε έρευνες που έχουν
πραγµατοποιηθεί.
Η σφαιρική απεικόνιση του εσωτερικού ελέγχου και των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου
πραγµατοποιείται στο τρίτο κεφάλαιο, µε τίτλο «Θεσµικό πλαίσιο». Συγκεκριµένα, το
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κεφάλαιο ξεκινά µε το εννοιολογικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, τα βασικά
χαρακτηριστικά του, το νοµοθετικό πλαίσιο εφαρµογής του και τα είδη του εσωτερικού
ελέγχου. Ακολουθεί η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου και κρίνεται απαραίτητη η
αναφορά µας στον Κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας του εσωτερικού ελεγκτή αλλά και
στα Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου. Στη συνέχεια,
γίνεται αναφορά στο εννοιολογικό πλαίσιο των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, στις
βασικές αρχές αλλά και στις πηγές πληροφόρησης των συστηµάτων. Γίνεται επίσης αναφορά
στα µοντέλα συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και στους παράγοντες που συµβάλλουν στην
αποτελεσµατικότητα του. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται µε την αξιολόγηση και τα
αναµενόµενα οφέλη των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο φέρει τον τίτλο « Η συµβολή του εσωτερικού ελέγχου στη
διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων» γίνεται αναφορά στην ποιότητα των οικονοµικών
καταστάσεων, στον τρόπο µέτρησης της ποιότητας και οριοθετείτε το φαινόµενο της
παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Γίνεται, επίσης σαφής
αναφορά στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, στον ρόλο που διαδραµατίζει ο εσωτερικός
έλεγχος και ο ελεγκτής στην αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.
Στο πέµπτο κεφάλαιο µε τίτλο « Μελέτη Περίπτωσης» γίνεται αναφορά στον όµιλο J&P
ΑΒΑΞ και στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και έχει υιοθετήσει ο όµιλος. Αναφέρεται
εκτενώς η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και πως η αποτελεσµατική και ορθή εφαρµογή
του συµβάλλει στην αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων του οµίλου.
Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της διπλωµατικής εργασίας µε τίτλο «Συµπεράσµατα –
Προτάσεις για Μελλοντική ∆ιερεύνηση» παραθέτει συγκεντρωτικά τα τελικά συµπεράσµατα
της παρούσας εργασίας .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή
Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί το σηµαντικότερο τµήµα της επιχείρησης, για
το λόγο αυτό έχει απασχολήσει τη σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία. Η ανάγκη για την
εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και την ενίσχυση της αξιοπιστίας τους είχε ως
αποτέλεσµα να ενισχύσει τη σηµαντικότητα του εσωτερικού ελέγχου και να αποτελεί ένα
ζήτηµα ευρείας αναγνώρισης. Μεταξύ των πολλών θεµάτων που µπορεί να επηρεάσει θετικά
ο εσωτερικός έλεγχος είναι το γεγονός ότι βοηθά στον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων και διασφαλίζει

την έλλειψη σηµαντικών παραλήψεων. Πολλοί ερευνητές

εξέτασαν το γεγονός κατά πόσο ο εσωτερικός έλεγχος συµβάλλει στην αξιοπιστία και στην ορθή
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων.

2.2 Έρευνες για εσωτερικό έλεγχο

Οι

Aksoy

και

Bozkus

(2012)

,

εξέτασαν

τα

βασικά

χαρακτηριστικά

της

αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό την επίτευξη προστιθέµενης αξίας
στις επιχειρήσεις. Κατέληξαν στα συµπεράσµατα ότι ο έλεγχος των διαδικασιών διαχείρισης
κινδύνων, η σύνδεση του ελέγχου µε την απόδοση της επιχείρησης και η εφαρµογή των
∆ιεθνών Χρηµατοοικονοµικών Προτύπων ενισχύουν σε σηµαντικό βαθµό την αξία της
επιχείρησης.
Οι Mohammadzadeth (2012), εξέτασαν το βαθµό µε τον οποίο η αποτελεσµατικότητα του
εσωτερικού ελέγχου συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.
Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο εσωτερικός έλεγχος συµβάλλει καθοριστικά στην
αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου, αυξάνει την αξιοπιστία
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και αυξάνει το βαθµό συµµόρφωσης της επιχείρησης
µε τους νόµους και το ρυθµιστικό πλαίσιο.
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Ο Almutairi (2012) υποστήριξε ότι συνήθως οι αδυναµίες του εσωτερικού ελέγχου που
προέρχονται από ανεπαρκή µέτρα, οδηγούν σε απάτη και σπατάλη. Για το λόγο αυτό, ο
εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει όχι µόνο να είναι διαρκής, αλλά και να υπόκειται συνεχώς σε
αξιολόγηση.
Οι Douglas Prawitt, Jason Smith και David Wood (2012),εξέτασαν την ποιότητα του
εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και

διαπίστωσαν

ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που εκτείνεται από την
απάτη, τους κινδύνους µέχρι τις συµβουλευτικές δραστηριότητες. Άρα, κρίσιµο στοιχείο για
την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι
ο χρόνος που αφιερώνει ο εσωτερικός ελεγκτής για εργασίες οι οποίες είναι σχετικές µε την
προετοιµασία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Ο Jack Diamond (2011), εξέτασε τη σχέση µεταξύ της ποιότητας του ελέγχου και της
ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών. Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε ήταν ότι
στις επιχειρήσεις µε προβλήµατα και αδυναµίες στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου
υπήρχε ένας ισχυρός οικονοµικός δεσµός αλλά και στενές προσωπικές σχέσεις του
εσωτερικού ελεγκτή και της διοίκησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ο ελεγκτής να αγνοεί
σηµαντικές αδυναµίες

και προβλήµατα και να καλύπτει τη διοίκηση κυρίως σε

χρηµατοοικονοµικά θέµατα.
Οι Paape, Schefee και Snoep (2010) προσπάθησαν να διερευνήσουν τη σχέση του τµήµατος
εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης και κατά πόσο αυτό µπορεί να
επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησης. Οι εταιρείες που εξετάστηκαν ήταν οι κορυφαίες
εισηγµένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Τα συµπεράσµατα της έρευνας θα µπορούσαν να
συνοψιστούν παρακάτω ως εξής:
•

∆εν διέθεταν όλες οι επιχειρήσεις τµήµα εσωτερικού ελέγχου, παρότι το δείγµα ήταν
κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

•

Η επιτροπή ελέγχου συνεδρίαζε αρκετά συχνά, περίπου 4 φορές το χρόνο.

•

Η επιτροπή ελέγχου

πολλές φορές δεν διαδραµάτιζε αποφασιστικό ρόλο σε

σηµαντικά ζητήµατα.
•

Ένα σηµαντικό ποσοστό των εσωτερικών ελεγκτών, περίπου 28%, δηλώνουν ότι δεν
είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου
Εσωτερικών Ελεγκτών.
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•

Παρατηρήθηκε ότι δεν είχαν όλοι οι διευθυντές εσωτερικού ελέγχου γνώση των
κανονισµών, των κωδίκων και των νόµων στις χώρες.

Οι Stephen Asare, Ronald A. Danidson και Audrey A. Gramling (2010), εξέτασαν την
επίδραση της επιτροπής ελέγχου στις αποφάσεις των εσωτερικών ελεγκτών. Εξέτασαν την
προσπάθεια ελέγχου των αποφάσεων από τη διοίκηση µέσω της εκ προθέσεως εσφαλµένης
διατύπωσης της χρηµατοοικονοµικής θέσης της επιχείρησης και την επίδραση στην ποιότητα
των λογιστικών ελέγχων. Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν ήταν ότι οι εσωτερικοί
ελεγκτές αναγνωρίζουν τις ενέργειες αυτές αλλά πολλές φορές δεν καταβάλλουν καµία
προσπάθεια για τη µείωση της απάτης.
Ο Durbin, N. R. (2010) φιλοδόξησε να εξετάσει τον τρόπο που οι οικονοµικοί οργανισµοί
οφείλουν να αποδεικνύουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέµηση της απάτης και την
προστασία των οικονοµικών καταστάσεων τους . Αυτό επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία ενός
πλαισίου καταπολέµησης της απάτης, που θα προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήµατα και θα
προσφέρει την αίσθηση προστασίας στους εργαζόµενους , στους µετόχους του και θα
διατηρεί ή ακόµη και θα αυξάνει την εµπιστοσύνη των επενδυτών, ενδυναµώνοντας την αξία
της επιχείρησης και ενισχύοντας την αξιοπιστίας της.
Οι Arena και Azzone (2009), πραγµατοποίησαν µια έρευνα η οποία έλαβε υπόψη της, τις
σύγχρονες εξελίξεις του εσωτερικού ελέγχου και το νευραλγικό ρόλο του εσωτερικού
ελέγχου στην εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης. ∆ιαπιστώθηκε ότι ορισµένοι παράγοντες
που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου
είναι:
•

Τα χαρακτηριστικά των στελεχών του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου.

•

Οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες που εφαρµόζονται

•

Οι σχέσεις οργάνωσης.

Σύµφωνα µε µια έρευνα του Global Auditing Information Network (GAIN) , (2009),
εντοπίστηκαν οι πέντε πιο σηµαντικοί παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την επίδοση
του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. Αυτά είναι η εµπειρία του προσωπικού που απασχολείται,
οι διαδικασίες µε τις οποίες διεξάγεται ο έλεγχος, οι προσδοκίες του management από τον
εσωτερικό έλεγχο, το ποσοστό των προτάσεων του ελέγχου που υλοποιήθηκαν και τα επίπεδο
επιµόρφωσης των ελεγκτών.
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Οι Jeffrey Doyle, Weili Ge και Sarah Mcvay (2009), εξέτασαν τις επιπτώσεις της ποιότητας
του εσωτερικού ελέγχου στην χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σ’ένα δείγµα 650
επιχειρήσεων. Κατέληξαν στα συµπεράσµατα ότι η µη σωστή λειτουργία του εσωτερικού
ελέγχου και η γενικότερα αδυναµία του συστήµατος, οδηγεί σε ουσιώδεις ανακρίβειες στις
οικονοµικές καταστάσεις.
Οι Daniel W. Collins και William R. Kinney (2008), µελέτησαν τις επιπτώσεις των
ελλείψεων του εσωτερικού ελέγχου σ’ένα δείγµα επιχειρήσεων. Το συµπέρασµα που
διεξάγεται είναι ότι επιχειρήσεις µε σηµαντικές ελλείψεις στην εφαρµογή του εσωτερικού
ελέγχου

τις

περισσότερες

φορές

συµµετέχουν

σε

συγχωνεύσεις,

εξαγορές

και

αναδιαρθρώσεις και επίσης επιχειρήσεις µε σηµαντικές ελλείψεις πόρων αντιµετωπίζουν
προβλήµατα στην εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου.
Οι Donald Warren Jr και Murphy Smith L. (2006) υποστηρίζουν ότι για την επίτευξη των
αναγκών και των στόχων της επιχείρησης απαιτείται συνεχής εσωτερικός έλεγχος που
βασίζεται σε προκαθορισµένα κριτήρια. Βασικός στόχος των εσωτερικών ελεγκτών είναι να
εντοπίζουν τυχόν ελλείψεις και αδυναµίες στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και να
συµβάλλουν στην τήρηση των αρχών και των κανόνων.
Σύµφωνα µε τους Kreutzfeldt & Wallace (2006), το ένα τρίτο των οικονοµικών σφαλµάτων
οφείλονται σε προσωπικά προβλήµατα, όπως για παράδειγµα νέοι ή άπειροι υπάλληλοι,
ανικανότητα ή αµέλεια και εποµένως θα πρέπει να υφίσταται ένα σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου όπου θα εφαρµόζονται µε ακρίβεια όλες οι αρχές και οι διαδικασίες.
Οι Whitington & Adams (2005) θεωρούν ότι ένα σύστηµα όπου δεν περιγράφονται οι
ελεγκτικές διαδικασίες, ή ένα σύστηµα όπου παρατηρείται έλλειψη συµµόρφωσης µε τις
περιγραφόµενες διαδικασίες, συνιστά ένα αδύναµο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3.1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) αποτελεί ένα ιδιαίτερα δηµοφιλές ερευνητικό πεδίο, το
οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον ερευνητών και µελετητών τα τελευταία χρόνια. Η
σηµαντικότητά του εσωτερικού ελέγχου επιβεβαιώνεται από τον όγκο της διεθνούς
αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας. Ενδεικτικό της σηµασίας του για την ανάπτυξη και την
αποτελεσµατική λειτουργία των οικονοµικών µονάδων αποτελεί το πλήθος των ορισµών που
του έχουν αποδοθεί από ερευνητές και µελετητές, παγκοσµίως.
Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit), σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
(Institute of Internal Auditors- IIA’s) ορίζεται ως εξής: «Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι µια
ανεξάρτητη, αντικειµενική διασφάλιση και συµβουλευτική δραστηριότητα µε σκοπό να
προστεθεί αξία και να βελτιωθούν οι λειτουργίες ενός οργανισµού. Βοηθά έναν οργανισµό
επιτύχει τους στόχους του µε µια συστηµατική και πειθαρχηµένη προσέγγιση για την αξιολόγηση
και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, τον έλεγχο και τη
διακυβέρνηση των διαδικασιών»
Οι Bower και Schlosser (1965)8 υποστήριξαν ότι ο εσωτερικός έλεγχος εστιάζεται στην
βελτίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών των οικονοµικών αποτελεσµάτων προκειµένου
να διασφαλιστούν τα συµφέροντα της εταιρίας. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν επίσης ότι
ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µέσα σε
µια επιχείρηση µπορεί να επηρεάσει την συµπεριφορά των υπαλλήλων.
Ο Bagget (1984)9 σε µια έρευνα που πραγµατοποίησε
ακριβής ορισµός του καλού εσωτερικού

παρατήρησε ότι δεν υπάρχει

ελέγχου, και αυτό γιατί

αποτελεί µέρος του

ευρύτερου λογιστικού συστήµατος και ένας καλός εσωτερικός έλεγχος ενισχύει την
αποτελεσµατική λειτουργία του λογιστικού συστήµατος.

8

Bower &Schlosser (1965), The accounting review, Vol.4, No.4.

9

Bagget (1984) Identifying organizational drivers of internal audit effectiveness. Vol.1,No.1
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Οι Means & Kazenski (1987) υποστηρίζουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι µία διαδικασία,
που είναι σχεδιασµένη να παρέχει διαβεβαίωση σχετικά µε την επίτευξη των επιχειρησιακών
στόχων στις εξής κατηγορίες: αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιώνδιαδικασιών, αξιοπιστία οικονοµικών καταστάσεων και συµµόρφωση µε τους εφαρµόσιµους
νόµους.
Όπως αναφέρουν πολλοί θεωρητικοί, ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια διαδικασία που
σχεδιάστηκε

για τη διασφάλιση των στόχων της επιχείρησης, της αξιοπιστίας των

οικονοµικών της καταστάσεων και της συµµόρφωσης µε τους νόµους και τους κανονισµούς
του προϋπολογισµού .
Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών της Νέας Υόρκης «Ο εσωτερικός
έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη δραστηριότητα αξιολόγησης στο πλαίσιο ενός οργανισµού για την
αξιολόγηση των λογιστικών, οικονοµικών και άλλων λειτουργιών του ως βάση παροχής
υπηρεσιών στον οργανισµό. Πρόκειται για ένα διαχειριστικό έλεγχο (managerial control) που
λειτουργεί µετρώντας και αξιολογώντας την αποτελεσµατικότητα των άλλων ελέγχων
(controls)».
Η σύνδεση του εσωτερικού ελέγχου µε τη στρατηγική της οικονοµικής µονάδας
τονίστηκε από την Παπαδάτου (2005)10, η οποία όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «το σύνολο
των διαδικασιών, των κανόνων, των µεθόδων και των επαληθεύσεων που διασφαλίζουν την
προστασία της περιουσίας της οικονοµικής µονάδας και την αποτελεσµατική εφαρµογή της
Στρατηγικής της».
Ένα χρόνο αργότερα, ο Βαρβατσουλάκης (2002)11, τόνισε τη σηµασία της διοίκησης,
ορίζοντας τον εσωτερικό έλεγχο ως «όλες τις µεθόδους µε τις οποίες η διοίκηση της
οικονοµικής µονάδας εκχωρεί αρµοδιότητες, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των
κύκλων δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας».
Ένας ακόµη ορισµός, ο οποίος υπογράµµιζε τόσο το συµβουλευτικό όσο και τον
προληπτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου αποδόθηκε από τον Παπαστάθη (2003)12,

10
11

Παπαδάτου Θεοδώρα (2005) «Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Α.Ε» Έκδοση ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Βαρβατσουλάκης, Ι. (2002). Οι χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις της οργάνωσης συστήµατος εσωτερικού

ελέγχου. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
12

Παπαστάθης Παντελής (2003), « Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις- οργανισµούς και η

πρακτική εφαρµογή του», Έκδοση ΑΘΗΝΑ
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«η υπηρεσία που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του συστήµατος
εσωτερικών ελέγχων και προτείνει βελτιώσεις, όπου διαπιστώνονται αδυναµίες».
Από όλες τις ανωτέρω εννοιολογικές προσεγγίσεις καθίσταται σαφές, ότι ο εσωτερικός
έλεγχος δεν είναι ένα µονοδιάστατο εργαλείο ελέγχου της ορθότητας των καταστάσεων
(Ταχυνάκης και Ζαφειράκου, 2007), αλλά αποτελεί συστατικό στοιχείο της εταιρικής
διακυβέρνησης (Hermanson et al., 2008).Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ένα υγιές
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου παρέχει στην επιχείρηση τη διασφάλιση, ότι δεν θα εµποδιστεί
η επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων (Savcuk, 2007) και γενικότερα,
ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι η αναγκαία λειτουργία του σύγχρονου
«management».

3.2 Βασικά χαρακτηριστικά του Εσωτερικού Ελέγχου
Πέντε βασικά χαρακτηριστικά προϋποθέτουν την πραγµατοποίηση ενός αποτελεσµατικού
εσωτερικού ελέγχου13. Αυτά είναι τα εξής:

•

Ένα καλά µελετηµένο οργανωτικό σχέδιο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα
αποτελεσµατικό και λειτουργικό σύστηµα. Ο διαχωρισµός των καθηκόντων και η ανάληψη
των ευθυνών είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού οργανωτικού σχήµατος.

•

Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εξουσιοδότησης αρµοδιοτήτων και ευθυνών. Μια
επιχείρηση µε τα σηµερινά προβλήµατα που αντιµετωπίζει είναι ακατόρθωτο να διοικηθεί
από ένα µόνο άτοµο. Η πηγή της εξουσίας στην επιχείρηση είναι στους µετόχους, οι οποίοι
την εκχωρούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τη σειρά του, εκχωρεί
αρµοδιότητες στον Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, τον Γενικό ∆ιευθυντή και άλλα
διευθυντικά στελέχη.

•

Λογιστική διάρθρωση. Η επιτυχία του εσωτερικού ελέγχου επιβάλλει την ύπαρξη ενός
λογιστικού συστήµατος , το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να µετράει τη λειτουργικότητα και
την αποτελεσµατικότητα των οργανωτικών µονάδων
13

Tσακλάγκανος Α.Άγγελος (2005), «Ελεγκτική» 2η Έκδοση, ΑΦΟΙ Κυριακίδη.
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•

Σύγχρονη πολιτική προσωπικού. Η πρόσληψη ικανών υπαλλήλων, που διαθέτουν τις
απαραίτητες γνώσεις, εµπειρία και ήθος. Η ικανότητα των ατόµων που θα εφαρµόσουν τον
εσωτερικό έλεγχο οδηγεί στην επιτυχία του ελέγχου και στην επίτευξη των στόχων.

•

Μια ικανή και δραστήρια Επιτροπή Ελέγχου (audit committee). Οι κυριότερες
αρµοδιότητες της επιτροπής ελέγχου είναι η επιβεβαίωση αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών
αναλύσεων και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της
εταιρείας Η ύπαρξη ικανών µελών στην επιτροπή ελέγχου ενδυναµώνει και το σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας.

3.3 Νοµοθετικό πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου
Με τον όρο νοµοθετικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου εννοείται το νοµοθετικό εκείνο πλαίσιο
που έχει θεσπιστεί στη χώρα µας και που αφορά τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.
Υπάρχουν διάφοροι νοµοθετικοί κανονισµοί που έχουν θεσπιστεί και αφορούν τη λειτουργία
του εσωτερικού ελέγχου στον δηµόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τοµέα. Μερικοί από αυτούς
είναι14:
 Με απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών 1477/07-06-85 ιδρύθηκε και λειτουργεί το
«Ελληνικό Ινστιτούτο Ελεγκτών» το οποίο αποτελεί συλλογικό επαγγελµατικό
όργανο των εσωτερικών ελεγκτών. Το Ινστιτούτο αποτελείται από επταµελές
διοικητικό συµβούλιο και έχει ως µέλη του εσωτερικούς ελεγκτές διακεκριµένους για
το ήθος, τις γνώσεις και την τιµιότητά τους.
 Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κάθε
εταιρεία που

είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών θα πρέπει να

διαθέτει τµήµα εσωτερικού ελέγχου το οποίο θα πρέπει να ενηµερώνει εγγράφως το
διοικητικό συµβούλιο για τον βαθµό εφαρµογής του εσωτερικού κανονισµού
λειτουργίας. Το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να διευκολύνει µε κάθε τρόπο την
14

Καραµάνης Κωνσταντίνος (2008), «Σύγχρονη ελεγκτική, θεωρία και πρακτική» Έκδοση, ΑΘΗΝΑ
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άσκηση του εσωτερικού ελέγχου και το ρόλο των ελεγκτών προκειµένου να είναι
αποτελεσµατικός
 Οι νοµοθετικές πράξεις Ν. 273/1999 και ο Ν. 3074/02 στην ουσία ρυθµίζουν το
θεσµικό πλαίσιο τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού ελέγχου της δηµόσιας
διοίκησης λόγω της ανάγκης εφαρµογής ελέγχου στο δηµόσιο µε σκοπό την αύξηση
της αποτελεσµατικότητας.
 Ν. 3016/2002 είναι ένας νόµος που έχει επηρεάσει σε πολύ σηµαντικό βαθµό την
πορεία της εφαρµογής του εσωτερικού ελέγχου στη χώρα µας. Ο νόµος αυτός
θεσπίστηκε το 2002, ένα έτος µετά από τα µεγάλα σκάνδαλα που συγκλόνισαν τις
Η.Π.Α., αλλά και το αξέχαστο σκάνδαλο λεγόµενο ως «σκάσιµο της φούσκας» στο
ελληνικό χρηµατιστήριο. Η εµπιστοσύνη των επενδυτών βρίσκονταν σε πολύ χαµηλό
επίπεδο και ο νόµος έδινε ιδιαίτερη έµφαση στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης
των επενδυτών.
 Με βάση τον Ν. 3429/2005 οι δηµόσιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να
καταρτίσουν έναν

εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας. Ο εσωτερικός κανονισµός

λειτουργίας πρέπει να περιλαµβάνει τη διάρθρωση των υπηρεσιών της επιχείρησης,
τις αρµοδιότητες κάθε υπηρεσίας και ένα πλαίσιο που να αναφέρεται στις σχέσεις
µεταξύ των υπηρεσιών. Η θέσπιση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι υποχρεωτική
µε τον παρόντα νόµο.
 Ο Νόµος 3693/2008 ήρθε να θεσπίσει την υποχρέωση της θέσπισης επιτροπών
ελέγχου για όλες τις εισηγµένες επιχειρήσεις στο χρηµατιστήριο Αθηνών. Η επιτροπή
ελέγχου πρέπει να αποτελείται από δύο το λιγότερο µη εκτελεστικά µέλη και ένα
ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του οργάνου της διοίκησης.
 Ο Νόµος 3873/2010 ήρθε και αυτός µε τη σειρά του να συµβάλλει στην ενίσχυση της
αποτελεσµατικής λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Στο νόµο αυτό προβλέπονται
ορισµένες διατάξεις, που αφορούν τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου εντός της
επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται στην υποχρέωση της εταιρείας να
δηµοσιεύει τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει. Ο κώδικας
εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνει και ορισµένες διατάξεις σχετικές µε τη
λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.
 Εκτός από τους διάφορους νόµους

καταβλήθηκε

µεγάλη προσπάθεια για την

ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου από τον
Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ). Η θέσπιση του κώδικα εταιρικής
17

διακυβέρνησης θεωρήθηκε από τον ΣΕΒ ότι παρείχε ένα σηµαντικό εργαλείο στις
επιχειρήσεις για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και βελτίωση της οικονοµίας.
Ο κώδικας περιλαµβάνει διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης ενώ ένα σηµαντικό
µέρος του κώδικα αποτελεί η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.

3.4 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος προκειµένου να καλύψει ελεγκτικά όλους τους χώρους, συναντάει
µια σειρά από δυσκολίες, όπως έλλειψη υποστήριξης από τους διοικούντες, αδυναµία των
ελεγκτών να υποστηρίξουν το έργο τους, µη αποδοχή τους από τους ελεγχόµενους15.
Ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου, για το λόγο αυτό διακρίνεται σε πολλά είδη ελέγχου όπως σε
οικονοµικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς, παραγωγής, τεχνικούς, προµηθειών και
πωλήσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, ποιοτικού ελέγχου, µηχανογράφησης,
διαχείρισης

αποθεµάτων,

παραγωγικών

µέσων ,

έλεγχοι

ασφαλείας,

εκπαίδευσης

προσωπικού, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, γενικά έλεγχοι επί όλων των
δραστηριοτήτων που διέπουν τη λειτουργία των οικονοµικών µονάδων16.
Καθώς, λοιπόν καθίσταται δύσκολη η εξέταση όλων αυτών των ελέγχων απαραίτητη
κρίνεται η κατηγοριοποίηση τους σε κάποιες µεγάλες κατηγορίες. O έλεγχος διακρίνεται στις
εξής κατηγορίες:

•

Ανάλογα µε την έκταση του ελέγχου σε γενικό, ο οποίος διενεργείται καθ’ όλη τη
διαχειριστική περίοδο και σε ειδικό, ο οποίος διενεργείται στο τέλος της χρήσης.

•

Ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο γίνεται ο έλεγχος

 σε προληπτικό, ο οποίος διενεργείται στη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης από την Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου και αποβλέπει στην πρόληψη

σφαλµάτων, προλαµβάνουν

ανεπιθύµητες καταστάσεις, πριν ακόµα αυτές συµβούν. Έχουν το καλύτερο οικονοµικό

15
16

Κάντζος Κ.- Χονδράκη Α. (2006), « Ελεγκτική θεωρία και πρακτική», Έκδοση Σταµούλη.
Παπαστάθης Παντελής (2003), « Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις- οργανισµούς και η

πρακτική εφαρµογή του», Έκδοση ΑΘΗΝΑ
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αποτέλεσµα για την επιχείρηση, αν λειτουργήσουν σωστά, καθώς αποφεύγεται το κόστος
διόρθωσης της ανεπιθύµητης κατάστασης.
 σε κατασταλτικό, ο οποίος διενεργείται µετά την εκτέλεση των πράξεων από τους
εσωτερικούς ελεγκτές και αποβλέπει στην καταστολή των πράξεων,
 σε

εντοπιστικό

έλεγχο, είναι αυτός που κοστίζει συνήθως περισσότερο από τους

προληπτικούς ελέγχους, είναι όµως απαιραίτητος τόσο για να αξιολογήσει

την

αποτελεσµατικότητα των προληπτικών ελέγχων όσο και για το λόγο ότι ορισµένα σφάλµατα
δεν είναι δυνατό να προληφθούν,
 σε διορθωτικό έλεγχο, αναπτύσσεται για να διορθωθούν οι ανεπιθύµητες καταστάσεις και
τα σφάλµατα και για να δηµιουργηθούν οι συνθήκες που δεν θα επιτρέψουν την επανάληψη
παρόµοιων περιπτώσεων

•

Ανάλογα µε τη διάρκειά του ελέγχου σε τακτικό, ο οποίος διενεργείται συνεχώς και σε
έκτακτο ή περιστασιακό, ο οποίος διενεργείται είτε σε τακτά χρονικά διαστήµατα, είτε σε
έκτακτες περιπτώσεις.

•

Ανάλογα µε το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο σε εσωτερικό, ο οποίος διενεργείται από
εσωτερικούς ελεγκτές για λογαριασµό της διοίκησης της επιχείρησης, οι οποίοι είναι
υπάλληλοι της επιχείρησης και σε εξωτερικό, ο οποίος διενεργείται από τους εξωτερικούς
ελεγκτές ή ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι δεν έχουν καµία σχέση εξηρτηµένης εργασίας µε την
επιχείρηση και ενεργούν µε εντολή των µετόχων και για λογαριασµό τους

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος17 δεν περιορίζεται µόνο στον έλεγχο επί των οικονοµικών
καταστάσεων. Έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου, δηλαδή τον έλεγχο όλων των διαδικασιών και δραστηριοτήτων:
α. Έλεγχοι παραγωγής (Production Audits), στοχεύουν στο να διαπιστώσουν το κατά πόσο
τηρούνται οι διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, το κατά πόσο οι
παραγόµενες ποσότητες είναι σύµφωνες µε το εγκεκριµένο από τη διοίκηση πρόγραµµα.
β. Οικονοµικοί έλεγχοι (Financial Audits), στοχεύουν στην επαλήθευση της ακρίβειας, της
ειλικρίνειας, της σωστής απεικόνισης και της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων. Οι
έλεγχοι αυτοί στοχεύον στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών, την
17

Παπαστάθης Π. (2003), « Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-Οργανισµούς και η
Πρακτική Εφαρµογή του», Έκδοση ΑΘΗΝΑ
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εξακρίβωση της νοµιµότητας, της αποδοτικότητας των οικονοµικών πόρων και της σωστής
διαχείρισης αυτών. Ο οικονοµικός έλεγχος περιλαµβάνει τις δραστηριότητες εκείνες που
σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση της επιχείρησης, δηλαδή µε τα ίδια και ξένα κεφάλαια που
είναι απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία της .
γ. ∆ιοικητικοί έλεγχοι (Management Audits), έχουν ευρύτερους αντικειµενικούς στόχους, οι
οποίοι εστιάζονται στο να εξετάζουν και να αξιολογούν, βάσει αντικειµενικών και
επιστηµονικών µεθόδων, τη συνολική διοικητική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης καθώς
και τις επιµέρους διοικητικές λειτουργίες αυτής. Βασικός στόχος είναι η σωστή διοίκηση των
τµηµάτων, η αξιολόγηση του συστήµατος διοικητικού εσωτερικού ελέγχου, η επισήµανση
αδυναµιών και αιτιών που τις προκαλούν. Οι διοικητικοί έλεγχοι εξετάζουν κατά πόσο
διαχειρίζονται κατά τον άριστο τρόπο τα διαθέσιµα µέσα και τους πόρους.. Αποβλέπουν στη
διερεύνηση του κατά πόσο το ανθρώπινο δυναµικό αξιολογείται και αξιοποιείται κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, αν είναι προσηλωµένο και εγκλιµατισµένο στο περιβάλλον που
εργάζεται, αν είναι ενήµερο για τους στόχους της επιχείρησης και αν συµµετέχει ενεργά στην
υλοποίηση αυτών. 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 στόχωνµε το
ελάχιστο δυνατό κόστος και µε το µεγαλύτερο όφελος.
δ. Λειτουργικοί έλεγχοι (Operational Audits) αντικειµενικός σκοπός των λειτουργικών
ελέγχων είναι η διερεύνηση της λειτουργίας των διαδικασιών, η αξιολόγηση και η εκτίµηση
της δοµής του υπάρχοντος συστήµατος .Εξετάζουν αν λειτουργεί το οργανόγραµµα, εάν
εφαρµόζονται οι νόµοι, οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, εάν 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, προτείνοντας
διορθωτικές επεµβάσεις όπου εντοπίζονται αποκλίσεις.
ε. Ο λογιστικός έλεγχος περιλαµβάνει τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την προστασία
του ενεργητικού και την αξιοπιστία των λογιστικών τεκµηριώσεων ιδίως των λογιστικών
βιβλίων και των οικονοµικών εκθέσεων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές ενδιαφέρονται περισσότερο
για το λογιστικό έλεγχο ενώ οι εσωτερικοί ελεγκτές ενδιαφέρονται και για λογιστικούς και
για διοικητικούς ελέγχους.
στ. Έλεγχος συµµόρφωσης. Με τον έλεγχο αυτό διαπιστώνουµε αν η επιχείρηση
συµµορφώνεται ή όχι µε την πολιτική που έχει χαράξει η διοίκηση. Ευθύνη του εσωτερικού
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ελεγκτή είναι να ελέγξει και να διαπιστώσει αν τηρούνται οι οδηγίες της διοίκησης και αν
εφαρµόζεται η πολιτική που έχει αποφασισθεί.
ζ. Έλεγχος αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας. Σε κάθε επιχείρηση ο µόνιµος
στόχος της διοίκησης είναι να αυξήσει την κερδοφορία της. Όσο επιτυγχάνεται αυτός ο
στόχος κάνει την εταιρεία πιο αποδοτική και αποτελεσµατική. Όµως για να πετύχει αυτόν τον
στόχο η διοίκηση µελετά την συνολική εικόνα της εταιρείας, εξετάζει τους σχετικούς
αριθµοδείκτες και χαράζει την πολιτική της. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι αυτός που θα
ασχοληθεί µε όλα τµήµατα της επιχείρησης. Θα ελέγξει αν κάνουν καλά και σωστά τη
δουλειά τους, καθώς και πόσο αποτελεσµατικά και αποδοτικά είναι.

3.5 Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος,

εκτός από το να εντοπίζει

τα λάθη µέσα σε µια επιχείρηση

συµβάλλει σε πολύ σηµαντικό βαθµό στην πρόληψη των γεγονότων. Ο εσωτερικός έλεγχος
πρέπει να συνεργάζεται άµεσα µε τη διοίκηση της επιχείρησης προκειµένου να την
συµβουλεύει ώστε να προλαµβάνονται απρόβλεπτα γεγονότα, το οποία µπορεί να
επηρεάσουν τόσο τις οικονοµικές καταστάσεις όσο και την φήµη της.18
Η αποτελεσµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο
στα χέρια της διοίκησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής διασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα και
την αποδοτικότητα των στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση αφού επιβεβαιώνει την εύρυθµη
λειτουργία της µετά την κατάρτιση του ισολογισµού.
Σύµφωνα µε την Επιτροπή βασικών εννοιών ελέγχου της Αµερικανικής Ένωσης Λογιστικής
(American Accounting Association’s-AAA Committee on Basic Auditing Concepts, 1973), τα
κριτήρια που δηµιουργούν την αναγκαιότητα του ελέγχου είναι τα εξής:

1) η σύγκρουση συµφερόντων ανάµεσα στον ελεγκτή και στην ελεγχόµενη επιχείρηση η
παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων από τη διοίκηση που διαστρεβλώνει την ποιότητα
των πληροφοριών
2) οι συνέπειες των εσφαλµένων αποφάσεων, ο έλεγχος προστατεύει τη διοίκηση από τη λήψη
λανθασµένων αποφάσεων που µπορούν να επηρεάσουν ακόµα και τη φήµη της

18

Παπαδάτου Θεοδώρα (2005) «Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Α.Ε» Έκδοση ΣΑΚΚΟΥΛΑ
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3) η πολυπλοκότητα των οικονοµικών καταστάσεων
4) η αποµάκρυνση συνήθως οι χρήστες των πληροφοριών δεν έχουν άµεση πρόσβαση στις
λογιστικές εγγραφές και στις οικονοµικές καταστάσεις

5) η επίβλεψη της εφαρµογής των αποφάσεων της διοίκησης σχετικά µε θέµατα του κώδικα
ηθικής.
6) η παροχή διαβεβαίωσης στη διοίκηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των κινδύνων που
αντιµετωπίζει η επιχείρηση
7) η συµβολή στην αποτελεσµατική λειτουργία των προµηθειών, ώστε οι προµήθειες να
γίνονται στη χαµηλότερη δυνατή τιµή
8) η αντιµετώπιση κινδύνων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της.
9) η παροχή συµβουλών προς τη διοίκηση σχετικά µε τη λειτουργία της

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου θεωρείται ως µια διαδικασία η οποία προσφέρει
αξία στην επιχείρηση και για αυτόν τον λόγο και κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει. Για µερικούς
ελεγκτές η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου συνδέεται άµεσα µε το γεγονός ότι προσφέρει
βοήθεια στη διοίκηση για να βελτιώσει τη λειτουργία της επιχείρησης και όχι τόσο να
βελτιώσει τη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τις διαδικασίες και τις πολιτικές της
Η αξιοπιστία όµως των οικονοµικών πληροφοριών και στοιχείων εξαρτάται από τις
ακολουθούµενες διαδικασίες , τον συνεχή έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών. Έτσι απαιτείται
συνεχής εσωτερικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι στόχοι και οι στρατηγικές της
επιχείρησης ακολουθούνται σωστά, αν επιτυγχάνονται οι αναµενόµενες αποδόσεις, αν
υπολογίζονται σωστά οι αποκλίσεις και αν αυτές ανακοινώνονται στους αρµόδιους
υπευθύνους και αν τελικά λαµβάνονται διορθωτικές ενέργειες. Η διοίκηση της επιχείρησης
έχει ευθύνη για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, που πρέπει να παρουσιάζουν
την αληθινή εικόνα της επιχείρησης, µε το να είναι ακριβείς, επαρκής και αξιόπιστη. Ο
εσωτερικός έλεγχος παρέχει τη βεβαιότητα ότι και η ευθύνη αυτή συµπληρώνεται.

3.6 Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας Εσωτερικού Ελεγκτή
Ο σκοπός του Κώδικα ∆εοντολογίας είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο επάγγελµα
του εσωτερικού ελέγχου. Ένας κώδικας δεοντολογίας είναι κατάλληλος και αναγκαίος για το
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επάγγελµα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς ενισχύει την εµπιστοσύνη σε θέµατα εταιρικής
διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου.
Η επαγγελµατική δεοντολογία είναι ένα σύνολο κανόνων που συνδυάζονται µε τέτοιο
τρόπο ώστε να δώσουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων τη σιγουριά για την
ποιότητα των πληροφοριών τους και να διατηρήσουν σε ένα υψηλό επίπεδο το επάγγελµα του
εσωτερικού ελεγκτή.
Σύµφωνα µε τα Πρότυπα για Επαγγελµατική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards
for the Professional Practice of Internal Auditing) ο Κώδικας ∆εοντολογίας εκτείνεται πέρα
από τον ορισµό του Εσωτερικού Ελέγχου, προκειµένου να συµπεριλάβει δύο θεµελιώδη
συστατικά στοιχεία:
•

Τις αρχές που σχετίζονται µε το επάγγελµα του εσωτερικού ελέγχου.

•

Τους κανόνες συµπεριφοράς που αναµένεται να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές.

Αρχές εσωτερικού ελεγκτή

Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναµένεται ότι θα εφαρµόζουν και θα υπερασπίζουν τις ακόλουθες
αρχές:

1. Ακεραιότητα
Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την εµπιστοσύνη τους. Ο ελεγκτής
πρέπει να διασφαλίζει την αµεροληψία των οικονοµικών. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει καθαρά
συµβουλευτικό ρόλο για τον καθορισµό των µεθόδων και συστηµάτων ελέγχου. Για να
διασφαλίζεται ότι η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου δεν επηρεάζεται αρνητικά από
οποιονδήποτε παράγοντα, οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν θα πρέπει να αναµιγνύονται σε
οποιαδήποτε δραστηριότητα την οποία θα απαιτηθεί να εξετάσουν.

2. Αντικειµενικότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να παρουσιάζουν το ψηλότερο δυνατό επίπεδο
επαγγελµατικής αντικειµενικότητας στη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών σε σχέση µε
τη δραστηριότητα που εξετάζεται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να
επηρεάζονται από δικά τους συµφέροντα ή συµφέροντα άλλων στη διαµόρφωση των
απόψεων τους .Έτσι ο εσωτερικός ελεγκτής:
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• δεν συµµετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία µπορεί να επηρεάσει ή µπορεί
να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την αµερόληπτη κρίση του, γιατί έτσι θα

έρθει σε

σύγκρουση µε τα συµφέροντα του ελεγχόµενου,
• δεν αποδέχεται οτιδήποτε το οποίο µπορεί να επηρεάσει την επαγγελµατική τουκρίση,
• θα γνωστοποιεί όλα τα γεγονότα τα οποία γνωρίζει γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα
αλλοιώνονται τα αποτελέσµατα τα οποία θα εξάγει.

3. Εµπιστευτικότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να σέβονται την αξία και την ιδιοκτησία των πληροφοριών
που λαµβάνουν για το λόγο αυτό

δεν γνωστοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς

κατάλληλη εξουσιοδότηση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο εσωτερικός ελεγκτής:
• θα χρησιµοποιεί και θα προστατεύει τις πληροφορίες που λαµβάνει,
• δε θα χρησιµοποιεί τις πληροφορίες για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος ή µε
οποιοδήποτε τρόπο ο οποίος θα µπορούσε να είναι αντίθετος µε τους ηθικούς
στόχους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

4. Επάρκεια
Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιµοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εµπειρίες που
απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Οι αλλαγές στις
σύγχρονες κοινωνίες και γενικότερα στις συνθήκες που ζούµε επιβάλλουν στον ελεγκτή να
διευρύνει συνεχώς τις γνώσεις του .Ο εσωτερικός ελεγκτής:
•

εµπλέκεται µόνο σε εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτει τις απαραίτητες
γνώσεις και προσόντα

•

εκτελεί τις

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τα Πρότυπα για

Επαγγελµατική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing) και προσπαθεί συνεχώς να

βελτιώνει

επαγγελµατισµό, την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα της εργασίας του.

Κανόνες συµπεριφοράς

1. Ακεραιότητα
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τον

Οι εσωτερικοί ελεγκτές:
• εκτελούν την εργασία τους µε εντιµότητα και υπευθυνότητα.
• τηρούν τους νόµους
• ∆εν εµπλέκονται σε οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα
• σέβονται και συµβάλλουν στους νόµιµους και ηθικούς αντικειµενικούς σκοπούς του
οργανισµού.
• ∆εν θα αποκτήσουν κάποιο κοινό επιχειρηµατικό συµφέρον µε κάποιο διευθυντικό
στέλεχος ή µέτοχο της επιχείρησης µε στόχο δικό τους όφελος.
• ∆εν είναι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων µε άµεσο ή έµµεσο συµφέρον στην
επιχείρηση

2. Αντικειµενικότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές:
•

∆εν θα συµµετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή θα συνάπτουν σχέσεις που
ενδέχεται να βλάψουν ή την αµερόληπτη εκτίµησή τους.

•

∆εν θα αποδέχονται οτιδήποτε µπορεί να βλάψει την επαγγελµατική τους εκτίµηση.

•

Θα κοινοποιούν όλες τις σηµαντικές πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται

3. Εµπιστευτικότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές:
•

Θα είναι συνετοί στη χρήση και προστασία των πληροφοριών που αποκτούν κατά τη
διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.

•

∆εν θα χρησιµοποιούν πληροφορίες για προσωπικό κέρδος ή µε επιβλαβή τρόπο για
τους νόµιµους και ηθικούς αντικειµενικούς σκοπούς του οργανισµού.

4. Επάρκεια
Οι εσωτερικοί ελεγκτές:
•

Θα ασχολούνται µόνο µε εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τις
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αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
•

Θα παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την
Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου.

•

Θα βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την αποτελεσµατικότητα και την
ποιότητα των υπηρεσιών τους

Σκοπός του κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας είναι η προαγωγή της ηθικής κουλτούρας
στο επάγγελµα του ελεγκτή. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ενεργώντας πάντα µε ακεραιότητα
εµπνέουν εµπιστοσύνη .Οι εσωτερικοί ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντά τους µε τιµιότητα,
συνεισφέροντας στην επίτευξη των νόµιµων και ηθικών στόχων του οργανισµού. ∆εν
επηρεάζονται από τα συµφέροντα άλλων ή τα δικά τους, αποφεύγουν δηλαδή δραστηριότητες
που υπονοµεύουν την αντικειµενικότητά τους. Ακόµη, οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την
προέλευση των πληροφοριών που λαµβάνουν και δεν τις αποκαλύπτουν παρά µόνο όταν
υπάρχει νοµική υποχρέωση για αυτό. Πρέπει να αναφέρουµε ότι ο κώδικας επαγγελµατικής
δεοντολογίας περιλαµβάνει κάποιες οδηγίες, οι οποίες ορίζουν τις βασικές αρχές σύµφωνα
µε το πώς πρέπει να συµπεριφέρονται οι ελεγκτές. Επίσης τονίζει τις ευθύνες των ελεγκτών
απέναντι στη διοίκηση της επιχείρησης, στους συναδέλφους, στους συνεργάτες της
επιχείρησης καθώς και στο κοινωνικό σύνολο.

3.7 Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου19
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του συνόλου των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης. Η ιδρυτική πράξη σύστασης του τµήµατος, η εξουσία και η ευθύνη του
εσωτερικού ελεγκτή πρέπει όχι µόνο να εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο της
εταιρείας αλλά να συµβαδίζουν µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Επαγγελµατικής Εφαρµογής
Εσωτερικού Ελέγχου, την κείµενη νοµοθεσία και την επικρατούσα πρακτική. Στον
κανονισµό διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας περιγράφονται

οι αρµοδιότητες του

τµήµατος εσωτερικού ελέγχου καθιστώντας σαφείς τους σκοπούς της λειτουργίας του,
επισηµαίνοντας το απεριόριστο της δράσης και δικαιοδοσίας του εσωτερικού ελεγκτή και
19

Νεγκάκης Χ.-Ταχυνάκης Π. (2013) «Σύγχρονα θέµατα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου», Έκδοση
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διευκρινίζοντας ότι ο εσωτερικός ελεγκτής δεν ασκεί εξουσία, ούτε έχει ευθύνη για την
ποιότητα ή την εγκυρότητα των συναλλαγών και δοσοληψιών που καλείται να ελέγξει.
Για την µέτρηση και αξιολόγηση του έργου της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, το
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει εκδώσει πρότυπα που ουσιαστικά καθορίζουν τη
φύση, την έκταση αλλά και το σκοπό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Παράλληλα,
µπορούν να αποτελέσουν για τους ενδιαφερόµενους φορείς ένα οδηγό για το τι πρέπει να
προσδοκούν ότι θα αποκοµίσουν από τον έλεγχο αυτό.
Τα πέντε γενικά πρότυπα διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται σε
έννοιες και ορισµούς που αφορούν κυρίως στο ρόλο και την προσωπικότητα του
εσωτερικού ελεγκτή, δηλαδή:
 στην ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα του εσωτερικού ελεγκτή από τις
δραστηριότητες της επιχείρησης
 στη σωστή επαγγελµατική κατάρτιση
 στο πλαίσιο µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ο ελεγκτής
 στην ποιότητα των διαδικασιών που ακολουθεί
 στον τρόπο διοίκησης του τµήµατος
Ανεξαρτησία
Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες που ελέγχει.
Μόνο τότε µπορεί να πραγµατοποιήσει έλεγχο που βασίζεται σε αµερόληπτες απόψεις. Η
ανεξάρτητη πραγµατοποίηση των καθηκόντων του εσωτερικού ελεγκτή επιτυγχάνεται µέσω
της οργανωτικής διάρθωσης του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου και της αντικειµενικότητας.
Η οργανωτική διάρθωση θα πρέπει να είναι ικανοποιητικά επαρκής. Προαπαιτούµενο για την
άσκηση των καθηκόντων των εσωτερικών ελεγκτών ελεύθερα και χωρίς παρεµβάσεις είναι η
υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης.
Ο εσωτερικός ελεγκτής και τα άτοµα που εποπτεύονται από αυτόν θα πρέπει να εκτελούν
τα ελεγκτικά τους καθήκοντα µε αντικειµενικότητα, αυτό απαιτεί να λαµβάνουν υπόψη τις
διαφορετικές απόψεις χωρίς όµως να κάνουν συµβιβασµούς στην ποιότητα του έργου τους.

Επαγγελµατική κατάρτιση
Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του µε την οφειλόµενη
επαγγελµατική επιµέλεια. Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου στελεχώνεται µε άτοµα που η
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τεχνογνωσία και το εκπαιδευτικός τους υπόβαθρο διασφαλίζει την καλύτερη διενέργεια του
ελέγχου. Επίσης, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να διαθέτει δεξιότητες αποτελεσµατικής
επικοινωνίας. Θα πρέπει να διαθέτει ευχέρεια, τόσο στην προφορική όσο και στην γραπτή
επικοινωνία. Πρέπει να επιµορφώνεται συνεχώς για βελτιώσεις και εξελίξεις σε πρότυπα σε
διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου.

Πλαίσιο δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος αποβλέπει στην εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών που ακολουθούνται για την επίτευξη των στόχων της
εταιρείας. Οφείλει να διαπιστώσει κατά πόσο οι αντικειµενικοί στόχοι και οι επιδιώξεις της
οικονοµικής µονάδας έχουν επιτευχθεί. Ο εσωτερικός ελεγκτής, ελέγχει την αξιοπιστία και
την ειλικρίνεια των πληροφοριών που παρέχουν οι οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες της
εταιρείας. Εξετάζει κατά πόσο οι διαδικασίες της εταιρείας συµµορφώνονται µε τις
εκδοθείσες οδηγίες, τους κανονισµούς, τα σχέδια δράσης και τους νόµους αφού τυχόν
παρεκκλίσεις µπορούν να επιδράσουν σηµαντικά στην λειτουργία της εταιρείας όσο και στην
πληροφόρηση που χρησιµοποιείται µέσα στην εταιρεία. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του
εσωτερικού ελεγκτή, περιλαµβάνεται η αξιολόγηση της επάρκειας των µέσων καταγραφής
των περιουσιακών στοιχείων, η οικονοµική και αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων και η
εκπλήρωση των στόχων λειτουργίας.

∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου
Η διεκπεραίωση του ελεγκτικού έργου περιλαµβάνει σχεδιασµό, έλεγχο και αξιολόγηση
της λαµβανόµενης πληροφορίας προκειµένου να γίνει η εξαγωγή, η κοινοποίηση των
αποτελεσµάτων και πορισµάτων καθώς και ο έλεγχος συµµόρφωσης ως προς τις διαδικασίες
που ακολουθήθηκαν. Μέσα, από το πρόγραµµα ελέγχου θέτει τους αντικειµενικούς του
στόχους, οριοθετεί την έκταση του και προσδιορίζει τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου. Ο
ελεγκτής συλλέγει, ερµηνεύει και ταξινοµεί τις παρεχόµενες πληροφορίες, και πριν την
έκδοση της τελικής έκθεσης, ο ελεγκτής οφείλει να συζητά τα ευρήµατα του ελέγχου του, µε
την διοίκηση.
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∆ιοίκηση του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου
Ο διευθυντής του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου κατά την διάρκεια άσκησης των
καθηκόντων του προβαίνει στα ακόλουθα
•

σχεδιασµός, θα πρέπει να εκπονεί σχέδια δράσης µε σκοπό την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του

•

αποφάσεις και οδηγίες, µεριµνά για την ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών που θα
πρέπει να εφαρµοστούν

•

διοίκηση προσωπικού, επιλέγει, εκπαιδεύει και καθοδηγεί το προσωπικό

•

σχέση µε εξωτερικούς ελεγκτές, η εργασία εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου θα
πρέπει να είναι συντονισµένη ώστε να αποφεύγονται διπλές προσπάθειες και να
εξασφαλίζεται µια πιο πλήρης κάλυψη του ελέγχου.

•

Ποιοτικός έλεγχος, προσφέρει διαβεβαίωση ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου
συµµορφώνεται µε τα πρότυπα διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου, µε τον κανονισµό
του τµήµατος αλλά και την ισχύουσα νοµοθεσία

3.8 Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
Οι Cook and Winkle (1976)20 παροµοίασαν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µε το νευρικό
σύστηµα του ανθρώπου το οποίο απλώνεται στην οικονοµική µονάδα µεταφέροντας εντολές
από και προς τη διοίκησή της.
Σύµφωνα µε τον Cai, (1997)21 το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης συνδέεται
άµεσα µε τους κανόνες λειτουργίας της και την οργανωσιακή της σύνθεση. Σύµφωνα µε έναν
ευρύτερο ορισµό του Παπαδάτου (2005)22, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται ως το
σύνολο των διαδικασιών που ακολουθεί η διοίκηση για να διασφαλίσει την αποτελεσµατική
λειτουργία της ,την πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης και του λάθους και την έγκαιρη
προετοιµασία όλων των χρήσιµων οικονοµικών πληροφοριών.

20

John W. Cook, Gary M. Winkle.(1976) - Business & Economics
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Cai. (1997). On the functions and objectives of internal audit. Managerial Auditing Journal, 12, pp. 247 – 250.
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Παπαδάτου Θεοδώρα (2005) «Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Α.Ε» Έκδοση ΣΑΚΚΟΥΛΑ
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Σύµφωνα µε τον Cheung (1997) το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, αποτελείται από ένα
πλέγµα λειτουργιών και διαδικασιών, που διαµορφώνει η διοίκηση µε σκοπό να επιτευχθούν
οι στόχοι που έχει θέσει και να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία της.
Πιο πρόσφατα, ο Φίλος (2004)23 όρισε το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ως το
οργανωµένο σύνολο ελέγχων λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώνεται από τη
διοίκηση µε σκοπό τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων του οργανισµού. Την ίδια
περίοδο, ο Γρηγοράκος (2006) όρισε το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ως «το όλο σύστηµα
οργάνωσης των διαδικασιών εκτέλεσης των διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής τους
απεικόνισης».
Σύµφωνα µε την ASOBAC (Committee on Basic Auditing Concepts, 1973) το σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου, είναι ένα σύνολο διαδικασιών µε κύριο σκοπό την αξιολόγηση των
αποδεικτικών στοιχείων και την ενίσχυση της ορθότητας των οικονοµικών αποτελεσµάτων.
Σύµφωνα µε το Alexander Hamilton Institute (2005), το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
είναι ένα πλέγµα διαδικασιών που:
 προάγουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρησιακών δεδοµένων,
 προστατεύουν τους πόρους της οικονοµικής µονάδας από τη σπατάλη και την απάτη,
 εκτιµούν την πιστή εφαρµογή της πολιτικής της διοίκησης και
 αξιολογούν τη συνολική αποτελεσµατικότητα και απόδοση των λειτουργιών της οικονοµικής
µονάδας

3.9 Σκοπός του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
Ο αντικειµενικός σκοπός ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι:
 Να είναι το απαραίτητο εργαλείο της διοίκησης για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων
και να παρέχει τη δυνατότητα µέτρησης του αποτελέσµατος και τη σύγκριση αυτού µε τους
αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί.
 Να δρα µέσα σένα οργανωτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο και να στοχεύει στην κάλυψη
των βασικών αναγκών της επιχείρησης. Ακόµη, να είναι ευέλικτο και αποτελεσµατικό, να
προσαρµόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και να διασφαλίζει την βιωσιµότητα της επιχείρησης.

23

Φίλος Ι. (2004), «Συστήµατα εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων», Έκδοση ΙQ-Group.
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 Να παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης και διαχείρισης των διαθεσίµων οικονοµικών πόρων,
των παραγωγικών µέσων και του ανθρωπίνου δυναµικού.
 Να διέπεται από κανόνες επιχειρηµατικής συµπεριφοράς οι οποίοι να παρέχουν την
επιβεβαίωση

και τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε ο επιχειρηµατικός κίνδυνος να

εντοπίζεται εγκαίρως , διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης.
 Να κατανέµει τις αρµοδιότητες µεταξύ των τµηµάτων και των εργαζοµένων, κατά τον πιο
αποτελεσµατικό τρόπο. Επίσης, να γίνεται σαφής διαχωρισµός των ευθυνών.
 Να γνωµοδοτεί αν οι αποφάσεις είναι γνωστές σε όλα τα στελέχη, αν γίνονται κατανοητές και
αν εφαρµόζονται από όλη την πυραµίδα της ιεραρχίας σύµφωνα µε τις εντολές που έχουν
θεσπιστεί από το φορέα.
 Να µη θέτει περιορισµούς και να παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών στους
χρήστες.

3.10 Περιεχόµενο του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
Ένα

σύστηµα

εσωτερικού

ελέγχου

περιλαµβάνει

ένα

σύνολο

συστηµάτων

και

υποσυστηµάτων που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένας οργανισµός.
Ενδεικτικά ως τέτοια συστήµατα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε24:
 Εγκεκριµένο οργανόγραµµα το οποίο αναπτύσσεται , σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας καθώς
και διάκριση των λειτουργιών σε κύριες και δευτερεύουσες.
 Οργανωτικό πλαίσιο περιγραφής καθηκόντων και διαδικασιών. Περιγραφή καθηκόντων ανά
τµήµα.
 Αποτύπωση

των

στρατηγικών

σχεδιασµών

και

στόχων

βάσει

συγκεκριµένου

χρονοδιαγράµµατος, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα.
 Μακροχρόνιος και βραχυχρόνιος προγραµµατισµός ανά δραστηριότητα, µε επισήµανση των
αποκλίσεων, καθώς και αιτιολόγηση αυτών.
 Πολιτική αγορών‐προµηθειών σε όλα τα επίπεδα.
 Πολιτική πωλήσεων και τιµολόγηση σε όλα τα επίπεδα των πελατών.
 ∆ιαδικασίες εισπράξεων και διαχείρισης αυτών.
 ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών, οµολόγων.

24

Καζαντζής Χ. (2006), « Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, µια συστηµατική προσέγγιση
εννοιών, αρχών και προτύπων» Έκδοση Business Plus
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 Συστήµατα πληροφόρησης. Αξιόπιστα συστήµατα που συµβάλλουν στην αναβάθµιση των
επιδιωκόµενων στόχων.
 Κανονισµοί για την παραγωγική διαδικασία προϊόντων, υπηρεσιών και διαχείρισης των
αποθεµάτων.
 Σύστηµα εξουσιοδότησης για εκχώρηση συγκεκριµένων εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη για
την εσωτερική λειτουργία.
 Γενικούς κανόνες λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής πυραµίδας που να
διασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης.
 Αξιόπιστο µηχανογραφηµένο σύστηµα, σωστά οργανωµένο που να παρέχει την απαιτούµενη
πληροφόρηση και να διασφαλίζει τα αρχεία.
 Πολιτική λήψη δανείων για επενδύσεις και κεφαλαίου κινήσεως.
 ∆ιαδικασίες για φορολογική ενηµέρωση.
 Πολιτική πρόσληψης προσωπικού, εκπαίδευσης και ανάπτυξης και γενικότερα σωστής
διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναµικού.
 ∆ιαχείριση µηχανολογικού εξοπλισµού και παγίων περιουσιακών στοιχείων..
 Ασφάλεια (Security) προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων, όπου προσδιορίζονται µε
σαφήνεια τα µέσα και οι τρόποι προστασίας αυτών.
 Συστήµατα I.S.O., έλεγχος διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

3.11 Βασικές αρχές ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
Παρακάτω αναφέρουµε τις βασικές αρχές ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες
είναι απαραίτητες προκειµένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να κατανοήσουν την δοµή του ίδιου
του συστήµατος και να αποκτήσουν τις κατάλληλες εκείνες γνώσεις και ικανότητες, για την
καλύτερη αξιολόγηση των λειτουργιών και των διαδικασιών αυτού. Ως βασικές αρχές ενός
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ενδεικτικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε:

 Κατάλληλη στελέχωση
Η κατάλληλη στελέχωση από εξειδικευµένο προσωπικό, πρέπει να αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση από τις σύγχρονες επιχειρήσεις .Αντίστοιχη προσοχή πρέπει να δοθεί στη
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σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού από τα στελέχη µέχρι και τον
απλό ανειδίκευτο εργαζόµενο. Ένας από τους κύριους συντελεστές επιτυχίας κάθε
επιχείρησης είναι η σωστή αξιολόγηση , αξιοποίηση , στελέχωση του προσωπικού.
 Αποκέντρωση της διοίκηση
Η διοίκηση, θα πρέπει να µεριµνεί ώστε:
•

Να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε όλα τα
ιεραρχικά επίπεδα.

•

Το κάθε τµήµα της επιχείρησης πρέπει να έχει συγκεκριµένες ευθύνες. Πρέπει ο
καθένας να είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσµατα των πράξεών του.

•

Να γίνεται αξιολόγηση του αποτελέσµατος προκειµένου να λαµβάνονται τα
απαραίτητα µέτρα και ανάλογα µε την κάθε περίπτωση να προβαίνουν στις
κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

 ∆ιαχωρισµό καθηκόντων και ευθυνών
Πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός καθηκόντων και ευθυνών, σε όλα τα ιεραρχικά
επίπεδα. Ο κάθε υπάλληλος έχει τις δικές του αρµοδιότητες και εξειδικεύεται πάνω σένα
συγκεκριµένο τοµέα, είναι υπεύθυνες για τις πράξεις του και πρέπει να λογοδοτεί για τα
αποτελέσµατα που φέρει. Επίσης, κανένας υπάλληλος δεν πρέπει να έχει την αποκλειστική
γνώση και εξουσία για οποιαδήποτε σηµαντική λειτουργία. Η εργασία κάθε υπαλλήλου
πρέπει να συµπληρώνεται, οπωσδήποτε, από την εργασία τουλάχιστον ενός άλλου και να
ελέγχεται από κάποιον τρίτο.
 Παροχή εξουσιοδοτήσεων
Για οποιαδήποτε συναλλαγή και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων απαιτείται
εξουσιοδότηση από το διοικητικό συµβούλιο. Οι δοσοληψίες αυτές προϋποθέτουν κατ’
ανάγκη ειδικές εξουσιοδοτήσεις.
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 ∆ιασφάλιση των συναλλαγών.
Κάθε συναλλαγή, της επιχείρησης

θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις

ισχύουσες πολιτικές της διοίκησης έτσι ώστε:
•

Να καθορίζονται οι ευθύνες κάθε τµήµατος και κάθε υπαλλήλου.

•

Να καθορίζονται οι διαδικασίες για τον προληπτικό έλεγχο πριν από κάθε συναλλαγή.

•

Να ελέγχεται η σωστή καταχώρηση και λογιστική απεικόνιση κάθε λογιστικού
γεγονότος.

•

Να απεικονίζονται όλες οι συναλλαγές µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνουν ανά πάσα
στιγµή σωστή πληροφόρηση.

•

Να ελαχιστοποιείται σε κάθε συναλλαγή η πιθανότητα λάθους

•

Να διευκολύνεται η διαδικασία ανάλυσης κάθε οικονοµικού γεγονότος

Σύµφωνα µε τον Τσακλάγκανο Α. «Ελεγκτική» η κάθε συναλλαγή θα πρέπει να
ακολουθεί τα εξής τέσσερα στάδια,:
•

Της εξουσιοδότησης. Να εκχωρούνται εξουσιοδοτήσεις σε συγκεκριµένα άτοµα που
θα χειρίζονται τις συναλλαγές.

•

Της έγκρισης. Κάθε συναλλαγή πρέπει να εγκρίνεται, πριν την εκτέλεση της.

•

Της εκτέλεσης. Για κάθε εκτέλεση πρέπει να προηγείται η διαδικασία της έγκρισης.

•

Της καταγραφής. Η άµεση καταγραφή της συναλλαγής, µετά την εκτέλεση, προς
αποφυγή επανάληψης της ίδιας συναλλαγής .

 Έγκαιρη και τακτική ενηµέρωση
Πρέπει να υπάρχει έγκαιρη και τακτική ενηµέρωση για να προλαµβάνονται οι κίνδυνοι
και να λαµβάνονται εγκαίρως διορθωτικά µέτρα. Στοιχεία εκθέσεων, πορίσµατα µελετών
συµπεράσµατα συσκέψεων και συνεδρίων , που προέρχονται από το εξωτερικό και το
ενδοεπιχειρισιακό περιβάλλον πρέπει να ετοιµάζονται και να διανέµονται έγκαιρα , σε όλα τα
επίπεδα διοίκησης.
 Έκταση ελέγχων ανάλογα µε τον κίνδυνο
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Κατά το σχεδιασµό των ελέγχων θα πρέπει να εκτιµάται αν είναι εφικτό, το κόστος
καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από κάθε έλεγχο. Ο κάθε έλεγχος θα πρέπει να
ανταποκρίνεται στη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 Θέσπιση τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
Για την σωστή και αντικειµενική πληροφόρηση της διοίκησης απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η λειτουργία

ενός ανεξάρτητου τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. Η ανεξαρτησία του,

του δίνει τη δυνατότητα να αξιολογεί και να εκτιµά τις διαδικασίες σε όλο το εύρος , καθώς
επίσης και το βαθµό υλοποίησης των αποφάσεων, ανεπηρέαστα και αντικειµενικά. Η θέσπιση
τµήµατος εσωτερικού ελέγχου εκτός από την αναγκαία πληροφόρηση που θα παρέχει στην
διοίκηση, θα συµβάλλει σε πολύ µεγάλο βαθµό στην εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία
της επιχείρησης.

3.12 Πηγές πληροφοριών για τη µελέτη του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου
Οι κυριότερες πηγές πληροφοριών για τη µελέτη του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι
οι εξής:
•

Τα ενδοεταιρικά εγχειρίδια: αποτελούν στην ουσία µια συνοπτική περιγραφή των
αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων του προσωπικού της επιχείρησης. Περιγράφουν
στην ουσία τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το κάθε τµήµα της επιχείρησης.

•

Το οργανόγραµµα της επιχείρησης: παρουσιάζει τα διάφορα τµήµατα της
επιχείρησης. Μέσα από το οργανόγραµµα παρατηρούµε τον διαχωρισµό των
αρµοδιοτήτων, αφού απεικονίζεται το κάθε τµήµα της επιχείρησης ξεχωριστά και έτσι
έχουµε µια πλήρη εικόνα για τον επιµερισµό των ευθυνών.

•

Οι συνεντεύξεις µε τα στελέχη και το προσωπικό: ίσως αποτελεί και την κυριότερη
πηγή πληροφοριών αφού µέσα από την διαπροσωπική επαφή εντοπίζεται ο βαθµός
κατανόησης

της

λειτουργίας

του
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συστήµατος

εσωτερικού

ελέγχου

και

προσδιορίζονται ακόµη τυχόν προβλήµατα που µπορεί να υπάρχουν όπως για
παράδειγµα διαφορετική ερµηνεία µιας συγκεκριµένης διαδικασίας από διαφορετικά
άτοµα του προσωπικού.
•

Οι φάκελοι ελέγχου προηγούµενων χρήσεων αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο
για τον εσωτερικό ελεγκτή γιατί έτσι µπορεί να αξιολογήσει καλύτερα το σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου και να διαπιστώσει εάν έχουν διορθωθεί οι αδυναµίες των
προηγούµενων χρήσεων

•

Η εξέταση του καταστατικού της επιχείρησης, καθώς και των πρακτικών γενικής
συνελεύσεως, διοικητικού συµβουλίου, αλλά και διάφορα άλλα εταιρικά έγγραφα αποτελούν
πολύ σηµαντική πηγή πληροφοριών για τον ελεγκτή.

•

Η επιθεώρηση των διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης από τον ίδιο τον ελεγκτή και η
παρατήρηση των διαφόρων διαδικασιών, βοηθάει τον ελεγκτή να συλλέξει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για την εκτέλεση του ελεγκτικού του έργου.

3.12.1 Μέθοδοι µελέτης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για

την µελέτη του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου

είναι οι εξής:

•

∆ιαγράµµατα ροής (flowcharts).

Τα διαγράµµατα ροής είναι µια γραφική και συµβολή παρουσίαση των
διαδικασιών µιας λειτουργίας της επιχείρησης. Μέσα από τα διαγράµµατα ροής
εντοπίζονται οι αδυναµίες που µπορεί να υπάρχουν στην άσκηση του
εσωτερικού ελέγχου και επιτρέπουν στον ελεγκτή να έχει µια πιο σύντοµη και
συνοπτική εικόνα του συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου. Για να µπορέσει
κάποιος να κατανοήσει τα διαγράµµατα ροής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
γνώση κάποιων συµβόλων. Πλεονεκτούν σε σχέση µε τις γραπτές εκθέσεις
γιατί υπάρχει άµεση οπτική άποψη, της υπό µελέτη διαδικασίας.
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•

Ερωτηµατολόγια.

Τα ερωτηµατολόγιο εσωτερικού ελέγχου αποτελούν την πιο γνωστή µέθοδο
µελέτης. Περιλαµβάνει µια σειρά ερωτήσεων για διάφορα στάδια των
λειτουργιών της επιχείρησης. Θεωρείται µια αξιόπιστη µεθοδολογία ελέγχου
γιατί παρέχει στον ελεγκτή αφενός µεν πληροφορίες αλλά και εντοπίζονται
τυχόν προβλήµατα και λάθη που υπάρχουν κατά την άσκηση του εσωτερικού
ελέγχου. Σε περίπτωση που υπάρχουν αρνητικές απαντήσεις σε βασικές
ερωτήσεις τότε απαιτείται η λήψη µέτρων από τον ελεγκτή για την
αντιµετώπιση των αδυναµιών αλλά και επέκτασης των ελέγχων. Εννοείται ότι
τα ερωτηµατολόγια διαφέρουν ως προς το περιεχόµενό τους ανάλογα µε τον
κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.

•

Περιγραφικές εκθέσεις

Οι περιγραφικές εκθέσεις αποτελούν µια γραπτή περιγραφή των φάσεων
λειτουργίας των διαφόρων διαδικασιών της επιχείρησης. Εντοπίζονται και εδώ
µέσα από την µελέτη των εκθέσεων, τυχόν αδυναµίες που υπάρχουν στο
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και λαµβάνονται τα αντίστοιχα µέτρα. Οι
περιγραφικές εκθέσεις, ως µέθοδος µελέτης του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου, έχει το πλεονέκτηµα ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες µικρών
επιχειρήσεων στις οποίες έχει τη δυνατότητα προσαρµογής, καθώς καλύπτει
περισσότερες λεπτοµέρειες της υπό µελέτη λειτουργίας.

•

Έλεγχοι διαδικασιών
Οι έλεγχοι διαδικασιών διενεργούνται από τους εσωτερικούς ελεγκτές

προκειµένου να επιβεβαιώσει ότι λειτουργούν σωστά και στη συνέχεια να
προχωρήσει στην αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Αυτό
επιτυγχάνεται είτε µέσα από την φυσική παρακολούθηση είτε από την
αναδροµή όλων των παραστατικών που διενεργούνται στα πλαίσια µιας
συγκεκριµένης λειτουργίας.
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3.13 Μοντέλα Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου
Υπάρχουν πολλά µοντέλα συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από
διάφορους φορείς, αλλά ευρύτερα πιο γνωστά είναι το µοντέλο C.O.S.O., το µοντέλο
C.O.C.O. και το µοντέλο C.E.F.I

3.13.1 COSO Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου, Internal Controls Integrated
Framework, 1992.
Οι οδηγίες που εκδίδει η επιτροπή COSO25 στις Η.Π.Α., θεωρούνται διεθνώς οι βέλτιστες
πρακτικές για την ενίσχυση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων.
Συγκεκριµένα, η επιτροπή COSO αποτελείται από το American Accounting Association
(AAA), American Institute of CPA’s (AICPA), Financial Executives Institute (FEI), Institute
of Internal Auditors (IIA) και Institute of Management Accountants (IMA) (COSO
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου, Internal Controls Integrated Framework,
1992).
Σύµφωνα µε την επιτροπή COSO (1992), το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι στην
ουσία ένα σύνολο διαδικασιών, οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ σηµαντικό βαθµό από την
διοίκηση. Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου έχει σηµαντική
επίδραση ο ανθρώπινος παράγοντας (διοίκηση και προσωπικό). Η κάθε επιχείρηση
οργανώνει διαφορετικά τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και σηµαντικό ρόλο σε όλο αυτό
ασκεί η διοίκηση. Οι δικλείδες ασφαλείας που θέτει η κάθε επιχείρηση θα οδηγήσουν στην
αποτελεσµατική επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.

Με τον ορισµό που δίνει η επιτροπή COSO για το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, καθώς
επίσης και µε τους επιµέρους στόχους αυτών συµφωνούν και τα ∆ιεθνή Επαγγελµατικά
Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (2004). Συνοπτικά, θα αναφέραµε ότι ως σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών που

25

http://www.coso.org
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καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητά του και συντελεί στην αποτελεσµατική και
ασφαλή λειτουργία του οργανισµού.

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να επιτυγχάνει τους ακόλουθους στόχους:

1. Αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα: Καλύπτει τους επιχειρησιακούς στόχους
που έχουν να κάνουν µε την απόδοση και την κερδοφορία της επιχείρησης
2. Αξιοπιστία οικονοµικής πληροφόρησης: Καλύπτει την ετοιµασία ακριβών και
αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων.
3. Συµµόρφωση: Καλύπτει στόχους συµµόρφωσης µε όλους τους

σχετικούς

κανονισµούς.
Σ
3.13.1.1 Συνιστώσες Εσωτερικού Ελέγχου

Σύµφωνα µε την µεθοδολογία COSO (1992), το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται
από πέντε αλληλεξαρτώµενα συστατικά
1) περιβάλλον ελέγχου
2) αξιολόγηση κινδύνων,
3) σηµεία ελέγχου – διαδικασίες,
4) πληροφόρηση και επικοινωνία,
5) παρακολούθηση

Αναλυτικότερα, κάθε ένα από τα συστατικά του σύστηµα εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει
τα εξής:

Περιβάλλον ελέγχου


∆ιαµορφώνει την απαραίτητη κουλτούρα ελέγχου σε κάθε οργανισµό.



Αποτελεί τον πιο σηµαντικό παράγοντα για την αποτελεσµατική λειτουργία του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.



Συστατικά του αποτελούν η ακεραιότητα, οι ηθικές αξίες καθώς επίσης και η ύπαρξη
ξεκάθαρων ορίων ευθύνης και δικαιοδοσίας.
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Αξιολόγηση κινδύνων

•

Εντοπισµός και ανάλυση των κινδύνων του κάθε οργανισµού δηµιουργώντας έτσι τη
βάση για τον προσδιορισµό των απαραίτητων ενεργειών ελέγχου.

Σηµεία ελέγχου – ∆ιαδικασίες


Πολιτικές και διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν ότι ακολουθούνται οι οδηγίες

της

διοίκησης.


Σηµεία ελέγχου που περιλαµβάνουν εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις, επαληθεύσεις,
συµφωνίες και διαχωρισµό αρµοδιοτήτων.

Πληροφόρηση και επικοινωνία


Συλλογή των αναγκαίων και απαραίτητων πληροφοριών.



Πρόσβαση των διαφόρων εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων στην απαραίτητη εσωτερική και
εξωτερική πληροφόρηση του οργανισµού.



Ροή της πληροφόρησης µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η
βέλτιστη αποδοτικότητα του συστήµατος .

Παρακολούθηση


Συνεχής αξιολόγηση της επάρκειας του σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.



Συνεχείς αξιολογήσεις



∆ιοικητική παρακολούθηση.
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3.13.2 CoCo (Canadian Criteria of Control Committee)

Ένα δεύτερο σηµαντικό µοντέλο του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι αυτό του
CoCo (Canadian Criteria of Control Committee) µε αρκετές οµοιότητες, αλλά και σηµαντικές
διαφορές σε σχέση µε το COSO. Το µοντέλο αυτό αναπτύχθηκε προκειµένου

να

αντιµετωπίσει τις ανάγκες των Καναδέζικων εταιρειών.
Tο µοντέλο αυτό δίνει ιδιαίτερη έµφαση στα εξής σηµεία:


Την αξιοπιστία της εσωτερικής διοίκησης



Τον καθορισµό των επιχειρησιακών στόχων.



Την αξιολόγηση των κινδύνων.



Την εστίαση στην παρακολούθηση του σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.

Πιο συγκεκριµένα η µεθοδολογία CoCo περιλαµβάνει τις κατωτέρω δραστηριότητες:


Καθορισµός των επιχειρησιακών στόχων.



Εντοπισµός και αξιολόγηση των κινδύνων.



Καθορισµός και εφαρµογή επιχειρησιακών πολιτικών και διαδικασιών.



∆ηµιουργία σχεδίων για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων



Συντονισµός διαφορετικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων



Παρακολούθηση της απόδοσης των δραστηριοτήτων και του προσωπικού



Εξουσιοδότηση αρµοδιοτήτων και υπευθυνότητες



Καθορισµό και επικοινωνία σχετικών κωδίκων ηθικής και δεοντολογίας.



Αποτελεσµατική επικοινωνία σε κάθε τµήµα του οργανισµού



Περιοδική αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου

Τον Μάιο του 2000 εκδόθηκε το κείµενο καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στην
Μεγάλη Βρετανία µε τίτλο ‘Combined Code’ . Οι σχετικές εργασίες µε την εταιρική
διακυβέρνηση και οι σχετικοί κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν εκδοθεί κατά το
παρελθόν στην Μεγάλη Βρετανία παρόλο τον µη υποχρεωτικό χαρακτήρα τους έπαιξαν πολύ
σηµαντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση αποτελεσµατικών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου
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Στη συνέχεια, το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας
εξέδωσε ορισµένες οδηγίες σχετικά µε την οργάνωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
στις Βρετανικές εταιρείες.
Ο

Νόµος

Sarbanes

–

Oxley

(2002)

περί

εταιρικής

διακυβέρνησης

διαδραµάτισε πολύ σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου
των επιχειρήσεων, κυρίως όσον αφορά τις δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται µε την
αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και την ευθύνη της διοίκησης, στην ορθή
κατάρτιση και παρουσίαση αυτών.

3.14 Παράγοντες που συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα ενός
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
Πολλοί παράγοντες συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου. Μερικοί από αυτούς είναι26:

1)Kατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό

Η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού για µια επιχείρηση είναι ο πιο σηµαντικός
παράγοντας που θα οδηγήσει στην αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος του
εσωτερικού ελέγχου. Το προσωπικό της επιχείρησης θα πρέπει να συγκεντρώνει
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως ακεραιότητα, εντιµότητα, εµπειρία, ικανότητα, µόνο έτσι
η επιχείρηση θα πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. Μπορεί µια επιχείρηση να διαθέτει το
κατάλληλο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αλλά να
υστερεί στο προσωπικό, αυτό θα έχεις ως αποτέλεσµα να µειωθεί στο ελάχιστο η
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Συµπεραίνουµε λοιπόν, πως ο
ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο κάθε συστήµατος ελέγχου.

26

The Institute of Internal Auditors – www.theiia.org
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2) Οργανωτική δοµή

Ένα καλά σχεδιασµένο οργανωτικό σχήµα εξασφαλίζει σαφή διαχωρισµό καθηκόντων και
ευθυνών µέσα στην επιχείρηση, γεγονός που αποτελεί θεµελιώδη αρχή ενός επαρκούς
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό έχουµε τις εξής περιπτώσεις διαχωρισµού
αρµοδιοτήτων, προκειµένου να αποφευχθούν λάθη:
 ∆ιαχωρισµός της επιτήρησης των περιουσιακών στοιχείων από τη λογιστική
παρακολούθησή τους
 ∆ιαχωρισµός της εξουσιοδότησης πραγµατοποίησης των συναλλαγών από την
επιτήρηση των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων
 ∆ιαχωρισµός υπευθυνοτήτων εντός της λογιστικής λειτουργίας
 ∆ιαχωρισµός της λειτουργικής αρµοδιότητας από την αρµοδιότητα της λογιστικής
καταγραφής.
Η οργάνωση των λειτουργιών µέσα σε µια επιχείρηση θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο
ώστε τουλάχιστον δύο πρόσωπα ή τµήµατα να συµµετέχουν στην ολοκλήρωση κάθε
συναλλαγής. Οι συναλλακτικές πράξεις που διενεργούνται µέσα σε µια επιχείρηση θα πρέπει
να είναι σύµφωνες µε τις αρχές, τις αποφάσεις και την πολιτική που εφαρµόζει η διοίκηση.

3) Καλοσχεδιασµένο λογιστικό σύστηµα

Το λογιστικό σύστηµα της επιχείρησης θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε
να τηρούνται οι βασικές αρχές της λογιστικής σύµφωνα µε το ελληνικό γενικό λογιστικό
σχέδιο. Η καταγραφή, η συγκέντρωση και η απεικόνιση των δραστηριοτήτων µιας
επιχείρησης γίνεται µε τα διάφορα παραστατικά έντυπα και έγγραφα, που αποτελούν την
τεκµηρίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

3) Υπηρεσία εσωτερικών ελεγκτών

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα του
συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου, είναι οι ίδιοι οι εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι θα
πρέπει συνεχώς να επιθεωρούν και να αξιολογούν όλες τις διοικητικές και λογιστικές
διαδικασίες.
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Οι παράγοντες που µπορούν να µειώσουν ή να εξαφανίσουν την αποτελεσµατικότητα των
ελέγχων είναι οι ακόλουθοι:
 Εσφαλµένες κρίσεις στην λήψη αποφάσεων ή λάθη στην εφαρµογή από την πλευρά
του ατόµου που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση ή εκτέλεση του ελέγχου
 Συνέργια µεταξύ των ατόµων, που παρακάµπτουν τους ελέγχους ή των οποίων η
αποτελεσµατικότητα εξαρτάται από το διαχωρισµό των καθηκόντων
 Η καταπάτηση των ασφαλιστικών µηχανισµών από τη διοίκηση
Ο αποτελεσµατικός εσωτερικός έλεγχος δεν αποτελεί µια στατική αλλά

µια συνεχή

ολοκληρωµένη διαδικασία, η οποία επιτυγχάνεται σε σταθερή βάση, λαµβανοµένου υπόψη
ότι οι εταιρίες επανακαθορίζουν διαρκώς τους προδιαγραµµένους στόχους τους, κατανοούν
τους επιχειρηµατικούς κινδύνους σε µεγαλύτερο βαθµό και διεξάγουν ελέγχους για τη
σηµαντική µείωση αυτών των κινδύνων.

3.15 Αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
Η αξιολόγηση του συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου δεν γίνεται µε έναν συγκεκριµένο
τρόπο και αυτό γιατί η κάθε επιχείρηση στην οποία εφαρµόζεται είναι διαφορετική, έχει τα
δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Συνεπώς κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικά συστήµατα
ελέγχου και έτσι ο ελεγκτής πρέπει

να µελετήσει, να αξιολογήσει, να κατανοήσει την

αξιοπιστία, την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.
Μέσα από την αξιολόγηση οι ελεγκτές προσδιορίζουν την έκταση του ελέγχου, ενηµερώνουν
τη διοίκηση για την αξιοπιστία του συστήµατος και προσδιορίζουν την εφαρµογή
αποτελεσµατικών διαδικασιών. Κατά την αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
οι ελεγκτές οφείλουν να απαντήσουν στα εξής ερωτήµατα:
 Ποια σφάλµατα εµφανίστηκαν στην επιχείρηση
 Μπορούν αυτά τα σφάλµατα να περιοριστούν µέσα από την εφαρµογή ενός
αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
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 Αν δεν εξαλειφθούν τα σφάλµατα τι επιπτώσεις θα έχει όλο αυτό στην επιχείρηση
Οι εσωτερικοί ελεγκτές

µόλις ολοκληρώσουν την αξιολόγηση του συστήµατος

εσωτερικού ελέγχου θα συντάξουν την έκθεση ελέγχου και έτσι θα δώσουν απαντήσεις στα
παραπάνω ερωτήµατα. Αν εντοπιστούν αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου θα
πρέπει να παρουσιάσουν προτάσεις για την διόρθωσή τους και να διενεργήσουν περαιτέρω
ελέγχους.
Εάν ο ελεγκτής κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού του έργου, δεν µπορεί να εµπιστευτεί
ορισµένα τµήµατα της επιχείρησης τότε πρέπει να προβεί άµεσα σε επαληθευτικές ενέργειες.
Σε διαφορετικές περιπτώσεις, δηλαδή για µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου τους οποίους
µπορεί να εµπιστευτεί ο ελεγκτής, αφού ολοκληρώσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους
στις δικλείδες ασφαλείας, µπορεί να προβεί στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Από την εµπιστοσύνη που θα δείξει ο ελεγκτής στο
σύστηµα θα εξαρτηθεί και η έκταση των ελέγχων τεκµηρίωσης.
Ο σκοπός της τελικής αξιολόγησης27 είναι να καθορίσει την αξιοπιστία και εµπιστοσύνη
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και να διασφαλίσει ότι παραλείψεις και ανακρίβειες δεν
θα προκύψουν από το συγκεκριµένο σύστηµα. Μετά την αξιολόγηση του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου, ο ελεγκτής έχει προτάσεις και παρατηρήσεις για βελτίωση του
συστήµατος. Μπορεί να ετοιµάσει µία επιστολή παρατηρήσεων επί του εσωτερικού ελέγχου
προς τη διοίκηση της επιχείρησης παραθέτοντας τις προτάσεις του για

µελλοντικές

βελτιώσεις αλλά και για να αντιµετωπίσουν µελλοντικά προβλήµατα.

∆ιαδικασίες αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου28

Κατά κανόνα, ο ελεγκτής είναι σε θέση να αξιολογήσει οριστικά την αποτελεσµατικότητα
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, εάν προηγουµένως έχει προβεί σε:

27

Καζαντζής Χ. (2006), « Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, αρχών

και προτύπων» Έκδοση Business Plus
28

Παπαδάτου Θ. (2005), «Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Ανωνύµων Εταιρειών» Έκδοση
ΣΑΚΚΟΥΛΑ
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•

Επιθεώρηση του συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου για να διαπιστώσει την
ύπαρξη του

• Κριτική επισκόπηση των νευραλγικών σηµείων του συστήµατος του εσωτερικού
ελέγχου για να διαπιστώσει την λειτουργία του. Μελέτη των πρακτικών των
συνελεύσεων των µετόχων και των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου, του
κανονισµού του εσωτερικού ελέγχου, των οργανογραµµάτων, των φύλλων εργασίας
προηγούµενων ελεγκτών, και την εξέταση των λογιστικών σχεδίων της επιχείρησης.

•

Προκαταρκτική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων του εσωτερικού
ελέγχου για να καθορίσει την επάρκειά

τους και να εκτιµήσει την έκταση της

συµβολής τους στη διαµόρφωση του προγράµµατος του ελέγχου τεκµηριώσεως του.
Αναγνωρίζει τα σηµαντικά λάθη, σχηµατίζει µια εικόνα των µέτρων εσωτερικού
ελέγχου που θα πρέπει να έχει υιοθετήσει η επιχείρηση.

•

Συστηµατικό έλεγχο πιστότητας της εφαρµογής των κυριότερων µέτρων
εσωτερικού ελέγχου για να εξακριβώσει εάν το προσωπικό εφαρµόζει µε συνέπεια τα
µέτρα και τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ο ελεγκτής συγκεντρώνει τις απαιτούµενες
πληροφορίες για την οριστική αξιολόγηση των µέτρων του εσωτερικού ελέγχου. Ο ελεγκτής
βασίζεται στα στοιχεία που συγκέντρωσε από την κριτική επισκόπηση, την προκαταρκτική
αξιολόγηση και την άσκηση ελέγχου πιστότητας των µέτρων εσωτερικού ελέγχου, για να
κρίνει οριστικά το βαθµό της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου.

3.16 Αναµενόµενα οφέλη ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή και λειτουργία ενός συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου είναι τα ακόλουθα:
 ∆ιαφάνεια στις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας
 Έγκαιρη και πλήρης διοικητική πληροφόρηση
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 Εντοπισµός και αντιµετώπιση λαθών και αδυναµιών
 ∆ιασφάλιση του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας
 Αναγνώριση και αξιολόγηση ζηµιογόνων και επικερδών λειτουργιών
 Καταπολέµηση της απάτης
 Εξασφάλιση της πληρότητας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
 Συµβάλλει στη διασφάλιση των θεσµών και των αρχών της διοίκησης.
 Συµβάλλει στη διασφάλιση της αποτελεσµατικής αξιοποίησης των πόρων.
 Συµβάλλει στη διαφύλαξη και διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων
 ∆ιαθέτει κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό που είναι σε θέση να διερευνά
αποδοτικά και αποτελεσµατικά διάφορες υποθέσεις.
 Επιβεβαιώνεται ότι τα συστήµατα και οι διαδικασίες που εφαρµόζονται γενικά και
ειδικά είναι ικανοποιητικά
 Περιορίζεται η άσκοπη γραφειοκρατική εργασία
 Εντοπίζονται έγκαιρα προβλήµατα πριν αυτά υποπέσουν στην αντίληψη τρίτων
 ∆οκιµάζονται και εφαρµόζονται ιδέες µε σκοπό την κατάργηση ακριβών, χρονοβόρων
και αναποτελεσµατικών διαδικασιών
 Αποφεύγονται αλόγιστες δαπάνες
 Εντοπίζονται παρεκκλίσεις από τις προσδοκίες της διοίκησης της εταιρίας
 Καλλιεργείται εµπιστοσύνη στα συστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών που
χρησιµοποιεί η εταιρεία
 Ελέγχονται οικονοµικά και διοικητικά προβλήµατα της εταιρίας και αντιµετωπίζονται
µε ανεξάρτητο και συνεπώς αντικειµενικό τρόπο
 ∆ιασφαλίζονται τα συµφέροντα των επενδυτών, µετόχων της εταιρίας
 Ενισχύεται η διαφάνεια και η οµαλή λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΗ

4.1 Ποιότητα οικονοµικών καταστάσεων
Βασική προϋπόθεση για την ποιότητα των πληροφοριών στις οικονοµικές καταστάσεις είναι
η προσήλωση στους στόχους που έχουν τεθεί

και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι η πιστή απεικόνιση, η
συγκρισιµότητα, η επαληθευσιµότητα , η κατανόηση είναι δηλαδή εκείνα τα χαρακτηριστικά
που κάνουν τις οικονοµικές πληροφορίες να είναι χρήσιµες στους τελικούς χρήστες.
Ένας κοινά αποδεκτός ορισµός για την ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων έχει
δοθεί µέσα από την έρευνα των Jonas και Blanchet (2000), στην οποία παρατήρησαν ότι η
ποιότητα των πληροφοριών των οικονοµικών καταστάσεων συνδέεται άµεσα µε το σύνολο
των οικονοµικών στοιχείων τα οποία είναι πλήρη και διαφανή και είναι σχεδιασµένα µε
τέτοιο

τρόπο ώστε να παρουσιάζουν µια σωστή και αντικειµενική εικόνα χωρίς να

παραπλανούν τους χρήστες.
Σύµφωνα µε τον Verdi (2006)29, η ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων συνδέεται
άµεσα µε την έννοια της αξιοπιστίας των πληροφοριών που παρέχουν, οι οποίες πρέπει να
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Επίσης, σύµφωνα µε τον Nashwa, (2003) µε τον
όρο «ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων» εννοούµε τον τρόπο µε τον οποίο

οι

πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές, λειτουργούν υποβοηθητικά στη λήψη οικονοµικών
αποφάσεων από τη διοίκηση. Στην ουσία, µέχρι σήµερα δεν υπάρχει ένας κοινά παραδεκτός
ορισµός της ποιότητας των οικονοµικών καταστάσεων30.
Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να πληρούν ορισµένα κριτήρια προκειµένου να
αποφευχθεί η χαµηλή ποιότητα και να ολοκληρώσουν το σκοπό τους.
Τα θεµελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

29

Nashwa, G. (2003) “Audit Committees: The solution to quality financial reporting?”, The CPA Journal,
December
30
Mueller, G.G. (2009) “The Role of Financial Reporting: Discussion”, Univercity of Washington
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•

Συνάφεια : είναι το χαρακτηριστικό των οικονοµικών καταστάσεων το οποίο προσδιορίζει
τις αποφάσεις που λαµβάνονται από τους χρήστες. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι συναφείς
προκειµένου να βοηθούν τους χρήστες να αξιολογούν τις λειτουργίες της επιχείρησης.

•

Πιστή αναπαράσταση : η πιστή αναπαράσταση επιτυγχάνεται όταν έχουµε πλήρη
απεικόνιση των οικονοµικών αποτελεσµάτων . Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις είναι οι διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι, οι υποχρεώσεις, οι
συναλλαγές της επιχείρησης και όλα τα γεγονότα που τα επηρεάζουν.

•

Συγκρισιµότητα : η συγκρισιµότητα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν
οµοιότητες και διαφορές.

•

∆υνατότητα επαλήθευσης : η δυνατότητα επαλήθευσης βοηθά στη διαβεβαίωση των
χρηστών ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις αναπαριστούν
πιστά τα οικονοµικά δεδοµένα.

•

Επικαιρότητα : η επικαιρότητα αναφέρεται στο να χρησιµοποιούνται οι οποίες µπορούν να
επηρεάσουν τις αποφάσεις των χρηστών.

•

Κατανοησιµότητα : η κατανοησιµότητα επιτρέπει στους χρήστες να κατανοήσουν τη
σηµασία της παρεχόµενης πληροφορίας και είναι υποχρεωµένοι να µελετήσουν τις
πληροφορίες αυτές µε ιδιαίτερη προσοχή.

4.1.1 Μέτρηση της ποιότητας των οικονοµικών καταστάσεων
Στη βιβλιογραφία, τα εργαλεία µέτρησης της ποιότητας των οικονοµικών πληροφοριών και
καταστάσεων κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ευρείς αλλά όχι περιορισµένες οµάδες31.
1. Μέθοδος των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων: η βάση της µεθόδου αυτής είναι
η διαχείριση των κερδών. Μέσω της

διαχείρισης

των κερδών επιτυγχάνεται η

σκόπιµη παρέµβαση στη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε σκοπό
να ικανοποιηθούν ιδιωτικά οφέλη. Μέσα από την διαδικασία αυτή οι επενδυτές
εκτιµούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια την αξία της επιχείρησης.

31

Bushman, R.M. and Smith, A.J. (2001) "Financial accounting information and corporate governance",
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2. Μοντέλα συνάφειας της αξίας : τα µοντέλα αυτά εστιάζουν στην αξιολόγηση του
κατά πόσον συγκεκριµένα ποσά λογιστικής αντανακλούν πληροφορίες που
χρησιµοποιούνται από τους επενδυτές στον υπολογισµό της περιουσίας της
επιχείρησης. Συγκεκριµένα, τα µοντέλα αυτά εξετάζουν κατά πόσο τα λογιστικά
ποσά και δεδοµένα επηρεάζουν τις διακυµάνσεις στις τιµές των µετοχών.

3. Έρευνα σε συγκεκριµένα στοιχεία των οικονοµικών εκθέσεων : χρησιµοποιούνται
διάφορα εργαλεία µέτρησης που εστιάζονται στις οικονοµικές και τις µη οικονοµικές
πληροφορίες των ετήσιων εκθέσεων.

4. Αντιµετώπιση της ποιότητας ως λειτουργία : εδώ χρησιµοποιούνται δείκτες και
ερωτηµατολόγια που δηµιουργούνται για να προσδιορίσουν

τις ιδιότητες των

ποιοτικών χαρακτηριστικών των οικονοµικών καταστάσεων. Βασικός σκοπός είναι η
προσέγγιση των διαφορετικών διαστάσεων της πληροφορίας και ταυτόχρονα η
αξιολόγηση της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων.

4.2 Το φαινόµενο της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται όλο και πιο συχνά περιπτώσεις λογιστικής απάτης,
µέσω παραποίησης λογιστικών καταστάσεων επιχειρήσεων, οργανισµών. Τα λογιστικά
«µαγειρέµατα» ή η παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων αποτελεί
ένα θέµα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Ο µεγάλος ανταγωνισµός των επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε τις πιέσεις που δέχονται τα
διοικητικά στελέχη για την επίτευξη όλο και πιο ανέφικτων στόχων, ωθεί στην παραποίηση
των οικονοµικών καταστάσεων.
Σύµφωνα µε τον Razaee Z. (2005)32, η απάτη µέσω της παραποίησης των οικονοµικών
καταστάσεων είναι µια απόπειρα για την εξαπάτηση των επιχειρήσεων µε σκοπό την
παραπλάνηση των άµεσα ενδιαφεροµένων.

32

Razaee Z. ,(2003), «Causes consequences and deterrence of financial statement fraud» critical Perspectives on
Accounting
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Επίσης, σύµφωνα µε τον Thomson (2005)33, η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων
είναι µια προσπάθεια της διοίκησης να διαστρεβλώσει την οικονοµική απόδοση της
επιχείρησης προκειµένου να πετύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο νούµερο 240, η παραποίηση των οικονοµικών
καταστάσεων είναι µία εσκεµµένη ενέργεια από την διοίκηση που αποτέλεσµα έχει την
ψευδή παρουσιάση των οικονοµικών καταστάσεων.
Η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων είναι ένα φαινόµενο που αφορά όλες τις
επιχειρήσεις ανεξαρτήτου δραστηριότητας. Σύµφωνα µε τους Stalebrink και Sacco (2005) 34η
παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων είναι ένα φαινόµενο που δεν απασχολεί µόνο
τις επιχειρήσεις ιδιωτικού τοµέα αλλά και του δηµοσίου. Ο κύριος σκοπός των επιχειρήσεων
µέσα από την παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων

είναι το να προσελκύουν

κεφάλαια βελτιώνοντας την εικόνα της επιχείρησης τους. Οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν την
ικανότητα, να απορροφούν τις ζηµιές τους.
Η ύπαρξη λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων και αρχών δεν διασφαλίζει την αξιόπιστη
και ειλικρινή απεικόνιση των πληροφοριών στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.
Και αυτό γιατί µια σειρά λανθασµένων αντιλήψεων, κυρίως από την πλευρά της διοίκησης
των επιχειρήσεων οδηγούν τις διοικήσεις στην παραποίηση του οικονοµικού αποτελέσµατος
των επιχειρήσεων όπως αυτό απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Ως µέσα για την πραγµατοποίηση
µέθοδοι που

των παραποιήσεων χρησιµοποιούνται διάφοροι

περιλαµβάνονται στον όρο δηµιουργική ή επινοητική λογιστική (creative

accounting). Αντίστοιχοι όροι που εστιάζουν κυρίως στη µεταβολή των αποτελεσµάτων
χρήσης, είναι η «εξοµάλυνσή τους» µέσω εσφαλµένων λογιστικών καταχωρήσεων (income
smoothing), η «ωραιοποίησή τους» και η «διαχείρισή τους» (managing earnings)

4.2.1 Κίνητρα για παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων
Ανάλογα µε την πηγή από την οποία απορρέουν τα κίνητρα, αναφέρονται οι εξής ευρύτερες
κατηγορίες κινήτρων35:
33

Thomson P, (2011) ,«Identification of fraudulent financial reporting through analysis of published financial
Statement» Research project for emerging issue/ advanced topics course , University of Toronto
34
Stalebrink OJ, J Sacco (2011) , Rationalization of financial statement fraud in government: An ayrian
perspective
35
Καζαντζής Χ. (2006), « Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, µια συστηµατική προσέγγιση εννοιών, αρχών και
προτύπων» Έκδοση Business Plus
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•

Κίνητρα που προέρχονται από τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς

•

κίνητρα που απορρέουν από συµβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης

•

κίνητρα που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των µελών της διοίκησης

•

κίνητρα που σχετίζονται µε το ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας των
επιχειρήσεων και τέλος

•

κίνητρα που απορρέουν από την επιχειρησιακή κουλτούρα.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά τα σηµαντικότερα κίνητρα για κάθε κατηγορία
από τις παραπάνω.

Αρχικά, στα κίνητρα που προέρχονται

από τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς

συγκαταλέγονται τα εξής:

1. Η πίεση από τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές: προκειµένου η επιχείρηση να διαψεύσει
τις προβλέψεις των χρηµατοοικονοµικών αναλυτών και τις

προσδοκίες συγκεκριµένων

οµάδων επενδυτών, παραποιεί τα οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης. Οι αναλυτές
βασίζονται περισσότερο στην πληροφόρηση που έχουν αυτοί για την εξεταζόµενη κάθε
φορά

επιχείρηση και λιγότερο στις

δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Οι

χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές πιέζουν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων
απολογιστικές

καταστάσεις

της

επιχείρησης

να

προσεγγίζουν

τις

έτσι ώστε οι
αντίστοιχες

προϋπολογιστικές εκτιµήσεις των αναλυτών. Είναι προς το συµφέρον και των δύο να µην
υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις.

2. Η άντληση κεφαλαίων από το Χρηµατιστήριο Αξιών: Μια επιχείρηση για να αντλήσει
κεφάλαια από το Χρηµατιστήριο, µε ευνοϊκούς γι' αυτήν όρους, θα πρέπει να παρουσιάζει
διαχρονικά κέρδη και µια ανοδική

τάση των οικονοµικών της στοιχείων. Έτσι, όταν

πρόκειται να εκδοθούν µετοχές και να διατεθούν στο κοινό, η διοίκηση της επιχείρησης έχει
σηµαντικά κίνητρα για να επηρεάσει τα οικονοµικά της αποτελέσµατα, προκειµένου να
βελτιώσει τους όρους µε τους οποίους θα διατεθούν οι µετοχές της..

3. Ο ανταγωνισµός των οικονοµικών µονάδων: Πολλές επιχειρήσεις, για να ενισχύσουν τα
οικονοµικά τους αποτελέσµατα, την οικονοµική τους θέση, και τη δύναµή τους στη αγορά
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στην οποία δραστηριοποιούνται ,καταφεύγουν σε πρακτικές παραποίησης των οικονοµικών
τους καταστάσεων.

4. Ο δανεισµός από Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα: Οι επιχειρήσεις προκειµένου
να δανειστούν ξένα κεφάλαια, τα απαραίτητα για τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους από
τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύµατα,

πρέπει να εµφανίζουν ικανοποιητικά οικονοµικά

αποτελέσµατα στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Έτσι, οι επιχειρήσεις µε αρνητικά
οικονοµικά αποτελέσµατα έχουν ισχυρό κίνητρο να παραποιήσουν την αλήθεια και να
εµφανίσουν διαστρεβλωµένα αποτελέσµατα, προκειµένου να βελτιώσουν µαζί µε τα
οικονοµικά τους αποτελέσµατα και τη δανειοληπτική τους ικανότητα

5. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων: Στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων ή

και των εξαγορών διαφόρων επιχειρήσεων, η εφαρµογή πρακτικών παραποίησης των
οικονοµικών αποτελεσµάτων έχει ως βασικό κυρίως σκοπό την αύξηση των αποτελεσµάτων
των εµπλεκοµένων οικονοµικών µονάδων, µε σκοπό την απόκτηση περισσότερων µετοχών
από την συγχώνευση ή την εξαγορά αντίστοιχα.

Ακολούθως, στα κίνητρα που απορρέουν από συµβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης
περιλαµβάνονται τα παρακάτω:

1. ∆ανειακές Συµβάσεις: Κατά την λήψη ενός δανείου η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να
τηρεί ορισµένους όρους

που τη δεσµεύουν να

πραγµατοποιεί συγκεκριµένα επίπεδα

αποτελεσµάτων και οικονοµικών δεικτών για όσο καιρό διαρκεί η αποπληρωµή του δανείου.
Έτσι, οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να µην παραβιάσουν τους όρους των δανειακών
συµβάσεων παραποιούν τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα.

2. Οι αµοιβές της διοίκησης: Οι επιχειρήσεις συνδέουν την αµοιβή της διοίκησης µε την
οικονοµική επίδοση της επιχείρησης, αυτό όµως έχει ως αποτέλεσµα η διοίκηση να επηρεάζει
τα οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης έτσι ώστε να πετύχει µεγαλύτερες αµοιβές.
Όταν τα κέρδη είναι χαµηλότερα του κατώτατου ορίου που απαιτείται για την απόκτηση της
επιπλέον αµοιβής, τότε τα αποτελέσµατα επηρεάζονται προς

τα πάνω ούτως ώστε να

επιτευχθεί το κατώτατο όριο, άρα και η επιπλέον αµοιβή. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν τα
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κέρδη είναι µεγαλύτερα από το ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο δεν δίνεται επιπλέον
αµοιβή, τότε τα κέρδη επηρεάζονται προς τα κάτω.

Εν συνεχεία, τα γνωστότερα κίνητρα που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των µελών της
διοίκησης είναι:

1. Η διατήρηση της διοικητικής θέσης κάποιου µάνατζερ: Η διατήρηση της θέσης µπορεί να
αποτελέσει για αυτόν σηµαντικό κίνητρο παραποίησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων και
αυτό γιατί η µη ικανοποιητική πορεία των αποτελεσµάτων της επιχείρησης, συνήθως, οδηγεί
σε αντικαταστάσεις ή και σε απολύσεις.

2. Προαγωγές στην ιεραρχική πυραµίδα: Υπάρχει περίπτωση τα µέλη της ανώτατης
διοίκησης να καταφεύγουν σε πρακτικές επηρεασµού των αποτελεσµάτων της επιχείρησης,
όχι για να διατηρήσουν τη θέση που ήδη έχουν, αλλά για να προαχθούν σε κάποια υψηλότερη
θέση στη διοικητική ιεραρχία.

Επιπλέον, κίνητρα που σχετίζονται µε το ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας των
επιχειρήσεων είναι τα εξής:

1. Το ρυθµιστικό πλαίσιο του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση:
Οι ρυθµίσεις αυτές δηµιουργούν κίνητρα στις διοικήσεις των επιχειρήσεων να επηρεάσουν τα
στοιχεία του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης προκειµένου να συµµορφωθούν
µε τις απαιτήσεις των ρυθµιστικών αρχών.

2.

Οι αντιµονοπωλιακές και άλλες ρυθµίσεις: Η πραγµατοποίηση πολύ υψηλών κερδών από
κάποιες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να προκαλέσει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης
προκειµένου να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή µη µονοπωλιακού καθεστώτος. Σε παγκόσµιο
επίπεδο, υπάρχουν ειδικοί περιορισµοί κατά των µονοπωλίων. Κατά συνέπεια, µια
επιχείρηση µε αρκετά υψηλά κέρδη έχει συµφέρον να εφαρµόσει πρακτικές επηρεασµού των
οικονοµικών αποτελεσµάτων της προκειµένου να αποφύγει την αναλυτική διερεύνησή τους
από το κράτος..
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3. Η προσπάθεια φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων: Το κίνητρο αυτό συναντάται κυρίως στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στην προσπάθειά τους να µειώσουν όσο είναι δυνατόν
τη φορολογική τους επιβάρυνση, µειώνουν τα κέρδη τους καταφεύγοντας σε διάφορες
πρακτικές επηρεασµού

Τελευταία κατηγόρια κινήτρων είναι αυτά τα οποία απορρέουν από την επιχειρησιακή
κουλτούρα. Πιο συγκεκριµένα:

1. Ο βραχυπρόθεσµος προσανατολισµός της επιχείρησης: Μερικές επιχειρήσεις δίνουν

ιδιαίτερη έµφαση στην επίτευξη των βραχυπρόθεσµων στόχων τους αδιαφορώντας για το
απώτερο µέλλον, υιοθετούν πολιτικές και πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη µακροχρόνια
απόδοση της επιχείρησης.

2. Μη ρεαλιστικοί προϋπολογισµοί και σχέδια δράσης: Οι επιχειρήσεις καταρτίζουν ενίοτε
µη ρεαλιστικούς ετήσιους προϋπολογισµούς και σχέδια δράσης µε µοναδικό κίνητρο να
δώσουν ώθηση στους µάνατζερ να πετύχουν πολύ υψηλούς στόχους. Στις περιπτώσεις αυτές,
υπάρχει ο κίνδυνος οι διοικούντες να καταφύγουν σε πρακτικές επηρεασµού των
οικονοµικών αποτελεσµάτων στην προσπάθειά τους να πετύχουν αυτούς τους στόχους.

Το φαινόµενο της παραποίησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων µπορεί να θεωρηθεί ως
ένα προϊόν αλληλεπίδρασης των διαφόρων κινήτρων που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Τα
κίνητρα που προέρχονται από τις πιέσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και αυτά που
αφορούν την κουλτούρα της επιχείρησης είναι αυτά που επηρεάζουν περισσότερο τη
συµπεριφορά των διοικούντων, σε συνδυασµό βέβαια και µε τα προσωπικά τους κίνητρα.
Συνεπώς, σε µια επιχείρηση που ενθαρρύνεται η αληθινή και ειλικρινής παρουσίαση των
οικονοµικών αποτελεσµάτων, οι πιθανότητες η διοίκηση να ανταποκριθεί στις εξωτερικές
πιέσεις µε µη αποδεκτές πρακτικές είναι περιορισµένες. Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγκτής θα
πρέπει να αξιολογεί όλους τους πιθανούς παράγοντες προκειµένου να αποσαφηνιστούν οι
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πιέσεις

που

οδηγούν στην υιοθέτηση

πρακτικών επηρεασµού

των οικονοµικών

αποτελεσµάτων.

4.3 Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου
Ο DeAngelo (2000)36 ορίζει την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου ως την πιθανότητα ένας
ελεγκτής να ανακαλύψει µια παραβίαση ή κάποιο σηµαντικό λάθος στο λογιστικό σύστηµα
και να το αναφέρει. Ο ορισµός της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από δύο
συστατικά στοιχεία, τον εντοπισµό µιας παραβίασης και την αναφορά της. Η πιθανότητα που
έχει ένας ελεγκτής να ανακαλύψει µια απάτη εξαρτάται σε πολύ σηµαντικό βαθµό από τις
ικανότητες του , τις γνώσεις του, την εµπειρία του ,τις διαδικασίες που ακολουθεί αλλά και
τα µέσα που έχει στη διάθεσή του.
Βασικός παράγοντας που συντελεί στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι η
αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. Σύµφωνα µε τους Schneider και Wilner (2001)37
ο εσωτερικός έλεγχος , επιδρά θετικά στην αντιµετώπιση των ανακριβειών των οικονοµικών
καταστάσεων. Ο εσωτερικός έλεγχος όταν εφαρµόζεται σωστά µπορεί να αποτρέψει κάθε
προσπάθεια της διοίκησης για αλλοίωση των οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης. Για να
επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει οι εσωτερικοί ελεγκτές να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και
να υπάρχει ουσιαστική και πραγµατική ανεξαρτησία από τη διοίκηση.
Σύµφωνα µε σχετικές έρευνες υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ της ποιότητας του
εσωτερικού ελέγχου και των προσπαθειών που καταβάλλει η διοίκηση προκειµένου να
αλλοιώσει τα οικονοµικά στοιχεία, λόγω ιδίου οφέλους και προσωπικών κινήτρων. Οι
Hunton, Libby και Mazza (2009) 38απέδειξαν ότι η διοίκηση είναι λιγότερο πιθανό να προβεί
σε οποιαδήποτε ενέργεια παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων σε περιπτώσεις που
υπάρχει ισχυρό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.
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Σε περίπτωση παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων, οι συνέπειες για την
επιχείρηση είναι τεράστιες. Όσο µεγαλύτερη είναι η ποιότητα του ελέγχου µέσα στην
επιχείρηση τόσο αυξάνεται και η ποιότητα των κερδών και εποµένως τόσο πιο ακριβή είναι
τα οικονοµικά στοιχεία. Η ποιότητα του ελέγχου επηρεάζεται από το νοµοθετικό πλαίσιο που
ισχύει σε µια χώρα, αλλά και από τα κίνητρα και τους στόχους που έχει να επιτελέσει.
Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι σηµαντική για την ίδια την επιχείρηση και για
ορισµένες οµάδες ενδιαφεροµένων της επιχείρησης. Αυτές είναι η επιτροπή ελέγχου, το
διοικητικό συµβούλιο, η διεύθυνση και διάφορες εποπτικές αρχές. Η ποιότητα προκειµένου
να προσδιοριστεί και να µετρηθεί δεν είναι κάτι εύκολο. Απαιτούνται αρκετά επίπονες και
σύνθετες διαδικασίες προκειµένου να µετρηθεί η ποιότητα εφαρµογής του εσωτερικού
ελέγχου µέσα σε µια επιχείρηση.

4.3.1 Πως ορίζεται η ποιότητα στον έλεγχο χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Η ποιότητα στον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων συνδέεται µε την έννοια του
εντοπισµού και της αναφοράς των λαθών και των ατασθαλιών που εµφανίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό βέβαια, εξαρτάται σε πολύ σηµαντικό βαθµό από τον ίδιο τον
ελεγκτή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει

όπως σχετική εµπειρία,

απαραίτητές γνώσει, ανεξαρτησία και ήθος. ∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση ο ελεγκτής να
υποκύπτει σε προσωπικά συµφέροντα και σε πιέσεις που ενδεχοµένως δέχεται από την
επιχείρηση. Συµπεραίνουµε λοιπόν, πως η ποιότητα του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων στηρίζεται στην προσωπικότητα, στον σκεπτικισµό και στην αµεροληψία του
ελεγκτή.
Τα επιµέρους συστατικά στοιχεία της ποιότητας του ελέγχου είναι τα εξής :
•

Υπευθυνότητα του ελεγκτή

•

Ενσυναίσθηση του ελεγκτή

•

Φήµη του ελεγκτή

•

Ικανότητα να παρακολουθεί και να εντοπίζει µε ακρίβεια τα ουσιώδη λάθη στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

•

Επαγγελµατική εµπειρία

•

Επαγγελµατική επάρκεια
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Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων ενδιαφέρονται για την διασφάλιση της
αξιοπιστίας των πληροφοριών που εµφανίζονται σε αυτές. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται
η σωστή εφαρµογή του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Η σωστή λειτουργία του
εσωτερικού ελέγχου µέσα σε

µια επιχείρηση, έχει ως αποτέλεσµα οι πληροφορίες που

απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις να είναι ορθές, ακριβείς, κατανοητές και
έγκαιρες. Το γεγονός αυτό, παράλληλα αυξάνει το κύρος του ελεγκτή αφού οι οικονοµικές
καταστάσεις αποδίδουν µε ακρίβεια και σαφήνεια την αληθινή οικονοµική εικόνα της
επιχείρησης.

Πολλοί όµως είναι και οι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο της ποιότητας
του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων. Θα αναφέρουµε ενδεικτικά µερικούς από αυτούς.

•

Ανεξαρτησία ελεγκτή: Η ικανότητα του ελεγκτή να ενεργεί µε ακεραιότητα και
αντικειµενικότητα κατά την άσκηση των ελεγκτικών του καθηκόντων χωρίς να δέχεται
επιρροές οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την επαγγελµατική του κρίση. Η εντύπωση
ανεξαρτησίας είναι ουσιαστική, γιατί η έλλειψη εµπιστοσύνης µπορεί να αποβεί µοιραία για
την ίδια την επιχείρηση.

•

Η παροχή από τον ελεγκτή εξειδικευµένων υπηρεσιών εκτός των ελεγκτικών: Οι επιχειρήσεις
λαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα συµβουλευτικών και συγγενών υπηρεσιών από τους ελεγκτές. Οι
υπηρεσίες αυτές σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση επενδύσεων, τον στρατηγικό σχεδιασµό,
την εγκατάσταση προγραµµάτων και υπηρεσιών ανάθεσης εσωτερικού ελέγχου καθώς και
ορισµένες φορές την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (Ταχυνάκης, 2004)

•

Βαθµός εξειδίκευσης του ελεγκτή: Ο βαθµός εξειδίκευσης που διαθέτει ο ελεγκτής µπορεί να
αποκτηθεί είτε µέσω της επαγγελµατικής εµπειρίας του είτε µέσω της εκπαίδευσης του. Οι
ελεγκτές µε υψηλό βαθµό εξειδίκευσης µπορούν να βελτιστοποιήσουν την αξιοπιστία των
οικονοµικών καταστάσεων τους , τη µελλοντική πορεία της επιχείρησης αλλά ακόµη
µπορούν να θέσουν τους κατάλληλους περιορισµούς.
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4.4 Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου
Για να προάγουν την υψηλή ποιότητα στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις οι επιχειρήσεις
χρειάζονται µία ικανή και ανεξάρτητη, λειτουργία εσωτερικού ελέγχου.39 Η παραποίηση των
οικονοµικών καταστάσεων είναι ένα φαινόµενο που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των
τελευταίων χρόνων και αυτό γιατί έγινε η αιτία για την κατάρρευση µεγάλων επιχειρήσεων.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην εξασφάλιση ποιότητας
των οικονοµικών καταστάσεων διότι γνωρίζουν τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η
επιχείρηση, προσδίδουν προστιθέµενη αξία στην επιχείρηση και αναπτύσσουν µεθόδους για
την καταπολέµηση του φαινοµένου της παραποίησης. Σύµφωνα µε τον Rezaee Z. (2005), ο
εσωτερικός ελεγκτής βρίσκεται ανάµεσα στην επιτροπή ελέγχου και στην ανώτατη διοίκηση
µε κύριο στόχο την πρόληψη της απάτης και την παρακολούθηση των κινδύνων.
Ο έλεγχος για πιθανές παραποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων, αποτελεί σηµαντική
ευθύνη του εσωτερικού ελεγκτή. Επίσης, πρέπει να έχουν αρκετές ιδέες σχετικά µε τους
τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να διενεργηθεί η απάτη, να προσδιορίσουν τους
κινδύνους, τα πιθανά κίνητρα από την πλευρά της διοίκησης, τις ευκαιρίες και να είναι σε
θέση να δώσουν µία λογική εξήγηση σε όλο αυτό.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να εκτελούν µια σειρά από ενέργειες προκειµένου να
διαφυλάξουν την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. Κάποιες από αυτές είναι:
 Περιοδικές επιθεωρήσεις στα λογιστικά βιβλία και συναλλαγές
λογική εξήγηση, όπως είναι οι καταγεγραµµένες µε

που δεν παρουσιάζουν

λάθος τρόπο συναλλαγές, οι

µεταγενέστερα καταχωρηµένες διεκπεραιώσεις, τα µερικώς εγγεγραµµένα στοιχεία, οι µη
επιχορηγούµενες και µη

εξουσιοδοτηµένες συναλλαγές, καθώς και πλήθος άλλων

διευθετηµένων λογιστικών καταχωρήσεων
 Έρευνες σε ύποπτες ενέργειες, όπως σε µεγάλα, ανεξήγητα ή παλαιωµένα

µεγέθη

τακτοποιήσεων, σε ασυνήθιστες διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ του προσωπικού και των
πελατών ή των πωλητών όπως και σε φαινοµενικά απίστευτες εξηγήσεις του προσωπικού
όσον αφορά συγκεκριµένες συναλλαγές
 Περιοδική εφαρµογή αναλυτικών διεργασιών για ανεύρεση ασυνήθιστων
τάσεων, όπως απρόσµενων αυξοµειώσεων των εξόδων, του

39

οικονοµικών

κόστους πωλήσεων, των
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εισπρακτέων και των απογραφών ή αλλαγών σε βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες,
όπως στο τζίρο απογραφής και στο κέρδος πωλήσεων ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων
 Παρουσίαση ερωτηµατολογίου αποτίµησης της ‘απάτης’, κατά το οποίο οι

υπάλληλοι

ρωτούνται για το εάν έχουν αντιληφθεί κάποια οικονοµική πρακτική που ίσως να θεωρούν
εσφαλµένη

4.4.1 Η ευθύνη των ελεγκτών

Στόχος του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων είναι να παρέχεται η δυνατότητα στον
ελεγκτή να εκφέρει γνώµη σχετικά µε το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά την
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση .Κατά την εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου και κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και της κατάρτισης της σχετικής έκθεσης, ο ελεγκτής
οφείλει να αναγνωρίζει ότι η µη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τους ισχύοντες νόµους και
κανονισµούς ενδέχεται να επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις.
Ο ελεγκτής, προκειµένου να µειώσει τον κίνδυνο σε χαµηλό επίπεδο, οφείλει να καθορίζει
τη γενική αντιµετώπιση των κινδύνων που εκτιµάται ότι υπάρχουν σε επίπεδο οικονοµικών
καταστάσεων, καθώς και να σχεδιάζει και να εφαρµόζει πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου προς
αντιµετώπιση των κινδύνων.
Η ευθύνη του ελεγκτή είναι ότι οφείλει:
•

Να διατηρεί επαγγελµατική στάση

•

Να αξιολογεί και να προσδιορίζει τους κινδύνους

•

Να σχεδιάζει κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες

•

Να εντοπίζει ανακρίβειες στις οικονοµικές καταστάσεις
Ο εσωτερικός ελεγκτής αποτελεί και αυτός εργαζόµενος της επιχείρησης, µε αποτέλεσµα
η θέση του κατά την ελεγκτική διαδικασία να είναι αρκετά λεπτή. Σε περίπτωση που ο
ελεγκτής ανακαλύψει κάποιο σφάλµα στις οικονοµικές καταστάσεις και το επισηµάνει στη
διοίκηση το πιο πιθανό είναι να υπάρξει προσπάθεια συγκάλυψής του, αφού διακυβεύονται
συµφέροντα της εταιρίας και κατά συνέπεια η απειλείται η θέση του. Συµπεραίνουµε λοιπόν,
ότι η εργασία των ελεγκτών κάθε άλλο παρά απλή υπόθεση είναι, καθώς η αδυναµία τους να
ανταποκριθούν στο ρόλο τους αλλά και τα συµφέροντα που διακυβεύονται στα πλαίσια της
εταιρίας αποτελούν τροχοπέδη στον εντοπισµό του φαινοµένου.
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4.5 Παράγοντες αποτυχίας του εσωτερικού ελέγχου
Τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου παρά το γεγονός ότι είναι καλοσχεδιασµένα και σε
βάθος µελετηµένα, πολλές φορές αποτυγχάνουν και δεν εκπληρώνουν του στόχους τους. Οι
παράγοντες αποτυχίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι οι τεχνικές πλευρές των
ελέγχων, ο χαρακτήρας των ελεγκτών, η οργάνωση,

τα συστήµατα διακυβέρνησης, οι

κυβερνητικές πολιτικές. Οι τεχνικές πλευρές των ελέγχων είναι τα πρότυπα διεξαγωγής των
ελέγχων τα οποία πολλές φορές είναι ακατάλληλα. Επίσης , τα προσωπικά χαρακτηριστικά
του ελεγκτή, όπως η εµπειρία του στο αντικείµενο του ελέγχου, η ηθική του, η αφοσίωση, η
συναίσθηση της αποστολής του και ο τρόπος που εκλαµβάνει την αποστολή του του ελέγχου.
Ακόµη οι εργαζόµενοι στον εσωτερικό έλεγχο δεν αντέχουν το απαιτητικό πρόγραµµα του
ελεγκτή και συνήθως στρέφονται σε άλλες επαγγελµατικές διεξόδους µετά το πέρασµα
σύντοµου σχετικά χρόνου. Πολλές φορές η διοίκηση της εταιρείας γνωρίζει τους κινδύνους
που υπάρχουν σε ορισµένες δραστηριότητες , ωστόσο δρα περισσότερο βραχυχρόνια παρά
εξασφαλίζοντας τη µακροχρόνια ευηµερία της επιχείρησης. Το κράτος αποτελεί έναν ακόµη
σηµαντικό παράγοντα που οδηγεί τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου σε αποτυχία και
ανεπάρκεια. Το κράτος δεν είναι λίγες οι φορές που επιβάλλει νόµους που θα πρέπει να
εκτελούν οι εταιρείες για να διενεργούν τον έλεγχο. Η γραφειοκρατία και η απόστασή του
κράτους από την επιχειρηµατική πραγµατικότητα έχουν ως αποτέλεσµα οι νόµοι που
θεσπίζονται να µην επιτυγχάνουν τον στόχο τους, ο οποίος είναι ο αποτελεσµατικότερος
έλεγχος και εποµένως η αποδοτικότερη κατανοµή των πόρων µέσα στην επιχείρηση.

4.6 Εσωτερικός έλεγχος και αξιοπιστία οικονοµικών καταστάσεων
Με τον όρο «αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων» εννοούµε την ποιότητα των
πληροφοριών που παρέχεται από τις οικονοµικές καταστάσεις. Για να είναι οι πληροφορίες
των οικονοµικών καταστάσεων

αξιόπιστες θα πρέπει να δηµιουργούν µια σαφή και

εµπεριστατωµένη άποψη στους χρήστες για την πραγµατική εικόνα της επιχείρησης, χωρίς
παραποιήσεις και ασάφειες. Γι’ αυτόν λοιπόν, είναι απαραίτητος ο έλεγχος των οικονοµικών
καταστάσεων από τους ελεγκτές που διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις. Η «αξιοπιστία» και η
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«σχετικότητα» είναι δύο κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά των λογιστικών πληροφοριών τα
οποία θα πρέπει να συγκαταλέγονται στις οικονοµικές καταστάσεις έτσι ώστε οι πληροφορίες
που προκύπτουν να είναι χρήσιµες για την λήψη ορθολογικών αποφάσεων από τους
χρήστες40.
Η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέµα και οι
προσεγγίσεις που θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν είναι αρκετές. Η παραποίηση των
οικονοµικών καταστάσεων απειλεί την αξιοπιστία της οικονοµικής πληροφόρησης και
αποτελεί πολύ σηµαντικό πλήγµα για την ίδια την επιχείρηση. Η επιχείρηση έχει την ευθύνη
για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και την κατάρτιση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την
πρόληψη της απάτης και την ορθή παρουσίαση των οικονοµικών αποτελεσµάτων.

Οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου ως προς την διασφάλιση της αξιοπιστίας των
οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να περιγραφούν, ως εξής:

•

να καθορίζει την καταλληλότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου

•

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

•

να αυξήσουν την επικοινωνία µε την Επιτροπή Ελέγχου του ∆Σ ώστε να προωθήσουν την
αναγκαιότητα ∆ιαχείρισης Κινδύνων και να την ενηµερώνουν έγκαιρα για τυχόν νέους
κινδύνους ( Risk Based Audit ουσιαστικά µε συνεχή αναθεώρηση του χάρτη κινδύνων).

•

να διερευνά τη συµµόρφωση µε τους νόµους και τους κανονισµούς

•

να αποτιµήσουν τους κινδύνους

•

να λειτουργήσουν µε ένα ευέλικτο πρόγραµµα ελέγχων που να αναθεωρείται ανάλογα µε
τους στόχους της εταιρείας.

•

να λειτουργούν σαν βασικοί εκπαιδευτές ενδοεταιρικά

•

να εντείνουν τους ελέγχους τους για θέµατα απάτης ιδιαίτερα εκείνων που έχουν σχέση µε
την οικονοµική κρίση (απάτη λευκού κολάρου, απάτη υπαλλήλων και εξωτερική απάτη), τα
θέµατα έλλειψη αποθεµάτων, παραβίασης των υπερωριών, λογαριασµών πληρωτέων χωρίς
έγκριση και τους παραφουσκωµένους λογαριασµούς εξόδων.

•

να αυξήσουν τη γνώση τους για την επιχείρηση
40
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•

να αυξήσουν τη σχέση και την επικοινωνία τους µε τους υπόλοιπους φορείς ελέγχου της
επιχείρησης(Risk Officers, Compliance Officers, Controllers)

•

να ενισχύσουν την αποδοτικότητα της ελεγκτικής τους εργασίας

Υπάρχει όµως και ο κίνδυνος

οι ελεγκτές να µην καταφέρουν να εντοπίσουν

παραποιήσεις λογιστικών καταστάσεων. Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να αναλυθεί σε τρεις
βασικές συνιστώσες
 Στον εγγενή κίνδυνο (inherent risk). Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της επιχείρησης που ελέγχεται.
 Τον κίνδυνο εσωτερικού ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος σχετίζεται µε την
εκτίµηση από τον εξωτερικό ελεγκτή του επιπέδου αλλά και της αποτελεσµατικής οργάνωσης
του εσωτερικού ελέγχου.
 Τον κίνδυνο εκλεκτικών τεκµηρίων. Ο κίνδυνος της µορφής αυτής συνίσταται στην επάρκεια
και αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκµηρίων που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διάρκεια του
ελέγχου.

Η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι προφανής. Τα λάθη οφείλονται στις ατέλειες
της ανθρώπινης φύσης, όπως οι κλοπές, οι απάτες και οι ατασθαλίες. Επειδή είναι αδύνατον
να αφανιστούν αυτές οι αδυναµίες, όσα µέσα και να επιστρατευθούν, το µόνο που αποµένει
είναι η καταπολέµηση τους µέσα από τον εσωτερικό έλεγχο, για να περιορισθούν όσο το
δυνατόν περισσότερο.
Μέσα από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων προκύπτουν πολλά οικονοµικά
οφέλη. Αυτό οδηγεί πολλές επιχειρήσεις στην χώρα µας να καταβάλουν ετησίως υπέρογκα
ποσά ως αµοιβή του ελέγχου των οικονοµικών τους καταστάσεων, µε απώτερο σκοπό να
εκµεταλλευτούν τις τεράστιες δυνατότητες κεφαλαιαγορών και των χρηµαταγορών. Επειδή
λοιπόν ο έλεγχος µειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο των αναξιόπιστων πληροφοριών και την
αβεβαιότητα για την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα οι πιθανοί πιστωτές για παράδειγµα
µπορεί να προσφέρουν πιστώσεις µε χαµηλότερο επιτόκιο.
Στη χώρα µας, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο σε
σχέση µε άλλες χώρες του εξωτερικού. Η έλλειψη ικανών εσωτερικών ελεγκτών, η έλλειψη
επάρκειας και αντίληψης αποθαρρύνουν πολλές επιχειρήσεις από την υιοθέτηση του
εσωτερικού ελέγχου. Οι σηµερινές όµως ανταγωνιστικές συνθήκες µέσα στις οποίες
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δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις καθιστά τον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή απαραίτητο
για την αναπτυσσόµενη πορεία τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε
5.1 EIΣΑΓΩΓΗ
Ο Όµιλος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Οµίλους
στην Ελλάδα41. Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. είναι ανώνυµη εταιρία, εισηγµένη από το 1994 στην
Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (πρώην ΑΒΑΞ Α.Ε.), έχει έδρα της το Μαρούσι
Αττικής και µακρά εµπειρία σε όλο το φάσµα του κατασκευαστικού αντικειµένου (έργα
υποδοµής και ανοικοδόµησης, οικοδοµικά, αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα, προκατασκευές,
real estate κλπ.) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σήµερα, στην J&P ΑΒΑΞ
ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ Α.Ε., ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., ΠΡΟΕΤ Α.Ε., J&P Development Α.Ε.,
ΕΛΒΙΕΞ Α.Ε., Ε-Construction A.E., AUTECO (J&P ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.), ΤΑSK J&P
ΑΒΑΞ Α.Ε., ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Α.Ε., VOLTERRA Α.Ε., ΤΕRRA FIRMA, ANEMA, C-PRO.
Ο Όµιλος αποτελείται από εταιρείες µε εργοληπτικά πτυχία 7ης, 6ης, 4ης και 3ης τάξης για
έργα του ∆ηµοσίου Κτιριακά, Υδραυλικά, Λιµενικά, Οδοποιίας, Ηλεκτροµηχανολογικά,
Ενεργειακά-Βιοµηχανικά, ∆ίκτυα Σωληνώσεων και Φυσικού Αερίου, αλλά και εταιρείες µε
συµπληρωµατικές δραστηριότητες, όπως το Real Estate, τις προκατασκευές, τα Κέντρα
τεχνικού Ελέγχου οχηµάτων, την Κατασκευή- ∆ιαχείριση και Εκµετάλλευση Parking, τη
∆ιαχείριση Εγκαταστάσεων, το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, τη ∆ιαχείριση Έργων και Συµβάσεων,
τον Εµποτισµό Ξυλείας, την Εκµετάλλευση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και κατάφερε
να αναγνωρίζεται διεθνώς και να εκτελεί σηµαντικά έργα στο εξωτερικό, αναπτύσσοντας
συνεργασίες

µε

µεγάλες

κατασκευαστικές

εταιρείες

του

κόσµου.

5.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
Ο Όµιλος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε διαθέτει από τα καλύτερα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου
προκειµένου να ελέγχει αποτελεσµατικά όλες τις εταιρείες του οµίλου αλλά και την πληθώρα
των έργων που αναλαµβάνει. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της

J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε

αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των συστηµάτων εσωτερικού
ελέγχου και εξετάζει αν επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί. Σε κάθε έργο που
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αναλαµβάνει ο όµιλος, ορίζεται και ένας εσωτερικός ελεγκτής που είναι υπεύθυνος για τον
έλεγχο και τη σωστή λειτουργία του συγκεκριµένου έργου.
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µια ανεξάρτητη δραστηριότητα, η οποία έχει σχεδιαστεί
µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσθέτει αξία στην εταιρία και τους µετόχους της. Στην ουσία
βοηθάει την επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της µέσα από την βελτίωση των
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, της

διαχείρισης κινδύνων και της εταιρικής

διακυβέρνησης . Η ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου παρέχει στους
εσωτερικούς ελεγκτές τη δυνατότητα να είναι αντικειµενικοί και αµερόληπτοι κάτι το οποίο
είναι πολύ σηµαντικό για την σωστή διεξαγωγή των έργων.
Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου διέπεται από τα εξής42:

• ∆ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
• Πρότυπα χαρακτηριστικών
• Πρότυπα διεξαγωγής
• Συµβουλευτικές οδηγίες
• Κώδικα ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
• Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας της εταιρίας
• Κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Εσωτερικών Ελεγκτών
• Κείµενη νοµοθεσία για την λειτουργία των ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων

Στις βασικές αρµοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνονται τα εξής:

• Καταγραφή και έλεγχος του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας.
• Εφαρµογή των πολιτικών και των διαδικασιών που έχουν υιοθετηθεί για την επίτευξη των
επιχειρησιακών στόχων της εταιρίας.
• ∆ιενέργεια τακτικών και έκτακτων απογραφών.
• Έλεγχος των λογιστικών συστηµάτων της εταιρίας.
• Πραγµατοποίηση έκτακτων ελέγχων.
• Τήρηση των κανονισµών λειτουργίας της εταιρείας.

42
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• Έλεγχος της τήρησης των δεσµεύσεων της διοίκησης.
• Έλεγχος της νοµιµότητας των αµοιβών
• Έλεγχος των συναλλαγών της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες.
• Ενηµέρωση του διοικητικού συµβουλίου, εγγράφως τουλάχιστον µία φορά το για τους
ελέγχους που έχουν διενεργηθεί

Τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου

είναι το σύνολο των επιµέρους τµηµάτων και των

λειτουργιών ελέγχου που χρησιµοποιείται από την εταιρία, για να επιτύχει τους
αντικειµενικούς του σκοπούς και στόχους. Τα συστήµατα ελέγχου µπορεί να είναι
προληπτικά για την αποφυγή εµφάνισης ανεπιθύµητων γεγονότων, ανιχνευτικά να εντοπίζουν
και να διορθώνουν γεγονότα που έχουν ήδη συµβεί ή κατευθυντήρια.
Η εταιρία πρέπει:
•

Να αναγνωρίζει τους κινδύνους που απορρέουν από επιχειρησιακές και στρατηγικές
δραστηριότητες.

•

Να αξιολογεί τους κινδύνους µε βάση τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις τους ως προς την
επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών και στόχων.

•

Να έχει σχεδιάσει δραστηριότητες µετριασµού των κινδύνων για να επιτευχθεί µείωση

•

Να παρακολουθεί τους κινδύνους και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού
ελέγχου

Για τον σχεδιασµό του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που θα εφαρµόσει η εταιρεία
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής κατανόηση του περιβάλλοντος συστηµάτων
πληροφοριών. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να έχει πρόσβαση σε
ελεγκτικούς πόρους που είναι ικανοί και ανεξάρτητοι. Ο πρωταρχικός αντικειµενικός σκοπός
κατά τον σχεδιασµό του εσωτερικού ελέγχου είναι οι επίτευξη των στόχων της εταιρείας και
η αναγνώριση των σχετικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται.

5.2.1 Οργανωσιακή ανεξαρτησία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου
Για την αποτελεσµατική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, οι εσωτερικοί ελεγκτές
εποπτεύονται τόσο από το διοικητικό συµβούλιο όσο και από την επιτροπή ελέγχου.
Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο, το οποίο
εγκρίνει και το καταστατικό λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Ο επικεφαλής του
εσωτερικού ελέγχου οφείλει να ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τόσο το διοικητικό
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συµβούλιο όσο και την επιτροπή ελέγχου αλλά και να συµµετέχει σε ιδιωτικές συναντήσεις
όποτε αυτός το κρίνει απαραίτητο.
Η επιτροπή ελέγχου οφείλει να ελέγχει το ετήσιο σχέδιο ελέγχων , να προτείνει αλλαγές
όπου νοµίζει ότι απαιτούνται και µία φορά το χρόνο να επισκοπεί την απόδοση του
επικεφαλή του εσωτερικού ελέγχου.
5.2.2 Βασικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελεγκτή
Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να υιοθετεί µια πολιτική που να ανταποκρίνεται
στη δέσµευσή της να διεξάγει τις δραστηριότητές της µε αµερόληπτο τρόπο, έτσι ώστε να
αποφεύγονται συγκρούσεις συµφερόντων και να γνωστοποιούνται οι λειτουργίες οι οποίες θα
µπορούσαν να οδηγήσουν σε µια πιθανή σύγκρουση συµφερόντων.
Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι αντικειµενικός και να εκτελεί τα έργα που του
έχουν ανατεθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σίγουρος 100% για το προϊόν της εργασίας
του. Για το λόγο αυτό ποτέ δεν διορίζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές µέλη του διοικητικού
συµβουλίου ή διευθυντικά στελέχη και ακόµη δεν πρέπει να διορίζονται εσωτερικοί ελεγκτές
σε έργα που δεν µπορούν να είναι αντικειµενικοί, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε σύγκρουση
συµφερόντων.
Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνος για τους εσωτερικούς ελεγκτές
που επιλέγονται σε κάθε έργο. Πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες
σε

θέµατα

λογιστικής,

οικονοµίας,

χρηµατοδότησης,

φορολογίας,

στατιστικής,

µηχανογράφησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής σε κάθε έργο πρέπει να διαθέτει τις εξής γνώσεις
και δεξιότητες:
 Ικανότητα στην εφαρµογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου
 Ικανότητα στην εφαρµογή των διαδικασιών και τεχνικών του εσωτερικού ελέγχου
 Ικανότητα στις λογιστικές αρχές και τεχνικές
 Κατανόηση των αρχών της διοίκησης προκειµένου ο ελεγκτής να εντοπίζει τις αποκλίσεις
 Συµµόρφωση µε τα επαγγελµατικά πρότυπα συµπεριφοράς σύµφωνα µε τον Κώδικα
∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικού Ελέγχου
Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν την ευθύνη να συµπεριφέρονται µε τέτοιο τρόπο που η καλή
πίστη και η ακεραιότητά τους να είναι αδιαµφισβήτητες. Συγκεκριµένα οι εσωτερικοί
ελεγκτές:
 Πρέπει να είναι αντικειµενικοί, τίµιοι και ανεξάρτητοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους και την αντιµετώπιση των ευθυνών τους.
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 Πρέπει να επιδεικνύουν εµπιστοσύνη και πίστη στις υποθέσεις της εταιρείας και δεν πρέπει
να συµµετέχουν σε καµία παράνοµη ή αντιδεολογική δραστηριότητα.
 ∆εν πρέπει να συµµετέχουν σε καµία δραστηριότητα που µπορεί να επηρεάσει την ικανότητά
τους να εκτελέσουν αντικειµενικά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους
 ∆εν πρέπει να δέχονται οποιαδήποτε αµοιβή ή δώρο από υπάλληλο ή πελάτη της εταιρείας
 Πρέπει να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που λαµβάνουν µε ορθό τρόπο και όχι για
προσωπικό τους όφελος. ∆εν πρέπει να δηµοσιοποιούν εµπιστευτικές πληροφορίες.

5.3 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου οφείλει να καταρτίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες για
να καθοδηγεί τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου.
Ο εσωτερικός έλεγχος αφορά τρία κυρίως πεδία εφαρµογής:
• Τους οικονοµικούς ελέγχους, οι οποίοι αφορούν την ασφάλεια του ενεργητικού και της
περιουσίας της επιχείρησης καθώς και την αξιοπιστία των οικονοµικών στοιχείων.
• Τους λειτουργικούς ή διαδικαστικούς ελέγχους, οι οποίοι αφορούν αφενός µεν την
αξιολόγηση της επάρκειας του συστήµατος διαδικασιών και ελέγχου της εταιρίας για την
επίτευξη των στόχων και αφετέρου τη συµµόρφωση προς τις πολιτικές και την εφαρµογή των
διαδικασιών λειτουργίας και ελέγχου της επιχείρησης.
• Τους διοικητικούς ελέγχους, οι οποίοι αφορούν τη λήψη διοικητικών αποφάσεων από
εξουσιοδοτηµένα στελέχη και την αποτελεσµατικότητα των αποφάσεων αυτών σε σχέση
πάντοτε µε την επίτευξη των στόχων της εταιρίας.
Ο διαχωρισµός αυτός δεν εφαρµόζεται πάντα στην πράξη, διότι είναι δυνατόν οργανωτικά
µέτρα τα οποία αφορούν ένα είδος ελέγχου να εξυπηρετούν συγχρόνως και τους σκοπούς
ενός άλλου είδους ελέγχου.
Το ετήσιο πλάνο ελέγχου της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου43, περιλαµβάνει τους σκοπούς
των εργασιών, χρονοδιάγραµµα εργασιών, οικονοµικό προϋπολογισµό κατάλληλη στελέχωση
και αναφορές δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πλάνο ελέγχου πρέπει να εκτιµά τους κινδύνους ,
τη σοβαρότητά τους , την πιθανότητα εµφάνισης τους και να εξετάζει πως µπορούν να
επηρεάσουν την εταιρεία. Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου υποβάλλει το ετήσιο πλάνο
43
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ελέγχου για έγκριση προς το διοικητικό συµβούλιο και την επιτροπή ελέγχου. Το ετήσιο
πλάνο ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες για το πλαίσιο των εργασιών του
εσωτερικού ελέγχου ώστε το διοικητικό συµβούλιο να είναι σε θέση να εντοπίζει εάν οι
αντικειµενικοί στόχοι και τα σχέδια της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου συµπίπτουν µε
τα αντίστοιχα της εταιρείας.
Μετά την έγκριση του ετήσιου πλάνου ελέγχου, οι εσωτερικοί ελεγκτές αναπτύσσουν ένα
σχέδιο για κάθε επιµέρους έργο, στο οποίο συµπεριλαµβάνουν αντικειµενικούς σκοπούς, τις
διαδικασίες και την κατανοµή των πόρων. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να συγκεντρώσει
ορισµένες πληροφορίες προκειµένου να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις στο έργο. Οι
πληροφορίες αυτές σχετίζονται µε :
 Αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους της εταιρίας.
 Πολιτικές, σχέδια, διαδικασίες, νόµους, κανονισµούς, και συµβόλαια που µπορεί να έχουν
σηµαντική επιρροή στις λειτουργίες του έργου.
 Οργανωτικές πληροφορίες, όπως αριθµός και ονόµατα εργαζοµένων, στελέχη και υπάλληλοι
«κλειδιά», περιγραφές καθηκόντων, λεπτοµέρειες για πρόσφατες αλλαγές στην εταιρία,
συµπεριλαµβανοµένων και των αλλαγών σε κύρια συστήµατα.
 Πληροφορίες σχετικά µε τον προϋπολογισµό, τα λειτουργικά αποτελέσµατα και τα
χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα της δραστηριότητας που θα επισκοπηθεί.
 Επισκόπηση αναφορών προηγούµενων έργων, συµπεριλαµβανοµένων και των εργασιών
εξωτερικών ελεγκτών που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.
 Αρχεία αλληλογραφίας για να προσδιορισθούν πιθανά σηµαντικά θέµατα για το έργο.
 Επίσηµη και τεχνική βιβλιογραφία σχετική µε την δραστηριότητα.

Πρέπει να διενεργηθεί προκαταρτική έρευνα προκειµένου να υπάρξει εξοικείωση µε τις
δραστηριότητες, τους κινδύνους και τα συστήµατα ελέγχου, να εντοπισθούν οι περιοχές όπου
πρέπει να δοθεί έµφαση. Η έρευνα είναι µια διαδικασία συλλογής πληροφοριών για το
συγκεκριµένο έργο. Η προκαταρκτική έρευνα επιτρέπει στην ουσία µια εµπεριστατωµένη
προσέγγιση του σχεδιασµού και της εκτέλεσης του έργου και είναι ένα αποτελεσµατικό
εργαλείο για την κατανοµή των πόρων. Το επίκεντρο της έρευνας διαφέρει ανάλογα µε τη
φύση του έργου.

Στα φύλλα εργασίας καταγράφονται οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν και οι αναλύσεις που
έγιναν. Η οργάνωση, ο σχεδιασµός και το περιεχόµενο των φύλλων εργασίας του έργου
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εξαρτώνται από την φύση του έργου. Στα φύλλα εργασίας του έργου πρέπει να
τεκµηριώνονται οι ακόλουθες φάσεις της διαδικασίας του έργου:
 Σχεδιασµός.
 Εκτίµηση των κινδύνων.
 Αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος

Εσωτερικού

Ελέγχου.
 ∆ιαδικασίες του έργου που ακολουθήθηκαν, πληροφορίες που αποκτήθηκαν και τα
συµπεράσµατα που προέκυψαν.
 Επισκόπηση.
 Κοινοποίηση.
 Επανέλεγχος.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής φέρει την ευθύνη για το σχεδιασµό και τη διεκπεραίωση του έργου.
Για το λόγο αυτό , για κάθε έργο καταρτίζεται από τον εσωτερικό ελεγκτή ένα πρόγραµµα
έργου το οποίο πρέπει:
 Να είναι καταγεγραµµένες οι διαδικασίες που εφαρµόζονται για τη συλλογή, την ανάλυση
και την τεκµηρίωση των πληροφοριών κατά τη διάρκεια του έργου.
 Να δηλώνονται οι αντικειµενικοί σκοποί του έργου.
 Να παρουσιάζεται το πλαίσιο και οι έλεγχοι που απαιτούνται για την επίτευξη των
αντικειµενικών σκοπών του έργου σε κάθε φάση του.
 Να προσδιορίζονται τα τεχνικά θέµατα, οι κίνδυνοι, οι διαδικασίες και οι συναλλαγές που
πρέπει να εξετασθούν.
 Να δηλώνεται η φύση και η έκταση των ελέγχων που απαιτούνται.
 Να υπάρχει προϋπολογισµός ωρών πριν από την έναρξη των εργασιών του έργου
Ο προγραµµατισµός του κάθε έργου, πρέπει να εγκριθεί εγγράφως από τον επικεφαλή του
εσωτερικού ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών.
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5.3.1 Eποπτεία και κοινοποιήσεις έργων
Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου έχει τη γενική ευθύνη για την εποπτεία όλων των
έργων. Είναι µια διαδικασία που περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και
τον επανέλεγχο των έργων. Η εποπτεία του κάθε έργου εξαρτάται σε πολύ σηµαντικό βαθµό
από την εµπειρία των ελεγκτών αλλά και από την πολυπλοκότητα του κάθε έργου. Η
εποπτεία εκτείνεται στην εκπαίδευση και εξέλιξη του προσωπικού, στην αξιολόγηση της
απόδοσης των εργαζοµένων, στην παρακολούθηση του χρόνου και του κόστους και σε
παρόµοια διοικητικά ζητήµατα.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν πρόσβαση σε όλα τα αρχεία των έργων και στα φύλλα
εργασίας που έχουν συνταχθεί και αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της περιουσίας της
εταιρείας. Πρόσβαση µπορούν να έχουν µόνο το διοικητικό συµβούλιο και η επιτροπή
ελέγχου.
Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει περιληπτικές αναφορές
(κοινοποιήσεις), οι οποίες τονίζουν τα αποτελέσµατα του κάθε έργου. Οι αναφορές αυτές
µπορούν να εκδίδονται είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασµό µε την τελική αναφορά. Ο κάθε
ελεγκτής οφείλει να συζητά τα συµπεράσµατα που προκύπτουν µε τα αρµόδια κλιµάκια
διεύθυνσης και διοίκησης, πριν εκδώσει την τελική του αναφορά. Οι τελικές κοινοποιήσεις
του έργου πρέπει να προωθούνται άµεσα στα µέλη της εταιρίας που µπορούν να
διασφαλίσουν ότι θα δοθεί η απαραίτητη µέριµνα στα αποτελέσµατα του έργου. Αυτό
σηµαίνει πως η αναφορά θα δοθεί σε αυτούς που είναι σε θέση να αναλάβουν διορθωτικές
ενέργειες ή να διασφαλίσουν ότι τέτοιες ενέργειες θα υλοποιηθούν. Η τελική κοινοποίηση
του έργου θα πρέπει να προωθηθεί στη διεύθυνση της υπό επισκόπηση δραστηριότητας. Πιο
υψηλόβαθµα µέλη της εταιρίας µπορεί να λάβουν µόνο µια περιληπτική κοινοποίηση. Οι
κοινοποιήσεις µπορούν να προωθηθούν και σε άλλα ενδιαφέροντα µέρη, όπως οι εξωτερικοί
ελεγκτές και το συµβούλιο. Οι εργασίες που διεξήχθησαν για την σύνταξη των αναφορών,
θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε την επαγγελµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου αλλά
και οι ελεγκτές να έχουν ενεργήσει µε επαγγελµατική επιµέλεια.

5.3.2 ∆ιορθωτικά µέτρα (follw-up)- ∆ιαδικασία επανελέγχου
Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί και να
ενηµερώνεται συνεχώς για την πρόοδο των εργασιών του εσωτερικού ελέγχου και να
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λαµβάνει τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα όταν το κρίνει απαραίτητο. Εξετάζει τα
αποτελέσµατα των αναφορών από κάθε έργο και ελέγχει εάν έχουν εφαρµοστεί οι
απαραίτητες αρχές και διαδικασίες και εντοπίζει τυχόν παρεκκλίσεις από τους αρχικούς
στόχους που έχει θέσει η διοίκηση για το συγκεκριµένο έργο.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να γνωρίζουν αν εφαρµόστηκαν µε επιτυχία οι διορθωτικές
ενέργειες που πρότεινε ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου και εάν έχουν επιτευχθεί τα
επιθυµητά αποτελέσµατα. Η διαδικασία του επανελέγχου, είναι στην ουσία µια διαδικασία µε
την οποία καθορίζεται η επάρκεια, η αποτελεσµατικότητα, η ορθή υλοποίηση των
διορθωτικών µέτρων που έχουν προταθεί τόσο από τον επικεφαλή του εσωτερικού ελέγχου
όσο και από την διοίκηση. Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου φέρει την ευθύνη για τον
προγραµµατισµό των διαδικασιών και του χρονοδιαγράµµατος του επανελέγχου, που σε πολύ
σηµαντικό βαθµό ο προγραµµατισµός εξαρτάται από τους εκάστοτε κινδύνους και από το
βαθµό δυσκολίας στην υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών.

5.3.3 Υποβολή αναφορών στο συµβούλιο και την ανώτερη διοίκηση
Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου καταθέτει τριµηνιαίες αναφορές προς το συµβούλιο
και την διοίκηση. Οι αναφορές αυτές περιλαµβάνουν σηµαντικές παρατηρήσεις των έργων
και τυχόν αποκλίσεις από τα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα εργασιών του κάθε έργου, από
τα σχέδια στελέχωσης και από τους οικονοµικούς προϋπολογισµούς. Οι σηµαντικές
παρατηρήσεις του έργου είναι αυτές που κατά την κρίση του επικεφαλή του εσωτερικού
ελέγχου, θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την εταιρία. Οι σηµαντικές παρατηρήσεις
του έργου µπορεί να περιλαµβάνουν παρατυπίες στη διεξαγωγή των εργασιών, παράνοµες
πράξεις,

σφάλµατα,

έλλειψη

αποδοτικότητας,

ζηµία,

συγκρούσεις

συµφερόντων,

αναποτελεσµατικότητα, και αδυναµίες του συστήµατος ελέγχου. Μετά από την επισκόπηση
αυτών των συνθηκών µε την διοίκηση, ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου κοινοποιεί τις
σηµαντικές παρατηρήσεις και εισηγήσεις για το έργο στο συµβούλιο, ανεξάρτητα από το αν
έχουν επιλυθεί ικανοποιητικά ή όχι.
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5.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
Οι οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου περιλαµβάνουν τις εταιρικές και τις ενοποιηµένες
καταστάσεις οικονοµικής θέσεως του οµίλου, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών. Η διοίκηση έχει
την ευθύνη για την κατάρτιση και την ορθή παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η διοίκηση είναι
υπεύθυνη για τις εσωτερικές δικλίδες, που είναι απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
σωστή κατάρτιση των εταιρικών και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ανακρίβειες , που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Για το λόγο
αυτό ο όµιλος

J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ έχει δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην λειτουργία τους

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Η ανώτατη διοίκηση έχει κατανοήσει τον σηµαντικότατο
ρόλο που διαδραµατίζει η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου καθώς συµβάλλει στην
αποτελεσµατικότητα και

στην βελτίωση της

ποιότητας

των χρηµατοοικονοµικών

καταστάσεων, αξιολογεί τις καταστάσεις και ανιχνεύει τυχόν παραποιήσεις και απάτες. Ένα
αδύναµο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συνδέεται µε αδύναµες οικονοµικές καταστάσεις. Ο
βασικός στόχος των δικλείδων ασφαλείας που παρέχονται µέσα από τον εσωτερικό έλεγχο
είναι

η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που παρέχεται να είναι τέτοια ώστε να µην

εµπεριέχει ουσιώδη σφάλµατα. Σε ότι αφορά τη συµµόρφωση, προφανώς ο στόχος είναι να
µην παρεκκλίνει η εταιρεία από

τις αρχές και τους κανονισµούς. Σε ότι αφορά τις

λειτουργίες της επιχείρησης ο στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και
αποδοτικότητας.
Ο πρωταρχικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου του οµίλου

είναι η αξιολόγηση των

συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων που υπάρχουν σε όλο το εύρος των λειτουργιών της
εταιρείας ως προς την επάρκεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητά τους σε
σχέση µε την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Στις αρµοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου
συµπεριλαµβάνεται επίσης και ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε τους εσωτερικούς
κανονισµούς.
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5.4.1 Έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου επιβλέπει και συντονίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για την σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων. Πρέπει να επισκοπεί την ετήσια
εκτίµηση κινδύνων του εσωτερικού ελέγχου και τα σχέδια ελέγχων, προκειµένου να
διαπιστώσει την επάρκεια των πόρων και των πληροφοριών, αν είναι αξιόπιστες και
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Συγκεντρώνονται λοιπόν όλες οι πληροφορίες που
χρειάζονται για την προετοιµασία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, των σχετικών
σηµειώσεων και των άλλων συνοδευτικών γνωστοποιήσεων που περιλαµβάνονται στις
χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις της εταιρίας.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται οι αρχές και οι
τεκµηριωµένες διαδικασίες για την υποβολή τριµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων. Η
κατάλληλη επισκόπηση οποιονδήποτε πολιτικών και διαδικασιών από δικηγόρους,
εξωτερικούς ελεγκτές και άλλους ειδικούς µπορεί να προσφέρει πρόσθετη επιβεβαίωση, ότι
οι πολιτικές και οι διαδικασίες είναι εκτενείς και µε ακρίβεια αντικατοπτρίζουν τις ισχύουσες
απαιτήσεις.
Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου κατανέµει τους πόρους της υπηρεσίας εσωτερικού
ελέγχου ανάµεσα στις διαδικασίες διακυβέρνησης και συστηµάτων ελέγχου και της υποβολής
χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων, ανάλογα µε την αξιολόγηση των κινδύνων της εταιρίας.
Πρέπει να εκτελεί διαδικασίες οι οποίες να παρέχουν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις προς το
συµβούλιο και την διοίκηση ότι τα συστήµατα ελέγχου που εφαρµόζονται υποστηρίζουν την
σύνταξη ορθών οικονοµικών καταστάσεων, έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα και εφαρµόζονται
αποτελεσµατικά. Τα συστήµατα ελέγχου που έχει υιοθετήσει η εταιρεία είναι επαρκή ώστε
να εξασφαλίζουν την πρόληψη αλλά και τον εντοπισµό σηµαντικών λαθών, παρατυπιών,
λανθασµένων υποθέσεων και υπολογισµών και άλλων γεγονότων που θα είχαν σαν
αποτέλεσµα ανακριβείς και παραπλανητικές οικονοµικές καταστάσεις.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές της εταιρείας προτείνουν κατάλληλες βελτιώσεις για τις πολιτικές
και

τις

διαδικασίες

ετοιµασίας

των

οικονοµικών

καταστάσεων

προκειµένου

να

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, να είναι αξιόπιστες και να δίνουν µια πλήρη εικόνα
των οικονοµικών µεγεθών και της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης. Αξιολογούν τις
διαδικασίες λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου µε το βέλτιστο τρόπο και διαθέτουν τις
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας ώστε να εντοπίζονται τυχόν λάθη και παρατυπίες, που
ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε αλλοιωµένα αποτελέσµατα. Οι εσωτερικές ελεγκτές της
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εταιρείας οφείλουν να παρέχουν και την αντίστοιχη πληροφόρηση, σχετικά µε τα
αποτελέσµατα και την αξιοπιστία των ελέγχων, προς τη διοίκηση
Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου υποχρεούται να χρησιµοποιεί ένα σύστηµα για τη
διασφάλιση της ποιότητας των οικονοµικών καταστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι σύµφωνο
και µε τα διεθνή πρότυπα ελέγχου ποιότητας. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει την επίβλεψη
των εργασιών του εσωτερικού ελέγχου προκειµένου να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τα
πρότυπα και τα προγράµµατα ελέγχου. Η επίβλεψη περιλαµβάνει την παροχή των
κατάλληλων οδηγιών, την επιβεβαίωση ότι το εγκεκριµένο πρόγραµµα ελέγχου ακολουθείται
και ότι οι εκθέσεις ελέγχου είναι ακριβείς, αντικειµενικές, δηµιουργικές και έγκαιρες και τον
εντοπισµό των παραλείψεων που µπορούν να επηρεάσουν την κατάρτιση των οικονοµικών
καταστάσεων.
5.4.2 Εσωτερικός έλεγχος& οικονοµικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του 201344
Σύµφωνα µε το καταστατικό εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας J&P ΑΒΑΞ και την ετήσια
έκθεση ελέγχου, κατά τη διάρκεια του 2013, ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου είχε
τακτικές συναντήσεις µε την επιτροπή ελέγχου, η οποία βοηθάει την διοίκηση στην
εκπλήρωση του εποπτικού της ρόλου ως προς της χρηµατοοικονοµικές αναφορές, τις
διαδικασίες της εταιρείας για έλεγχο συµµόρφωσης και τον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας. Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν λειτουργικά και οργανωτικά θέµατα και
παρασχέθηκαν όλες οι ζητηθείσες πληροφορίες και ενηµέρωση σχετικά µε τα εφαρµοζόµενα
συστήµατα ελέγχου, την αποτελεσµατικότητά τους και την πορεία των ελέγχων κυρίως στις
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες.
Υποβλήθηκε στην επιτροπή ελέγχου ετήσιος απολογισµός, µε συγκεντρωτική αναφορά στα
σηµαντικότερα ευρήµατα και στις προτάσεις βελτίωσης των ελεγχόµενων τµηµάτων. Το
διοικητικό συµβούλιο µε την αρµόδια επιτροπή ελέγχου προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, µε βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες, τις
διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και των
εποπτικών αρχών.
Η εταιρεία διαθέτει από τις καλύτερα οργανωµένες διαδικασίες για τη λογιστική
απεικόνιση των οικονοµικών γεγονότων και την προετοιµασία των οικονοµικών
καταστάσεων, που αποτελούν υπόδειγµα και για άλλες εταιρείες του κλάδου. Το λογιστικό
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σύστηµα της εταιρείας υποστηρίζεται από εξειδικευµένα πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία
έχουν προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της εταιρείας. Έχουν καθοριστεί µε µεγάλη ακρίβεια
και εξειδίκευση

διαδικασίες ελέγχου και λογιστικών συµφωνιών προκειµένου να

διασφαλίζεται η ορθότητα και η νοµιµότητα των καταχωρήσεων στα λογιστικά βιβλία αλλά
και η πληρότητα και η εγκυρότητα των οικονοµικών καταστάσεων. Η J&P ΑΒΑΞ δίνει
ιδιαίτερη έµφαση σε αυτό γιατί προσπαθεί µε κάθε τρόπο να ελέγχει αποτελεσµατικά όλες τις
εταιρείες του οµίλου και εξετάζει διεξοδικά την πορεία του κάθε έργου, προκειµένου οι
καταστάσεις τόσο οι ενδιάµεσες όσο και οι ετήσιες να αποτελούν πιστή αναπαράσταση της
πραγµατικής οικονοµικής θέσης και πορείας του οµίλου.
Η επιτροπή ελέγχου του διοικητικού συµβουλίου, αξιολογεί τις διαδικασίες καταρτίσεως
των οικονοµικών καταστάσεων , σύµφωνα µε τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και εξετάζει τις
εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών για θέµατα αποκλίσεων από τις τρέχουσες λογιστικές
πρακτικές.
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση ελέγχου, οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας είναι
αξιόπιστες και ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, δίνουν µια πλήρη εικόνα της
οικονοµικής θέσεως της εταιρείας. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα που προκύπτουν έχουν
επεξεργαστεί µέσα από το αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που έχει υιοθετήσει
η εταιρεία.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες
οικονοµικές

καταστάσεις. Οι ελεγκτές έχουν εξετάσει

τις εσωτερικές δικλίδες

που

σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης

την αξιολόγηση της

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Μέσα από τον
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων προκύπτουν πολλά οικονοµικά οφέλη. Ο έλεγχος
λοιπόν, µειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο των αναξιόπιστων πληροφοριών και την αβεβαιότητα
για την πορεία της εταιρείας και βελτιώνει την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
Βελτίωση ακόµα παρατηρείται σε ότι αφορά την αποδοτικότητα των λειτουργιών της
εταιρείας καθώς ο ελεγκτής στα πλαίσια του ελέγχου υποβάλει προτάσεις βελτίωσης των
δικλείδων ασφαλείας της επιχείρησης.
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Οι οικονοµικές καταστάσεις λοιπόν, του οµίλου J&P ΑΒΑΞ ΑΕ, παρουσιάζουν εύλογα και
µε ορθό τρόπο την οικονοµική θέση της εταιρείας. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη σωστή
λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, στην ευσυνειδησία των εσωτερικών
ελεγκτών, που εκτελούν τα καθήκοντα τους, µε απαράµιλλο ζήλο και δεν αποκλίνουν από
τους αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση, για την εύρυθµη λειτουργία του
οµίλου, αλλά και στην αποδοτική και σηµαντική συνεισφορά της επιτροπής ελέγχου του
διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, που έχει την εποπτεία όλων των αρµοδιοτήτων της
υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου όπως αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας και όπως
προκύπτουν από τα διεθνή πρότυπα ελέγχου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο εσωτερικός έλεγχος διαδραµατίζει τον σηµαντικότερο ρόλο για την εύρυθµη λειτουργία
της επιχείρησης και τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων των κινδύνων, προσθέτοντας
αξία στις επιχειρήσεις. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η συµβολή του στην ανάπτυξη
της εταιρικής κουλτούρας και της συνεργασίας µεταξύ των τµηµάτων της εταιρείας και η
τήρηση του θεσµικού πλαισίου. Πρόκειται στην ουσία, για ένα µηχανισµό επιτήρησης που
συµβάλλει

στην προστασία της εταιρείας και στη διασφάλιση των συµφερόντων των

µετόχων της. Η ανυπαρξία ενός υγιούς συστήµατος εσωτερικού ελέγχου µπορεί να αποβεί
καταστροφική. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, για τις περισσότερες επιχειρήσεις
θεωρείται ζωτικής σηµασίας για την ικανοποιητική και αποτελεσµατική πορεία της, για αυτό
και οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει στη δηµιουργία τµήµατος εσωτερικού
ελέγχου.
Η αποστολή του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθά τις επιχειρήσεις στην αξιολόγηση και
την αντιµετώπιση όλων των κινδύνων και στην συλλογή των κατάλληλων πληροφοριών, οι
οποίες θα είναι αξιόπιστες προκειµένου να συµβάλουν αποτελεσµατικά στη σωστή σύνταξη
των οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες θα αποδίδουν τα πραγµατικά οικονοµικά µεγέθη .
Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι εκείνος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να το πετύχει.
Βέβαια, ο ρόλος του σύγχρονου εσωτερικού ελέγχου έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία
χρόνια . Τα οικονοµικά σκάνδαλα , οι χρεοκοπίες µεγάλων επιχειρήσεων είχαν σαν
αποτέλεσµα να επηρεάσουν την εµπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού ως προς την ορθή
διαχείριση των επιχειρήσεων στις οποίες επένδυαν. Το θετικό αυτών των περιστατικών ήταν
ότι ενίσχυσαν σε πολύ µεγάλο βαθµό το ρόλου του εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων
και οδήγησαν στη δηµιουργία ισχυρών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου.
Είναι επιτακτική η ανάγκη για την υιοθέτηση του εσωτερικού ελέγχου, που συµβάλει
σηµαντικά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, τη δηµιουργία ενός ισχυρού περιβάλλοντος
εσωτερικού

ελέγχου,

την

εταιρική

διακυβέρνηση

και

την

αξιοπιστία

των

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Η πρόληψή που παρέχεται µέσα από την αποτελεσµατική εφαρµογή του εσωτερικού
ελέγχου είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιµετώπιση της λογιστικής απάτης και της
παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. Άλλωστε η ιστορία έχει δείξει ότι οι
περιπτώσεις αποτυχίας µεγάλων επιχειρήσεων οφείλεται σε µια αποτυχία του συστήµατος
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εσωτερικού ελέγχου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είχε
αξιολογήσει τους κινδύνους και τις διαδικασίες µε καλύτερο και πιο σωστό τρόπο τότε το
αποτέλεσµα θα µπορούσε να ήταν διαφορετικό.
Όπως είδαµε και στην περίπτωση του οµίλου J&P ΑΒΑΞ ΑΕ όσο πιο αποτελεσµατικά
λειτουργεί η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, εξασφαλίζεται έτσι και η σωστή λειτουργία όλης
της επιχείρησης. Όσο πιο οργανωµένο είναι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, αποφεύγονται
οι κίνδυνοι και επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί, που είναι σύµφωνοι µε τις πολιτικές
που διέπουν τη διοίκηση. Επίσης οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από την υπηρεσία
εσωτερικού ελέγχου, εξετάζονται, και αυτές που κρίνονται απαραίτητες και αξιόπιστες
χρησιµοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι οικονοµικές
καταστάσεις της επιχείρησης απεικονίζουν πιστά την πραγµατική οικονοµική θέση της
επιχείρησης και τα οικονοµικά αποτελέσµατα που περιλαµβάνονται σε αυτές είναι αληθή και
δεν εξυπηρετούν τα συµφέροντα κανενός.
Οι αρχές και οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου αν και έχουν µεγαλύτερη εφαρµογή
στις µεγάλες

επιχειρήσεις είναι απαραίτητες όµως

επιχειρήσεις γιατί και σε αυτές αντιµετωπίζονται

και χρήσιµες και για τις µικρές

προβλήµατα

όπως προστασίας των

περιουσιακών στοιχείων από κλοπή, φθορά ή αλλοίωση καθώς και αποφυγής ηθεληµένων ή
αθέλητων λαθών και παραλείψεων κατά την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων στα
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
Ένα σηµαντικό βήµα για τη βελτίωση των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου είναι η
ενδυνάµωση της ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών, προκειµένου να αποφεύγεται τόσο
η σύγχυση όσο και η σύγκρουση των ρόλων τους µε άλλους µέσα στην ίδια εταιρία. Οι
εσωτερικοί ελεγκτές εργάζονται στενά µε την εσωτερική διοίκηση και τους εξωτερικούς
ελεγκτές, γεγονός που µπορεί να επηρεάσει την αντικειµενικότητα και την ανεξαρτησία
τους. Για το λόγο αυτό υιοθετούνται τα διεθνή πρότυπα ελέγχου προκειµένου να
διασφαλίζεται ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή, να ενισχύεται η ανεξαρτησία του , η
αµεροληψία του και η εµπιστοσύνη προς το πρόσωπό του.
Ως κεντρικό συµπέρασµα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, µπορούµε εξάγουµε ότι η
λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου διαδραµατίζει ίσως τον σηµαντικότερο ρόλο µέσα στην
ίδια την επιχείρηση. Η πιστή εφαρµογή των αρχών, των διαδικασιών και των κανόνων του
εσωτερικού ελέγχου εξασφαλίζει την επιτυχηµένη λειτουργία της επιχείρησης και την
ανοδική της πορεία. Μέσα από τον εσωτερικό έλεγχο προλαµβάνονται οι κίνδυνοι,
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά οι απειλές και επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί.
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Επίσης εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων, αφού τα
στοιχεία τα οποία συλλέγονται ελέγχονται από διάφορα στάδια και µε διάφορα µέσα. Με τη
σωστή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποφεύγονται τα λάθη και οι παραποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζουν µια παραπλανητική εικόνα της
επιχείρησης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται χρηµατοοικονοµικά σκάνδαλα.
Οι προτάσεις που διαµορφώνονται ύστερα από τη συγγραφή της παρούσας διπλωµατικής
σχετικά µε µελλοντική έρευνα, θα µπορούσαν να είναι οι ακόλουθες
 Ο συσχετισµός της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου µε τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία της επιχείρησης. Η διερεύνηση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα ύπαρξης
σχέσεων µεταξύ ποιότητας εσωτερικού ελέγχου και χρηµατοοικονοµικών µεγεθών.
 Η συµµόρφωση µε τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου για να αποφεύγονται λάθη και
παραποιήσεις κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων.
 Οι λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου

θα πρέπει να ενισχυθούν ως προς την

αποστολή, την οργάνωση, το ανθρώπινο δυναµικό, την µεθοδολογία τους ώστε να
µπορούν να προσθέσουν αξία αλλά να καλύψουν ελεγκτικά τους κινδύνους της
επιχείρησης.
 Η ενδυνάµωση της παρουσίας του εσωτερικού ελέγχου σε κάθε τµήµα της
επιχείρησης.
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