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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

 

Ο πρωταρχικός στόχος της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µέσω των 

οικονοµικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφοριών µε ακρίβεια και αξιοπιστία 

από µέρους των εταιρειών προς τους µετόχους, τους επενδυτές και λοιπούς 

ενδιαφεροµένους σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και την 

κερδοφορία της, καθώς και τους τρόπους χρησιµοποίησης των πόρων της (Fridson 

και Alvarez, 2002). Οι πληροφορίες που παρέχονται µέσω των οικονοµικών 

καταστάσεων είναι χρήσιµες στους οικονοµικούς αναλυτές και τους επενδυτές, 

καθώς παρέχουν και µία εικόνα της εταιρείας για τα προηγούµενα έτη, που βοηθά 

στην καλύτερη αποτίµηση των εταιρειών, καθώς και της µελλοντικής τους ανάπτυξης 

και εν τέλει στην αποτελεσµατική διαδικασία λήψης αποφάσεων (Zager και Zager, 

2006). Ως εκ τούτου, οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να διέπονται από 

αξιοπιστία (Adams και Evans, 2004, Hopeetal., 2011, Shroff, 2015) και διαφάνεια 

(Lepădatu και Pîrnău, 2009,VandenBerghe, 2009, Spasić και Denčić-Mihajlov, 2014).  

 

Εξαιτίας της σηµαντικότητας των οικονοµικών καταστάσεων και της 

απαίτησης των ενδιαφερόµενων µερών για διαφάνεια και αξιοπιστία, υφίσταται η 

αναγκαιότητα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου (DeFond και Zhang 2014). 

Υποστηρίζεται ότι ο στόχος του εσωτερικού ελέγχου ως µέρος της εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι να υποστηρίζει και να ενδυναµώνει τους µηχανισµούς 

διακυβέρνησης των οργανισµών, καθώς επίσης και να αξιολογεί και να βελτιώνει την 

αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης κινδύνων και του ελέγχου (Corametal., 2006). Η 

σηµασία του εσωτερικού ελέγχου έγκειται στο ότι συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στη 

διαχείριση κινδύνων και στον προσδιορισµό ευκαιριών που µπορεί να εκµεταλλευθεί 

ο οργανισµός (Chartered Institute of Internal Auditors, 2012), καθώς και στη 

διασφάλιση της συµµόρφωσης των διαδικασιών της εταιρείας µε την συνολική 

στρατηγική της (Chartered Institute of Internal Auditors, 2012), ενώ εξαιρετικά 
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σηµαντικός είναι ο ρόλος του στην ανίχνευση φαινοµένων απάτης ως αναπόσπαστο 

στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης (Corametal., 2006,Botez, 2012,Zahariaetal., 

2014,Petraşcu και Tieanu, 2014,Munteanu και Zaharia, 2014). 

 

Από την άλλη, ο εξωτερικός έλεγχος συµβάλλει στο να διασφαλίσει ότι οι 

οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν µε τα λογιστικά πρότυπα και ότι εφαρµόζονται 

κατάλληλα οι λογιστικές αρχές και πολιτικές (Ojo, 2009,Larcker, 2011,Alabede, 

2012). Ως εκ τούτου, ο εξωτερικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στην 

αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων (Adams και Evans, 2004,Hopeetal., 2011) 

και κατά συνέπεια στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειάς των εταιρειών 

(Alabede, 2012). Επίσης, παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά ότι καθήκον του 

εξωτερικού ελέγχου αποτελεί η αποκάλυψη περιπτώσεων απάτης, το κοινό αναµένει 

από τους εξωτερικούς ελεγκτές αυτόν τον ρόλο (Larcker, 2011,Alabede, 2012). 

Τέλος, ο εξωτερικός έλεγχος είναι σηµαντικός, καθώς επηρεάζει τους managers 

ούτως ώστε να µειώνεται το πρόβληµα εντολέα-αντιπροσώπου (principal-

agentproblem) (Fan και Wong, 2001,Ojo, 2009). 

 

Συνεπώς, από τα παραπάνω µπορούµε εύκολα να κατανοήσουµε την 

αλληλεπίδραση που υπάρχει µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Πιο 

συγκεκριµένα, υπάρχει µία επίδραση του εσωτερικού ελέγχου στον προγραµµατισµό 

των διαδικασιών του εξωτερικού ελέγχου, παροχή πληροφοριών του εσωτερικού 

ελέγχου στον εξωτερικό ελεγκτή, επίδραση του εσωτερικού ελέγχου στην σύνταξη 

έκθεσης του εξωτερικού ελεγκτή, αλλά και συγκρούσεις µεταξύ εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου. 

 

Η πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση του 2007 και η χειραγώγηση των 

κερδών από µέρους των managers κατέδειξε την τεράστια σηµασία τόσο του 

εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στον τρόπο παράθεσης 

των οικονοµικών πληροφοριών που αφορούν τις επιχειρήσεις (VandenBerghe, 

2009,Huy και Yuan, 2010,Boţa-Avram, 2012), κάτι το οποίο αποτελεί τον κυριότερο 

παράγοντα στην επίτευξη ενός αποτελεσµατικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης 

(VandenBerghe, 2009). Συνεπώς, γίνεται κατανοητή η σχέση µεταξύ εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης (Damodaran, 2006,Tweedie, 

2008,Tomasic, 2009,Huy και Yuan, 2010), ενώ άλλοι δύο παράµετροι του 
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περιβάλλοντος ελέγχου αποτελούν ο οργανωτικός σχεδιασµός 

(PricewaterhouseCoopers, 2009) και η ιδιοκτησιακή δοµή (Fan και Wong, 

2002,AbdulRahman και Ali, 2006,OECD, 2007,Mitraetal., 2012,Al-Rassas και 

Kamardin, 2015). 

 

1.2 Ερευνητικός σκοπός και στόχοι εργασίας 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η σηµασία, η λειτουργία και η 

επίδραση του εσωτερικού ελέγχου στον εξωτερικό έλεγχο και γενικά την 

αλληλεπίδραση µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα, οι 

επιµέρους στόχοι της παρούσας µελέτης είναι οι εξής: 

1. Να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές που διέπουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

2. Να διερευνηθεί η σηµασία και η αναγκαιότητα της αξιοπιστίας και της 

διαφάνειας των οικονοµικών καταστάσεων 

3. Να αποσαφηνιστεί η έννοια του εσωτερικού ελέγχου και να προσδιοριστεί η 

αναγκαιότητα και η σηµασία του εσωτερικού ελέγχου 

4. Να αποσαφηνιστεί η έννοια του εξωτερικού ελέγχου και να προσδιοριστεί η 

αναγκαιότητα και η σηµασία του εξωτερικού ελέγχου 

5. Να διερευνηθεί η αλληλεπίδραση µεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου 

 

 

1.3 Μεθοδολογία εργασίας 

 

 

Για το σκοπό αυτής της εργασίας θα χρησιµοποιηθεί η δευτερογενής έρευνα, που 

αποτελείται από τη συλλογή στοιχείων από δευτερογενείς πηγές. Ουσιαστικά, η 

δευτερογενής έρευνα περιλαµβάνει την συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από 

προηγούµενες δηµοσιευµένες έρευνες άλλων µελετητών σχετικά µε το υπό εξέταση 

θέµα, το οποίο συνιστά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Dawson, 2009). Σύµφωνα µε 

τον Birmingham (2001) η δευτερογενής έρευνα παρέχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο του 

υπό µελέτη φαινοµένου, στην παρούσα περίπτωση της αναγκαιότητας των 

οικονοµικών καταστάσεων, του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και των 
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ζητηµάτων που σχετίζονται µε αυτά τα δύο είδη ελέγχων. Στο πλαίσιο της 

δευτερογενούς έρευνας ακολουθήθηκαν τα παρακάτω τέσσερα στάδια, όπως 

αναφέρονται από την Dawson (2009): α) προσδιορισµός των πηγών ανεύρεσης 

στοιχείων, β) συλλογή στοιχείων, γ) αξιολόγηση στοιχείων, δ) ανάλυση στοιχείων. 

 

Τα στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί σε αυτήν την έρευνα προέρχονται από 

βιβλία της διεθνούς βιβλιογραφίας, άρθρα στο διαδίκτυο, αναφορές ελεγκτικών 

αρχών και εταιρειών, αρχές που έχουν θεσπιστεί από συγκεκριµένα σώµατα και 

θεσµούς σχετικούς µε τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο και την εταιρική 

διακυβέρνηση, καθώς και από άρθρα σε ακαδηµαϊκά περιοδικά.  

 

1.4 ∆οµή εργασίας 

 

 

Η εργασία χωρίζεται σε επτά κεφάλαια. Το πρώτο αποτελεί τη εισαγωγή, όπου 

διατυπώνονται το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας, ο ερευνητικός σκοπός αυτής, η 

µεθοδολογία και τα κεφάλαια που την απαρτίζουν. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται 

µε τις βασικές αρχές και τη λειτουργία των οικονοµικών καταστάσεων, όπου 

παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των οικονοµικών καταστάσεων και η 

σηµασία τους, δηλαδή ο ρόλος που επιτελούν, καθώς και οι λόγοι που καθιστούν 

αναγκαία την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων.  

 

Το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο πραγµατεύονται το ζήτηµα του εσωτερικού 

και εξωτερικού ελέγχου αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα, προσδιορίζονται 

εννοιολογικά ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος, αιτιολογείται η αναγκαιότητα και 

η σηµασία του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, παρατίθεται η ιστορική 

αναδροµή των δύο αυτών µορφών ελέγχου καθώς και το θεσµικό τους πλαίσιο, ενώ 

τέλος γίνεται συζήτηση για τα ζητήµατα ηθικής και δεοντολογίας στον εσωτερικό και 

εξωτερικό έλεγχο.  

 

Το πέµπτο κεφάλαιο πραγµατεύεται τα θέµατα του οργανωτικού σχεδιασµού, 

της εταιρικής διακυβέρνησης και της ιδιοκτησιακής δοµής, ως παράµετροι τόσο του 

εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού ελέγχου. Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται µε την 
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αλληλεπίδραση που υπάρχει µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, τόσο στο 

πλαίσιο της συνεργασίας όσο και στο πλαίσιο σύγκρουσης αυτών των δύο µορφών 

ελέγχου. Τέλος, το έβδοµο κεφάλαιο συνοψίζει τα κυριότερα συµπεράσµατα της 

έρευνας, τους περιορισµούς αυτής και καταθέτει προτάσεις για µελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

2.1 Βασικές αρχές λειτουργίας οικονοµικών καταστάσεων 

 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν µια δοµηµένη απεικόνιση της οικονοµικής 

θέσης και επίδοσης µιας οικονοµικής οντότητας. Οι οικονοµικές καταστάσεις 

περιλαµβάνουν την κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης, την κατάσταση του 

λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, την 

κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης, καθώς και το προσάρτηµα του 

ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης.  

 

Ο στόχος των οικονοµικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφοριών 

σχετικά µε την οικονοµική θέση, τη χρηµατοοικονοµική απόδοση και τις ταµειακές 

ροές της οικονοµικής οντότητας, που είναι χρήσιµες για ένα ευρύ φάσµα χρηστών, 

προκειµένου να λαµβάνουν οικονοµικές αποφάσεις. Οι οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν επίσης τα αποτελέσµατα της διαχείρισης των πόρων από µέρους του 

management. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι οικονοµικές καταστάσεις 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα ίδια 

κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των κερδών και των 

ζηµιών, τις εισφορές από και διανοµές σε ιδιοκτήτες, αλλά και τις ταµειακές ροές 

µίας επιχείρησης. Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα µε άλλες πληροφορίες που 

βρίσκονται στις σηµειώσεις, βοηθούν τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 

να προβλέψουν τις µελλοντικές ταµειακές ροές της επιχείρησης και, ειδικότερα, το 

χρονοδιάγραµµα και τη βεβαιότητα αυτών.  

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις µέσω των πληροφοριών που προσφέρουν για 

προηγούµενα έτη, βοηθούν τους επενδυτές και τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές 

να αποκτήσουν µία πληρέστερη εικόνα για την εκάστοτε επιχείρηση και να µειώσουν 

το κενό που υπάρχει µεταξύ της υποθετικής και της πραγµατικής εικόνας και θέσης 
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της εταιρείας, όσον αφορά τα βασικά οικονοµικά της µεγέθη. Το κενό αυτό που 

υπάρχει µεταξύ της πραγµατικής (actual) και της αναµενόµενης / υποθετικής 

ανάπτυξης από µέρους της διοίκησης ονοµάζεται εταιρικό κενό αξιοπιστίας 

(corporatecredibilitygap). 

 

Συνεπώς, µία βασική λειτουργία των οικονοµικών καταστάσεων είναι ότι 

συµβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Zager και Zager, 2006). Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι πιο σηµαντικές οικονοµικές καταστάσεις είναι ο ισολογισµός, οι 

καταστάσεις ταµειακών ροών, οι καταστάσεις κερδών / ζηµιών και οι αλλαγές στα 

ίδια κεφάλαια (Zager και Zager, 2006). Η ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων 

δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης των καλών χαρακτηριστικών της επιχείρησης, που 

θα µπορούσαν να γίνουν αντικείµενο αξιοποίησης, αλλά και των αδυναµιών της, που 

οδηγεί στη λήψη διαρθρωτικών µέτρων. Προς αυτό το σκοπό, ιδιαίτερο ρόλο 

διαδραµατίζει η ανάλυση αριθµοδεικτών, η οποία επιτρέπει τη διερεύνηση της 

αποδοτικότητας της επιχείρησης και ως εκ τούτου µπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζονται µε την χρηµατοδότηση της 

εταιρείας ή την επένδυση σε αυτήν (Zager και Zager, 2006). 

 

Στο Fourth Directive της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηµοσιεύθηκε το 1971 και 

υιοθετήθηκε το 1978, αναφέρονται έξι βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις (Nobes και Stadler, 2014): συνεχή ανησυχία, χρονική 

συνέπεια, σύνεση, δεδουλευµένη βάση, χωριστή αποτίµηση και αντιστοιχία µεταξύ 

του ισολογισµού ανοίγµατος και του ισολογισµού κλεισίµατος. Το 

AmericanAccountingAssociation εξέδωσε την έκθεση 

«AStatementofBasicAccountingTheory (ASOBAT)» το 1966, στην οποία 

αναφέρονται τέσσερα βασικά standard για τις πληροφορίες που εµπεριέχονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις (Nobes και Stadler, 2014): συνάφεια, επαληθευσιµότητα, 

ελευθερία από προκαταλήψεις και ποσοτικοποίηση. Το Financial Accounting 

Standards Board (FASB) έθεσε τη συνάφεια και την αξιοπιστία ως τις δύο κύριες 

αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις οικονοµικές καταστάσεις. Με την υιοθέτηση των 

IFRS (International Financial Reporting Standards), η έννοια της διαφάνειας εισήχθη 

και αυτή ως βασικό χαρακτηριστικό των οικονοµικών καταστάσεων, παρόλο που δεν 

αναφέρεται ρητά στο Πλαίσιο (Nobes και Stadler, 2014).  
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Οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την 

οικονοµική θέση, τη χρηµατοοικονοµική επίδοση και τις ταµειακές ροές µιας 

επιχείρησης. Η ακριβοδίκαιη παρουσίαση απαιτεί την πιστή απεικόνιση των 

επιδράσεων των συναλλαγών, άλλων γεγονότων και συνθηκών σύµφωνα µε τους 

ορισµούς και τα κριτήρια αναγνώρισης για τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, 

και τα λοιπά µεγέθη, όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα. Σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και µε 

βάση την προηγηθείσα ανάλυση, οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι 

αξιόπιστες και να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. ∆εν είναι τυχαίο, επίσης, ότι δύο 

από τα κριτήρια που εξετάζονται κατά τη βράβευση της ACCA 

(AssociationofCharteredCertifiedAccountants) είναι η πληρότητα και η αξιοπιστία 

(Adams και Evans, 2004). 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης συνοψίζουν τις οικονοµικές 

συνέπειες των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων. Οι επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες της εταιρείας σε κάθε χρονική περίοδο είναι πάρα πολλές για να 

αναφερθούν ξεχωριστά σε τρίτους. Επιπρόσθετα, η γνωστοποίηση ορισµένων 

δραστηριοτήτων της εταιρείας λεπτοµερώς θα µπορούσε να είναι επιζήµια για την 

ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης. Το λογιστικό σύστηµα της επιχείρησης παρέχει 

ένα µηχανισµό µέσω του οποίου οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες, επιλέγονται, 

µετρώνται, αλλά και συγκεντρώνονται σε δεδοµένα οικονοµικών καταστάσεων.  

 

Ωστόσο, η προαναφερθείσα σχέση λειτουργεί και αντίστροφα. Πιο αναλυτικά, 

η αποτελεσµατική αποτύπωση της οικονοµικής κατάστασης µίας εταιρείας και η 

αποτελεσµατική ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων επιτρέπει την απόκτηση 

δεδοµένων που γνωρίζουν οι managers, µέσω της δηµοσιοποίησης αυτών των 

στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις. Επειδή αρκετοί δεν έχουν πρόσβαση σε 

αυτές τις πληροφορίες, βασίζονται στη γνώση του κλάδου και τις ανταγωνιστικές 

στρατηγικές για να ερµηνεύσουν τις οικονοµικές καταστάσεις. Οι οικονοµικές 

καταστάσεις χρησιµεύουν στην επιχειρηµατική στρατηγική ανάλυση, τη λογιστική 

ανάλυση, τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση και τέλος στην ανάλυση των προοπτικών 

µίας εταιρείας. 
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2.2 Η αναγκαιότητα της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Η αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να οριστεί ως η εµπιστοσύνη ή η 

πίστη που έχουν οι επενδυτές στην ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων που τους 

παρουσιάζονται (Shroff, 2015). Η έννοια της αξιοπιστίας των οικονοµικών 

καταστάσεων συνδέεται µε τα λογιστικά ελαττώµατα, ή αλλιώς λογιστικά σφάλµατα 

(accountingdefects). Ένα λογιστικό σφάλµα είναι µια πραγµατική ή υποτιθέµενη 

ανακρίβεια (ή παράλειψη) σε µία τριµηνιαία ή ετήσια οικονοµική κατάσταση µίας 

εταιρείας. Οι πραγµατικές ανακρίβειες οφείλονται σε λογιστικά λάθη ή παρατυπίες. 

Τα λάθη στις οικονοµικές καταστάσεις µπορεί να περιλαµβάνουν (Johnson και 

Shores, 1999): 

� λάθη στη συλλογή ή επεξεργασία των δεδοµένων από τα οποία 

προετοιµάζονται οι οικονοµικές καταστάσεις  

� παράλογες λογιστικές εκτιµήσεις που προκύπτουν από την παρερµηνεία των 

γεγονότων που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων 

� λάθη κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών σχετικά µε τα ποσά που 

αναφέρθηκαν, την ταξινόµησή τους, τον τρόπο παρουσίασης τους ή την 

παράθεση αυτών 

 

Αναφέρονται δύο είδη αξιοπιστίας: η εσωτερική και η εξωτερική. Οι 

διαβεβαιώσεις τρίτων µερών είναι σηµαντικό στοιχείο της εξωτερικής αξιοπιστίας. Η 

εσωτερική αξιοπιστία, από την άλλη, συνδέεται µε την ποιότητα των πολιτικών, τις 

οργανωσιακές δοµές, τα εσωτερικά συστήµατα management, τη διαχείριση του 

κινδύνου, αλλά και τον εσωτερικό έλεγχο. Καθώς όλοι αυτοί οι παράµετροι 

αποτελούν το αντικείµενο της εξωτερικής διαβεβαίωσης, κατανοεί κανείς πόσο 

σηµαντική είναι αυτή για την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων (Adams και 

Evans, 2004).  

 

Στην περίπτωση που υπάρξουν λάθη στις οικονοµικές καταστάσεις, τίθεται 

υπό αµφισβήτηση η αξιοπιστία του management της εταιρείας, δεδοµένου ότι 

τίθενται ερωτήµατα από τη µεριά των επενδυτών σχετικά µε ακεραιότητα του 

management, τις τυχόν αδυναµίες που υπάρχουν στις δοµές εσωτερικού και 
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εξωτερικού ελέγχου, την εποπτεία, αλλά και την επιτροπή ελέγχου (Johnson και 

Shores, 1999).  

Εκτός από την αξιοπιστία του management της εταιρείας, η αξιοπιστία των 

οικονοµικών καταστάσεων είναι σηµαντική, καθώς ενισχύει την αποτελεσµατική 

κατανοµή των περιορισµένων χρηµατοπιστωτικών κεφαλαίων προς όφελος 

υποσχόµενων επενδυτικών ευκαιριών, το οποίο µε τη σειρά του µεγιστοποιεί τον 

πλούτο των µετόχων. Αυτό προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι ένας από τους 

πρωταρχικούς στόχους της σύνταξης και διάθεσης οικονοµικών καταστάσεων είναι η 

διευκόλυνση της κατανοµής κεφαλαίων και η µείωσης της ασύµµετρης 

πληροφόρησης (Shroff, 2015). Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της βελτίωσης της 

ποιότητας της αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων, που µειώνει την ασύµµετρη 

πληροφόρηση και αυξάνει την πρόσβαση µίας εταιρείας σε εξωτερική 

χρηµατοδότηση, που µε τη σειρά τους οδηγούν σε αυξήσεις στις επενδύσεις και στην 

αποτελεσµατικότητα των επενδύσεων.  

 

Η µείωση της ασύµµετρης πληροφόρησης επισηµαίνεται και από τους 

Hopeetal. (2011). Πιο συγκεκριµένα, οι συγγραφείς αναφέρουν πως, η ικανότητα 

ελέγχου των ιδιοκτητών εταιρειών για την εξαγωγή ιδιωτικών οφελών είναι 

µεγαλύτερη σε χώρες µε ασθενέστερους νοµικούς θεσµούς. Στις χώρες αυτές, η 

παροχή αξιόπιστων οικονοµικών πληροφοριών µέσω των αξιόπιστων οικονοµικών 

καταστάσεων θα µπορούσε να διαδραµατίσει έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη 

µείωση της ασύµµετρης πληροφόρησης µεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των 

εξωτερικών πηγών χρηµατοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα των Hopeetal. 

(2011) σε ένα δείγµα εταιρειών από 68 χώρες, κατέδειξε ότι, οι επιχειρήσεις µε τη 

µεγαλύτερη αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, δηλαδή, των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων που ελέγχονται από έναν εξωτερικό ελεγκτή, δηλώνουν 

σηµαντικά χαµηλότερα αντιληπτά προβλήµατα όσον αφορά στην πρόσβαση σε 

εξωτερική χρηµατοδότηση. Επιπλέον, ο αντίκτυπος της χρηµατοοικονοµικής 

αξιοπιστίας όσον αφορά στη µείωση των περιορισµών στη χρηµατοδότηση µε την 

παρουσία του ιδιοκτήτη που ασκεί έλεγχο είναι πιο έντονη σε χώρες µε ασθενέστερα 

δικαιώµατα πιστωτών. Με δεδοµένη την επικράτηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε 

όλο τον κόσµο, την οικονοµική τους σηµασία, αλλά και το γεγονός ότι ένας 

αυξανόµενος αριθµός ιδιωτικών επιχειρήσεων λειτουργεί πλέον σε πολυεθνικό 
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περιβάλλον µε διαφορετικές θεσµικές δυνατότητες, η αξιοπιστία των οικονοµικών 

καταστάσεων αποτελεί πολύ σηµαντικό παράγοντα για τις εταιρείες. 

  

Εκτός από την ποιότητα των αναφορών των οικονοµικών καταστάσεων που 

αναφέρθηκε πρωτύτερα, ο βαθµός στον οποίον οι επενδυτές βασίζονται στις 

πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις καταστάσεις εξαρτάται και από την 

αξιοπιστία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εταιρεία εδραιώνουν την 

αξιοπιστία των οικονοµικών τους καταστάσεων µέσω του ανεξάρτητου ελέγχου που 

διαβεβαιώνει την ακρίβεια των µεγεθών που αναγράφονται στις καταστάσεις. 

Ωστόσο, η επίδραση του ελέγχου στην αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων 

βασίζεται στην ανεξαρτησία του ελέγχου και στην αυστηρότητα µε την οποία 

διεξάγεται ο έλεγχος (DeFond και Zhang 2014). Έτσι, µία αύξηση στην αξιοπιστία 

των καταστάσεων αυτών συµβάλλει στην αύξηση του βαθµού στον οποίον οι 

επενδυτές βασίζονται στις πληροφορίες των οικονοµικών καταστάσεων προκειµένου 

να µάθουν σχετικά µε τις διαδικασίες και την επίδοση των εταιρειών και κατ’ 

επέκταση στην αποτελεσµατικότητα των επενδύσεων και την πρόσβαση των 

εταιρειών σε εξωτερική χρηµατοδότηση.  

 

Αναφορικά µε την ποιότητα, υπάρχουν ορισµένες µέθοδοι για την µέτρησή 

της. Οι vanBeestetal. (2009) αναφέρουν στην έρευνά τους ορισµένες από αυτές τις 

µεθόδους, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι µέθοδοι αυτοί περιγράφονται 

παρακάτω. 

 

α) Το µοντέλο των δεδουλευµένων (Accrualmodel) 

Μέθοδος: εξέταση του επιπέδου της διαχείρισης των κερδών ως σηµείο αναφοράς για 

την προσέγγιση της ποιότητας των κερδών 

Πλεονεκτήµατα: σχετικά εύκολο να συλλεχθούν στοιχεία προκειµένου να µετρηθεί 

το επίπεδο διαχείρισης των κερδών 

Μειονεκτήµατα: α) είναι δύσκολο να υπολογισθούν οι µη υποχρεωτικές δαπάνες 

(discretionaryaccruals), β) η µέθοδος αυτή αποτελεί έµµεσο τρόπο µέτρησης της 

ποιότητας των πληροφοριών στις οικονοµικές καταστάσεις, γ) η µέθοδος αυτή 

επικεντρώνεται στην ποιότητα των εσόδων 

 

β) Συγκεκριµένα µεγέθη στις οικονοµικές καταστάσεις 



 14 

Μέθοδος: εξετάζει εις βάθος συγκεκριµένα µεγέθη στις οικονοµικές καταστάσεις 

Πλεονεκτήµατα: α) επικεντρώνεται στην ποιότητα των πληροφοριών στις 

οικονοµικές καταστάσεις, β) αποτελεί άµεσο µέτρο της ποιότητας των πληροφοριών 

στις οικονοµικές καταστάσεις 

Μειονεκτήµατα: α) δύσκολο να µετρηθεί, β) επικεντρώνεται µόνο σε συγκεκριµένα 

µεγέθη 

 

γ) Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Μέθοδος: εξετάζει το επίπεδο της χρησιµότητας της απόφασης για 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, µέσω της λειτουργικότητας των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών 

Πλεονεκτήµατα: α) επικεντρώνεται στην ποιότητα των πληροφοριών στις 

οικονοµικές καταστάσεις, β) αποτελεί άµεσο µέτρο της ποιότητας των πληροφοριών 

στις οικονοµικές καταστάσεις 

Μειονεκτήµατα: δυσκολία στη µέτρηση 

 

δ) ∆ευτερογενή στοιχεία 

Μέθοδος: εξετάζει τη σχέση µεταξύ των αποδόσεων των µετοχών και των εσόδων 

προκειµένου να µετρηθεί η συνάφεια και η αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών 

Πλεονεκτήµατα: α) σχετικά εύκολη µέθοδος, β) δίνει µία εις βάθος πληροφόρηση 

σχετικά µε την οικονοµική αξία των κερδών 

Μειονεκτήµατα: α) δεν παρέχεται πληροφόρηση µεταξύ σχετικότητας και 

αξιοπιστίας, β) η µέθοδος αυτή αποτελεί έµµεσο τρόπο µέτρησης της ποιότητας των 

πληροφοριών στις οικονοµικές καταστάσεις, γ) η µέθοδος αυτή επικεντρώνεται στην 

ποιότητα των εσόδων 

 

Αυτό που θα πρέπει τέλος να αναφερθεί είναι ότι η αξιοπιστία συνάδει µε τον 

έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων από έναν εξωτερικό ελεγκτή. Πιο 

συγκεκριµένα, οι εξωτερικοί ελεγκτές αναµένεται να παράσχουν ανεξάρτητη 

διαβεβαίωση ότι οι οικονοµικές πληροφορίες που παρέχονται µέσω των λογιστικών 

καταστάσεων δεν υπόκεινται σε λάθη και παραλείψεις, κάτι που ενισχύει την 

αξιοπιστία τους. Η προστιθέµενη αξιοπιστία θα µπορούσε να συµβεί είτε µέσω της 

διαδικασίας ελέγχου που βελτιώνει άµεσα την ποιότητα των οικονοµικών 
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καταστάσεων, είτε µέσω επιχειρήσεων υψηλής ποιότητας που επιθυµούν να 

σηµατοδοτήσουν τον τύπο της εταιρείας τους, παρουσιάζοντας ελεγµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι έλεγχοι αποσκοπούν στο να 

επιτρέψουν σε εξωτερικούς φορείς παροχής κεφαλαίων να µειώσουν τους κινδύνους 

πληροφόρησης που σχετίζονται µε τις χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις (Hopeetal., 

2011). Ωστόσο, στο ζήτηµα του εξωτερικού ελέγχου θα αναφερθούµε σε επόµενο 

κεφάλαιο.  

 

2.3 Η αναγκαιότητα της διαφάνειας των οικονοµικών καταστάσεων 

 

 

Η διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων είναι εξαιρετικά σηµαντική για µία 

αποτελεσµατική αγορά, ενώ παράλληλα είναι και µία απαραίτητη προϋπόθεση για 

την πειθαρχία της αγοράς, όπως υποστηρίζουν οι Lepădatu και Pîrnău (2009). Πιο 

συγκεκριµένα, οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως η απελευθέρωση των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών και των αγορών κεφαλαίου τη δεκαετία του 1980 

επέφερε αυξανόµενη µεταβλητότητα στις χρηµατοοικονοµικές αγορές και ως εκ 

τούτου αύξησε την ανάγκη για πληροφόρηση ως µέσω διασφάλισης της 

χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας. Επιπρόσθετα, καθώς αυτή η απελευθέρωση 

συνεχίστηκε και αυξήθηκε περαιτέρω την επόµενη δεκαετία, υπήρξε πίεση για την 

παροχή πληροφοριών που χαρακτηρίζονται τόσο από ποσότητα, όσο και από 

ποιότητα. Εκτός από αυτό, η τελευταία χρηµατοοικονοµική κρίση του 2007 έδωσε το 

έναυσµα για συζητήσεις σχετικά µε την αναγκαιότητα της διαφάνειας των 

οικονοµικών καταστάσεων προκειµένου να αποφευχθούν ζητήµατα παραποίησης των 

πληροφοριών που παρέχονται µέσω των οικονοµικών καταστάσεων (Damodaran, 

2006,Tweedie, 2008).  

 

 Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η αναγκαιότητα της διαφάνειας της 

πληροφόρησης που παρέχεται µέσω των οικονοµικών καταστάσεων µίας εταιρείας.Η 

διαφάνεια είναι, όπως υποστηρίζει και ο VandenBerghe (2009) η βασική αρχή για τη 

λειτουργία αποτελεσµατικών αγορών κεφαλαίου και άρα το κλειδί για την επίτευξη 

ενός αποτελεσµατικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης. Όλοι οι µέτοχοι και οι 
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επενδυτές θα πρέπει να έχουν µία σαφή και ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά µε την 

πραγµατική αξία της επιχείρησης και την οικονοµική της αποδοτικότητα.  

 

Αυτή η σηµαντικότητα αποτυπώνεται στο δείκτη αδιαφάνειας (opacityindex), 

που δηµιουργήθηκε από την PriceWaterhouse στο τέλος της δεκαετίας του 1990, 

προκειµένου να µετρήσει τη διαφάνεια, ή την απουσία αυτής, στις οικονοµικές 

καταστάσεις (Damodaran, 2006). Ορίζοντας την αδιαφάνεια ως έλλειψη σαφών, 

ακριβών, επίσηµων, εύκολα διακρινόµενων και ευρέως αποδεκτών πρακτικών, ο 

δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

 

Oi= 1/5 * [Ci+ Li+ Ei+ Ai + Ri] 

 

όπου: 

O: αναφέρεται στον παράγοντα O-Factor (τελικό σκορ) 

Γ: αναφέρεται στις επιπτώσεις των πρακτικών διαφθοράς 

L: αναφέρεται στην επίδραση των νοµικών και δικαστικών αδιαφανειών 

(συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των µετόχων) 

Ε: αναφέρεται στην οικονοµική / πολιτική αδιαφάνεια 

Α: αναφέρεται στη λογιστική αδιαφάνεια / στην αδιαφάνεια της εταιρικής 

διακυβέρνησης 

R: αναφέρεται στις επιπτώσεις της ύπαρξης αδιαφάνειας στις κανονιστικές διατάξεις 

και στην αβεβαιότητα / αυθαιρεσία 

 

Η διαφάνεια αναφέρεται στην αρχή της δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος όπου 

οι πληροφορίες σχετικά µε τις υπάρχουσες συνθήκες, τη λήψη αποφάσεων και 

δράσης καθίστανται προσιτές, ορατές και κατανοητές σε όλους τους συµµετέχοντες 

στην αγορά. Συνεπώς, η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την έννοια της λογοδοσίας 

στους συµµετέχοντες στην αγορά (Lepădatu και Pîrnău, 2009). Όπως ήδη 

αναφέρθηκε, ο στόχος των οικονοµικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφοριών 

σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση (ισολογισµό), την απόδοση (δηλώσεις 

εισοδήµατος), καθώς και τις αλλαγές στην οικονοµική θέση (κατάσταση ταµειακών 

ροών) µιας επιχείρησης. Η διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

διασφαλίζεται µέσω της πλήρους αποκάλυψης των παραπάνω και της  εύλογης και 
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ευκολονόητης παρουσίασης χρήσιµων πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη 

λήψη αποφάσεων (Lander και Auger, 2008,Spasić και Denčić-Mihajlov, 2014).  

 

Η ανάγκη για µεγαλύτερη διαφάνεια στηρίζεται στην ανάγκη των παραγόντων 

του ιδιωτικού τοµέα να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τις πολιτικές αποφάσεις που 

επηρεάζουν τη συµπεριφορά τους. Μεγαλύτερη διαφάνεια βελτιώνει τις οικονοµικές 

αποφάσεις που λαµβάνονται από άλλους παράγοντες στην οικονοµία. Η διαφάνεια 

είναι επίσης ένα µέσο για την προώθηση της λογοδοσίας, την εσωτερική πειθαρχία 

και τη βελτίωση της διακυβέρνησης. Τόσο η διαφάνεια όσο και η λογοδοσία 

βελτιώνει την ποιότητα της λήψης αποφάσεων στα όργανα χάραξης πολιτικής, καθώς 

και σε ιδρύµατα όπου οι αποφάσεις εξαρτώνται από την κατανόηση και την 

πρόβλεψη των µελλοντικών αποφάσεων των κυβερνήσεων. Εάν οι ενέργειες και οι 

αποφάσεις είναι ορατές και κατανοητές, τότε το κόστος παρακολούθησης µειώνεται. 

Το ευρύ κοινό είναι σε καλύτερη θέση όσον αφορά στην παρακολούθηση της 

διαχείρισης µιας εταιρείας (Lander και Auger, 2008,Lepădatu και Pîrnău, 2009,Spasić 

και Denčić-Mihajlov, 2014).  

 

Ως εκ τούτου, η διαφάνεια βελτιώνει την ποιότητα της λήψης αποφάσεων σε 

επίπεδο κυβερνήσεων και δηµόσιου τοµέα και οδηγεί σε πιο αποτελεσµατική 

πολιτική µε τη βελτίωση των αντιλήψεων του ιδιωτικού τοµέαγια το πώς οι 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής µπορούν να αντιδράσουν σε διάφορα γεγονότα στο 

µέλλον (Lepădatu και Pîrnău, 2009).  

 

Εκτός των παραπάνω, η διαφάνεια είναι σηµαντική για τις εταιρείες 

προκειµένου να καταβάλλουν το φόρο που απαιτείται βάσει των δραστηριοτήτων 

τους, αλλά και να διαµορφώνουν την φορολογική τους στρατηγική. Στο πλαίσιο της 

φορολόγησης, η διαφάνεια είναι επίσης σηµαντική καθώς επιτρέπει στις κυβερνήσεις 

την ακεραιότητα όσον αφορά στη διαχείριση του συστήµατος συλλογής φόρων, στην 

αποτελεσµατική διαχείριση των φόρων που συλλέγονται, στην επιβολή των 

κατάλληλων φορολογικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και την υιοθέτηση 

των κατάλληλων διεθνών φορολογικών προτύπων.  

 

Συνολικά, η διαφάνεια συµβάλλει στην αύξηση της οικονοµικής επίδοσης των 

εταιρειών και µπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία των διεθνών χρηµατοπιστωτικών 
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αγορών, ενισχύοντας την ποιότητα της λήψης αποφάσεων και τη διαχείριση των 

κινδύνων όλων των συµµετεχόντων στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των 

επίσηµων αρχών (Spasić και Denčić-Mihajlov, 2014). Παρόλα αυτά, θα πρέπει να 

τονιστεί ότι, η διαφάνεια δεν αλλάζει τη φύση ή τους κινδύνους που ενυπάρχουν στα 

χρηµατοπιστωτικά συστήµατα, δεν µπορεί να εµποδίσει την εµφάνιση οικονοµικών 

κρίσεων, αλλά µπορεί σε ένα µέτριο βαθµό να επηρεάσει την ανταπόκριση των 

συµµετεχόντων στην αγορά στις κακές ειδήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι, η διαφάνεια 

βοηθά τους συµµετέχοντες στην αγορά να προβλέψουν και να ανταποκριθούν σε 

κακές ειδήσεις, ελαττώνοντας την πιθανότητα µετάδοσης πανικού (Lepădatu και 

Pîrnău, 2009). Αυτό υποστηρίζεται και από τον Tweedie (2008), σύµφωνα µε τον 

οποίον οι κακές πρακτικές στο ζήτηµα του δανεισµού που αποτέλεσαν µία από τις 

κυριότερες αιτίες της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2007 αποτελούν 

ένα παράδειγµα της σηµαντικότητας της διαφάνειας στις οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Η ύπαρξη διαφάνειας είναι απαραίτητη, καθώς ενισχύει την 

αποτελεσµατικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στο ζήτηµα της µείωσης της 

διαφθοράς, ιδίως στο δηµόσιο τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζεται ότι υπάρχει 

µία αλληλεπίδραση µεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης, της πληροφόρησης που 

παρέχεται µέσω των οικονοµικών καταστάσεων και της διαφθοράς. Ωστόσο, η σχέση 

µεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης µέσω των οικονοµικών 

καταστάσεων θα εξεταστεί σε επόµενο κεφάλαιο.  

 

 Πιο συγκεκριµένα, προκειµένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, είναι 

σηµαντική η συµβολή τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού ελέγχου. Ο 

εσωτερικός έλεγχος συµβάλλει ούτως ώστε να προσδιοριστούν τυχόν κίνδυνοι 

απορρέουν από τις δραστηριότητες της επιχείρησης, αλλά και οι παράγοντες που 

συµβάλλουν στην εµφάνιση συγκεκριµένων κινδύνων, προκειµένου να αξιολογηθεί η 

σηµαντικότητα αυτών (Petraşcu και Tieanu, 2014). Από την άλλη πλευρά, ο 

εξωτερικός έλεγχος έχει ως στόχο του να αξιολογήσει την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία των αναφερόµενων στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 

πληροφοριών(Larcker, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

3.1 Εννοιολογικός προσδιορισµός εσωτερικού ελέγχου 

 

 

Σύµφωνα µε τα InternationalStandardsfortheProfessionalPracticeofInternalAuditing 

(ISPPIA), ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως µια ανεξάρτητη, αντικειµενική 

διασφάλιση και συµβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και 

να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού. Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά 

µια επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της µέσω µίας συστηµατικής και 

πειθαρχηµένης προσέγγισης για την αξιολόγηση και βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, τον έλεγχο, καθώς και την 

εταιρική διακυβέρνηση (NationalTreasuryRepublicofSouthAfrica, 2009).  

 

Σύµφωνα µε έναν άλλο ορισµό της COSO(1992, όπως παρατίθεται στον 

Κοντογεώργη, 2013, σελ. 26), «εσωτερικός έλεγχος είναι µια διαδικασία, η οποία 

επηρεάζεται από το διοικητικό συµβούλιο (∆.Σ.) της εταιρείας, τη διοίκηση και το 

υπόλοιπο προσωπικό και είναι σχεδιασµένη να παρέχει επαρκή διαβεβαίωση» όσον 

αφορά την επίτευξη των παρακάτω στόχων:  

• Την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών.  

• Την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων.  

• Τη συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς»  

 

Ο παραπάνω ορισµός προσθέτει την έννοια της αποτελεσµατικότητας στον 

εσωτερικό έλεγχο. Αντίθετα, ο ορισµός από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα κατά τη 

διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα, ο εσωτερικός έλεγχος 

σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών είναι «µια ανεξάρτητη, 

αντικειµενική, διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να 
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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 και των συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης» (Κοντογεώργης, 2013, σελ. 27). 

 

Όπως υποστηρίζουν οι Petraşcu και Tieanu (2014), ο εσωτερικός έλεγχος 

αναφέρεται σε µια µόνιµη αναθεώρηση της οικονοµικής δραστηριότητας µιας 

επιχείρησης, µία ανεξάρτητη δραστηριότητα της αξιολόγησης του management µιας 

οικονοµικής οντότητας που περιλαµβάνει την εξέταση των χρηµατοοικονοµικών, 

λογιστικών και άλλου είδους ενεργειών που αφορούν τις υπηρεσίες στο σύνολό τους, 

την αξιολόγηση των καθηκόντων και τη συµµόρφωση των λογιστικών εγγραφών, των 

εκθέσεων, των περιουσιακών στοιχείων, των αποτελεσµάτων, καθώς και τη βεβαίωση 

ή πιστοποίηση των εγγράφων των λογιστικών καταστάσεων. 

 

3.2 Αναγκαιότητα και σηµασία εσωτερικού ελέγχου 

 

 

Η σηµασία και αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου πηγάζει από το γεγονός ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος σχετίζεται µε τη διαχείριση κινδύνων. Πιο συγκεκριµένα, µέσω 

της αναφοράς προς τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ότι σηµαντικοί κίνδυνοι έχουν 

αξιολογηθεί και αναδειχθεί σε τοµείς που είναι αναγκαίες βελτιώσεις, ο εσωτερικός 

ελεγκτής βοηθά τα ανώτερα στελέχη να επιδείξουν ότι διαχειρίζονται τον οργανισµό 

αποτελεσµατικά για λογαριασµό των µετόχων τους. Ως εκ τούτου, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές, µαζί µε την εκτελεστική διαχείριση, τον µη εκτελεστικό διαχείριση και τους 

εξωτερικούς ελεγκτές, είναι εξαιρετικά σηµαντική για τη διακυβέρνηση ενός 

οργανισµού. 

 

Υπό αυτό το πρίσµα, ο εσωτερικός έλεγχος έχει έναν περισσότερο προληπτικό 

ρόλο στο πεδίο της διαχείρισης των κινδύνων. Παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη ώστε µία επιχείρηση να αξιολογήσει αν είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός 

τµήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής: 
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� Κλίµακα, ποικιλία και πολυπλοκότητα των εργασιών / διαδικασιών της 

εταιρείας 

� Αριθµός εργαζοµένων 

� Ζητήµατα κόστους-οφέλους 

� Αλλαγές στην οργανωτική δοµή 

� Αλλαγές σε βασικούς κινδύνους 

� Προβλήµατα µε τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου 

� Αύξηση του αριθµού των ανεξήγητων ή απαράδεκτων γεγονότων 

 

Εκτός από την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων, η σηµασία και η 

αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου έγκειται και στο γεγονός ότι αναλύει τις 

εσωτερικές διαδικασίες του οργανισµού, συλλέγει στοιχεία σχετικά µε αυτές και 

εξετάζει αν αυτές οι διαδικασίες εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του 

οργανισµού (CharteredInstituteofInternalAuditors, 2012). Επιπρόσθετα, ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της συµµόρφωσης, που σηµαίνει ότι ο 

εσωτερικός ελεγκτής εξετάζει αν οι διαδικασίες που ακολουθούνται στον οργανισµό 

είναι σύµφωνες και τηρούν τους κανονισµούς, τους νόµους, τους κώδικες πρακτικής, 

τις κατευθυντήριες γραµµές και τις αρχές όπως αυτές εφαρµόζονται µεµονωµένα και 

συλλογικά σε όλο τον οργανισµό (CharteredInstituteofInternalAuditors, 2012).   

 

Αυτό που θα πρέπει να αναφερθεί είναι ότι υπάρχουν ορισµένοι περιορισµοί 

ως προς το τι µπορεί πραγµατικά να επιτύχει ένα τµήµα εσωτερικού ελέγχου. Παρόλο 

που ορισµένα σκάνδαλα απορρέουν από λάθη στο επίπεδο λειτουργικού ελέγχου, 

υπάρχουν επίσης παραδείγµατα όπου το πρόβληµα προέρχεται από λάθη στο επίπεδο 

στρατηγικού ελέγχου. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν η Enron, όπου το σκάνδαλο 

προέκυψε από την παράκαµψη των ελέγχων από µέρους του management, αλλά και 

διάφορα τραπεζικά ιδρύµατα κατά τη διετία 2007-2008, όπου τα λάθη προέκυψαν 

από χαµηλό επίπεδο στρατηγικών αποφάσεων. Έτσι, ακόµα και αν οι εταιρείες είχαν 

άψογες και απόλυτα αποτελεσµατικές διαδικασίες για τον λειτουργικό έλεγχο, είναι 

δύσκολο για το τµήµα εσωτερικού ελέγχου να έχει πλήρη παρακολούθηση του 

στρατηγικού ελέγχου, που αποτελεί δικαιοδοσία του συµβουλίου.  

 

Παρόλα αυτά, η συµβολή του εσωτερικού ελέγχου στην ανίχνευση 

φαινοµένων απάτης είναι σηµαντικός, όπως υποστηρίζουν οι Corametal. (2006), ως 
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αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης (Corametal., 2006,Botez, 

2012,Zahariaetal., 2014). Η απάτη επηρεάζει αρνητικά την οικονοµία στο σύνολό 

της, προκαλώντας τεράστιες οικονοµικές απώλειας, αποδυνάµωση της κοινωνικής 

σταθερότητας, απειλή στις δηµοκρατικές δοµές, απώλεια εµπιστοσύνης στο 

οικονοµικό σύστηµα, καθώς και διαφθορά στους οικονοµικούς και κοινωνικούς 

θεσµούς (Petraşcu και Tieanu, 2014).  

 

Η έρευνα των Corametal. (2006) κατέδειξε ότι υπάρχει µία σηµαντική θετική 

σχέση µεταξύ του να έχει ένας οργανισµός τµήµα εσωτερικού ελέγχου και του 

αριθµού των απατών που αναφέρονται, δεδοµένου ότι η ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου 

αυξάνει την πιθανότητα αναφοράς απατών. Αντίθετα, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η 

αποτελεσµατικότητα της ελεγκτικής επιτροπής έχει βρεθεί ότι µειώνει την 

πιθανότητα να υφίστανται οι επιχειρήσεις κυρώσεις για δόλια χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση. Ο σηµαντικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην αποκάλυψη και 

αναφορά απάτης σε έναν οργανισµό επισηµαίνεται και από τους Petraşcu και Tieanu 

(2014), οι οποίοι υποστηρίζουν πως, στις δραστηριότητες του εσωτερικού ελεγκτή 

περιλαµβάνονται: η γνώση προκειµένου να µπορεί να αναγνωρίσει σηµάδια πιθανής 

απάτης, να είναι προσεκτικός στις περιπτώσεις που ενέχουν κίνδυνο απάτης, να 

µπορεί να εκτιµήσει την ανάγκη να διερευνήσει περαιτέρω κάποια σχετική υπόθεση, 

να ενηµερώσει τους υπεύθυνους του οργανισµού και να λάβει µέτρα για την εξάλειψη 

ή τη µείωση της πιθανότητας εµφάνισης της απάτης. Ωστόσο, θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι, παρόλο που η παρουσία του εσωτερικού ελέγχου µειώνει την 

πιθανότητα εµφάνισης απάτης σε έναν οργανισµό, ο εσωτερικός ελεγκτής δεν είναι 

υπεύθυνος στην περίπτωση που η απάτη συµβεί.  

 

Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου 

έγκειται και στο ότι παρέχει υποστήριξη και ενδυνάµωση της αξίας που προσφέρουν 

οι εταιρείες µέσα από την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, µέσω της διαχείρισης 

κινδύνων, της εξέτασης αν υπάρχει συµµόρφωση των εταιρειών µε βάση 

συγκεκριµένους κανονισµούς και πάντα σε συνάρτηση µε τις ευκαιρίες για βελτίωση 

και ανάπτυξη που παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις. Συνεπώς, τονίζεται η 

σηµαντικότητα του εσωτερικού ελέγχου ως προς (KPMG, 2007): 

- Την ενδυνάµωση της υφιστάµενης αξίας 

- Την επέκταση της δηµιουργίας αξίας 
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3.3 Ιστορική αναδροµή εσωτερικού ελέγχου 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος προέκυψε από την ανάγκη των εταιρειών να έχουν κάποια 

µέσα ανεξάρτητης επιβεβαίωσης των βιβλίων που κρατούσαν, τα λάθη σε αυτά τα 

βιβλία, καθώς και την ύπαρξη απάτης (Ramamoorti, 2003). Υποστηρίζεται ότι αυτός 

ο έλεγχος χρονολογείται από το 4.000 π.Χ, ενώ ίχνη του βρίσκονται στη δυναστεία 

Zhao στην Κίνα (1122-256 π.Χ.), αλλά και στα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα των 

Βαβυλωνίων, των Ρωµαίων και των Ελλήνων (Ramamoorti, 2003). 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος ως επάγγελµα εµφανίστηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής (Ramamoorti, 2003). Όταν εµφανίστηκε αρχικά επικεντρωνόταν σε 

λογιστικά ζητήµατα, ενώ σήµερα έχει προσανατολισµό την ανίχνευση των 

κυριότερων κινδύνων για µία επιχείρηση, καθώς και την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων της. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την ιστορία του εσωτερικού 

ελέγχου από το 1950 έως σήµερα. 

 

Πίνακας 1. Συνοπτική ιστορία του εσωτερικού ελέγχου 

Έτος Προσανατολισµός του 

εσωτερικού ελέγχου 

Χαρακτηριστικά 

1950 Έλεγχος των λογιστικών 

εγγραφών 

Η οµάδα των ελεγκτών είχε το καθήκον να ελέγχει 

τους φακέλους και αν ήταν σωστοί ή όχι. Υπό 

αυτές τις συνθήκες ένας δείκτης για τη µέτρηση 

των επιδόσεων της εσωτερικής ελεγκτικής 

δραστηριότητας ήταν ο αριθµός των λανθασµένων 

φακέλων που αναφέρονταν. 

1960 Αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης 

Ο εσωτερικός έλεγχος έτεινε να εκτιµά το βαθµό 

στον οποίον τα διάφορα µέρη  ανταποκρίνονταν 

στις διάφορες χρηµατοοικονοµικές διαδικασίες, 

µέσω της χρήσης των καταλόγων ελέγχου 

(checklists) κατά την εκτέλεση διαφόρων 

ενεργειών. Επειδή είχε το καθήκον να διενεργεί 

αιφνιδιαστικούς ελέγχους και να εξετάζει τα 
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διάφορα έγγραφα προκειµένου να προσδιοριστεί η 

µη συµµόρφωση µε τις διαδικασίες, ο εσωτερικός 

έλεγχος αναφερόταν ως µία επιτυχής οµάδα. 

1970 Εξέταση των διαδικασιών Μια ενδιαφέρουσα ανάπτυξη της δραστηριότητας 

εσωτερικού ελέγχου έχει συµβεί το 1960, όταν 

έδωσε µεγαλύτερη προσοχή στις σωστές 

διαδικασίες. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου ήταν 

να εξεταστούν τα έγγραφα, να ελεγχθούν τα αρχεία, 

να εντοπιστούν τα προβλήµατα και να διατυπωθούν 

οι αναγκαίες συστάσεις για την εξάλειψη των 

αιτιών που οδήγησαν στα όποια προβλήµατα.  

Επιπλέον, οι ελεγκτές θα έπρεπε να διαπιστώσουν 

λάθη ή προβλήµατα που προκαλούνταν από την 

έλλειψη σαφήνειας ή λάθος ερµηνείας των 

διαδικασιών. Τέλος, θα έπρεπε να προτείνουν 

λύσεις για τη βελτίωσή τους. Έτσι, οι απόψεις των 

εσωτερικών ελεγκτών ήταν χρήσιµο για το 

management, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην 

ερµηνεία του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου. 

1980 Αξιολόγηση των ελέγχων Η πρόοδος αυτή κατέστη δυνατή όταν η προσοχή 

που επικεντρώθηκε στις διαδικασίες επεκτάθηκε σε 

διάφορα όργανα του ελέγχου. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, η απόδοση µιας εταιρείας δεν γίνεται 

αντιληπτή ως αποτέλεσµα της συµµόρφωσης µε τις 

αυτόµατες διαδικασίες, αλλά ως αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασης όλων των µέσων ελέγχου τα οποία 

το προσωπικό έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει 

για την εκτέλεση των καθηκόντων. Έτσι, ο 

εσωτερικός ελεγκτής γίνεται ένας σύµβουλος  του 

management σε σχέση µε τους διάφορους τύπους 

ελέγχων που θα µπορούσαν να εφαρµόζονται στην 

επιχείρηση. 

1990 Έκθεση σχετικά µε το 

σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου 

Ένα νέο στάδιο, µια νέα φάση της ανάπτυξης του 

εσωτερικού ελέγχου εµφανίστηκε µε τη µορφή των 

ανεξάρτητων απόψεων, ως αποτέλεσµα της 

αξιολόγησης της λειτουργικότητας του εσωτερικού 
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συστήµατος ελέγχου εντός της επιχείρησης. Σε 

αυτή τη φάση, ειδικά την περίοδο 1980-1990, 

χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά 

πολλές από τις τεχνικές και τα εργαλεία για τον 

εσωτερικό έλεγχο. 

2000 Αξιολόγηση του 

συστήµατος διαχείρισης 

του κινδύνου 

Το έτος 1990 σηµατοδότησε την εκτεταµένη χρήση 

του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, 

εµποδίζοντας έτσι εταιρείες που ενέπιπταν σε αυτό 

το πεδίο, εξαιτίας του ότι υπήρχαν κάποια 

σκάνδαλα, έλλειψη ενός αποτελεσµατικού 

management,  ή ορισµένα γεγονότα που είχαν 

σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία 

τους. Η χρήση ορισµένων νέων και 

αποτελεσµατικών συστηµάτων διαχείρισης 

λειτουργικού κινδύνου τονίζει τη σηµασία που έχει 

η εταιρική διακυβέρνηση για όλους τους τύπους 

των επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσµα των εξελίξεων 

αυτών, πολλοί φορείς έχουν δώσει περισσότερη 

προσοχή στον εσωτερικό έλεγχο και έχουν 

εφαρµόσει το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων. Σε 

αυτές τις συνθήκες, οι εσωτερικοί ελεγκτές έπρεπε 

να εξετάζουν και να αξιολογούν τις διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόζονται από τη 

διεύθυνση. Έπρεπε επίσης να ελέγχουν αν οι 

διαδικασίες ήταν επαρκείς και αποτελεσµατικές, 

και, τέλος, να συντάσσουν εκθέσεις και συστάσεις 

για τη βελτίωσή τους. 

2001 Βελτίωση του συστήµατος 

διαχείρισης των κινδύνων 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία το 

έργο του εσωτερικού ελέγχου είχε αρχίσει να 

χαρακτηρίζεται από οµοιοµορφία λόγω της 

εφαρµογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου, 

µεγάλες επιχειρήσεις είχαν αρχίσει να ακολουθούν 

µια νέα τάση. Η τάση αυτή βασιζόταν στη χρήση 

της εκτεταµένης έννοιας της διαχείρισης κινδύνων. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση 

ανησυχιών όσον αφορά την αναγνώριση των 
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κινδύνων, καθώς και την αξιολόγηση και την 

εφαρµογή των µέτρων εσωτερικού ελέγχου που 

οδηγούν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

των οντοτήτων. Έτσι, ο εσωτερικός έλεγχος 

ισχυροποίησε τη θέση του ως σύµβουλος 

management. 

2002 Αναφορά της ασκούµενης 

δραστηριότητας 

Ακόµη και αν η εσωτερική εργασία 

πραγµατοποιήθηκε µε βάση κάποια 

πρότυπα και υποστήριξε το management στην 

επίτευξη των στόχων, στην πράξη αποδείχθηκε 

αναγκαία η αναφορά των αποτελεσµάτων των 

εργασιών εσωτερικού ελέγχου στο υψηλότερο 

επίπεδο του management της εταιρείας. Αρχικά 

αποφασίστηκε ότι αυτή η αναφορά γίνεται µε τη 

µορφή της ετήσιας έκθεσης των εσωτερικών 

ελέγχων. Έτσι, µέσω των συστάσεων του 

εσωτερικού ελέγχου µπορούσε να αλλάξει η 

ατζέντα του management και να εφαρµόσει η 

εταιρεία κάποια συγκεκριµένα µέτρα που οδηγούν 

στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

2003 Προσθήκη αξίας Αυτό σηµαίνει ότι, ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι 

να δηµιουργούν αξία ή πλεονεκτήµατα για τους 

ιδιοκτήτες, πελάτες, ή τα λοιπά ενδιαφερόµενα 

µέρη. Η αξία απορρέει από την παροχή προϊόντων 

και υπηρεσιών και από τη χρήση πόρων για την 

παροχή αυτών. Μέσω της συλλογής στοιχείων για 

την κατανόηση και αξιολόγηση των κινδύνων, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές αποκτούν γνώση των 

διαδικασιών και ευκαιριών για βελτίωση που 

µπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιµα στον 

οργανισµό. Έτσι, µπορούν να παρέχουν πολύτιµες 

πληροφορίες µε τη µορφή της παροχής συµβουλών. 

2010/2013 Ενοποίηση του 

εσωτερικού ελέγχου 

Επί του παρόντος, στις ανεπτυγµένες χώρες, ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι ένα εξειδικευµένο 

σύστηµα που είναι σε θέση να εκφέρει γνώµη 

σχετικά µε τις σχέσεις, τη διαδικασία ή / και το 
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σύστηµα management. Ο εσωτερικός έλεγχος 

εµπλέκεται στην υποστήριξη και την ενίσχυση των 

διαδικασιών management, έχοντας ως κύριο σκοπό 

την υπεύθυνη και µεθοδολογική ενέργεια που θα 

πρέπει να οδηγήσει σε διαφορετικά επίπεδα 

επιδόσεων µε έµφαση στην ενίσχυση του ελέγχου 

του management. 

 

3.4 Θεσµικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου 

 

 

Αναφορικά µε το θεσµικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, υπάρχουντα 

InternationalStandardsfortheProfessionalPracticeofInternalAuditing(ISPPIA).Επίσης, 

η διαδικασία εξωτερικού ελέγχου υπόκειται σε standards, αρχές, διαδικασίες και 

πρακτικές που έχουν τεθεί από την American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA). 

 

3.5 Είδη εσωτερικού ελέγχου 

 

 

Υπάρχουν έξι βασικοί τύποι εσωτερικού ελέγχου: οικονοµικός έλεγχος, έλεγχος 

απόδοσης, γρήγορη απάντηση λογιστικού ελέγχου, υπηρεσίες αξιολόγησης, 

υπηρεσίες διευκόλυνσης, υπηρεσίες αποκατάστασης (Anderson, 2003). Οι τρεις 

ελεγκτικές υπηρεσίες είναι δραστηριότητες διασφάλισης της ποιότητας και 

αξιολόγηση, διευκόλυνση, αποκατάστασης και συµβουλευτικές δραστηριότητες.  

 

Σύµφωνα µε το Office of Internal Audit services (BrownUniversity, 2015) και 

τους Joskeski και Jovanova (2012), οι εσωτερικοί έλεγχοι διακρίνονται σε: 

� Έλεγχος συµµόρφωσης: αναπτύσσει προγράµµατα ελέγχου για να 

αξιολογήσει και να κάνει συστάσεις στο management σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος συµµόρφωσης του οργανισµού. Η 

λειτουργία του ελέγχου συµµόρφωσης αξιολογεί κατά πόσον το πρόγραµµα 

συµµόρφωσης προωθεί µια κουλτούρα που προάγει την ηθική και τη 

συµµόρφωση της συµπεριφοράς µε επαρκείς εσωτερικούς ελέγχους που 
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εµποδίζουν αποτελεσµατικά τον εντοπισµό παραβιάσεων των νόµων, 

κανονισµών, πολιτικών ή κώδικα δεοντολογίας. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι 

οι προσδοκίες και οι ευθύνες συµµόρφωσης γνωστοποιούνται εγκαίρως στους 

εργαζοµένους. 

� Χρηµατοοικονοµικός έλεγχος: αναπτύσσει προγράµµατα ελέγχου για να 

αξιολογήσει και να κάνει συστάσεις στο management όσον αφορά τη 

λογιστική και χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των συναλλαγών και 

δραστηριοτήτων. Κεντρικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η οικονοµική 

δραστηριότητα της εταιρείας αντανακλάται πλήρως και µε ακρίβεια στις 

οικονοµικές εκθέσεις.  

� Λειτουργικός / Επιχειρησιακός έλεγχος: αξιολογεί τους κινδύνους και 

αξιολογεί τους εσωτερικούς ελέγχους των λειτουργικών συστηµάτων για την 

επιχείρηση. Οι στόχοι του επιχειρησιακού ελέγχου περιλαµβάνουν τον 

καθορισµό του κατά πόσον οι εργασίες λειτουργούν αποδοτικά, 

αποτελεσµατικά, και σύµφωνα µε την πρόθεση της διοίκησης. Η λειτουργία 

του επιχειρησιακού ελέγχου αξιολογεί τη χρήση των πόρων που διαθέτει η 

επιχείρηση για να καθοριστεί εάν οι στόχοι της διοίκησης επιτυγχάνονται µε 

τον πιο αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο. Ορισµένες περιοχές της 

επιχειρησιακής έλεγχοι περιλαµβάνουν: οργανωτική δοµή, διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων, προσωπικό και παραγωγικότητα. 

� Έλεγχος projects: συνδυάζει κρίσιµες οικονοµικές και λειτουργικές για την 

ανάπτυξη προγραµµάτων ελέγχου για να αξιολογήσει και να κάνει συστάσεις 

σε εκείνους που διαχειρίζονται τα έργα κατασκευής της εταιρείας. Ορισµένα 

βασικά οικονοµικά στοιχεία σε ελέγχους τέτοιου είδους περιλαµβάνουν: 

λογιστική των συµβάσεων, συµφωνίες, τιµολόγηση, επιλέξιµες δαπάνες, 

αλλαγές στις παραγγελίες, δικαιολογητικά δαπανών που δηλώνονται. Επίσης, 

αξιολογεί τις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες όπως: διαδικασία επιλογής 

αναδόχου, ανάπτυξη της σύµβασης, αλλαγές στις παραγγελίες, διαχείριση 

προγράµµατος, επικαιρότητα παράδοση. Στοιχεία συµµόρφωσης µπορεί να 

περιλαµβάνουν τις απαιτήσεις τεκµηρίωσης χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε 

τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς.  

 

3.6 Ζητήµατα ηθικής και δεοντολογίας στον εσωτερικό έλεγχο 
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Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει εκδώσει τον Κώδικα Ηθικής που διέπει το 

επάγγελµα των εσωτερικών ελεγκτών. Ο συγκεκριµένος κώδικας δεοντολογίας 

συµπεριλαµβάνει τα εξής δύο βασικά χαρακτηριστικά 

(TheInstituteofInternalAuditors, 2015): α) τις αρχές που είναι σχετικές µε το 

επάγγελµα και την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου και β) τους κανόνες 

συµπεριφοράς που αναµένεται να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Οι κανόνες 

αυτοί βοηθούν στην κατανόηση και µετατροπή των αρχών σε πρακτική εφαρµογή και 

στοχεύουν στο να καθοδηγήσουν την ηθική συµπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών.  

 

Βάσει αυτού του Κώδικα, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να διέπονται από 

(TheInstituteofInternalAuditors, 2015): 

α) Ακεραιότητα: οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να διέπονται από ακεραιότητα. Οι 

σχέσεις πρέπει να βασίζονται στην ειλικρίνεια και την εντιµότητα. Αυτό ενθαρρύνει 

την εµπιστοσύνη στο έργο του ελεγκτή και αποτελεί τη βάση για την στήριξη της 

κρίσης τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κανόνες συµπεριφοράς επισηµαίνουν ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές: 

� Θα εκτελούν την εργασία τους µε εντιµότητα, επιµέλεια και υπευθυνότητα 

� Θα τηρούν τους νόµους και θα προβαίνουν στις κοινοποιήσεις που 

απαιτούνται από τη νοµοθεσία και το επάγγελµα 

� ∆εν θα εµπλέκονται συνειδητά, ως µέρη, σε οποιαδήποτε παράνοµη 

δραστηριότητα, ούτε θα εµπλέκονται σε πράξεις ατιµωτικές για το επάγγελµα 

του εσωτερικού ελεγκτή ή για τον οργανισµό 

� Θα σέβονται και θα συµβάλλουν στους νόµιµους και ηθικούς αντικειµενικούς 

σκοπούς του οργανισµού 

 

β) Αντικειµενικότητα: Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται µε υψηλό επίπεδο 

αντικειµενικότητας, χωρίς να επηρεάζονται οι εσωτερικοί ελεγκτές από κάποιο 

προσωπικό συµφέρον. Αυτό είναι απαραίτητο για το σχηµατισµό των 

γνωµοδοτήσεων, αποφάσεων και συστάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κανόνες 

συµπεριφοράς επισηµαίνουν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

� ∆εν θα συµµετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή θα συνάπτουν σχέσεις 

που ενδέχεται να βλάψουν ή να θεωρείται ότι βλάπτουν την αµερόληπτη 
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εκτίµησή τους. Συµπεριλαµβάνονται οι δραστηριότητες ή οι σχέσεις εκείνες οι 

οποίες ενδέχεται να συγκρούονται µε τα συµφέροντα του οργανισµού 

� ∆εν θα αποδέχονται οτιδήποτε µπορεί να βλάψει ή να θεωρείται ότι βλάπτει 

την επαγγελµατική τους εκτίµηση 

� Θα κοινοποιούν όλες τις σηµαντικές πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται 

και ενδέχεται να παραποιήσουν, εάν δεν κοινοποιηθούν, την έκθεση των υπό 

έλεγχο δραστηριοτήτων 

 

γ) Επάρκεια: Οι ελεγκτές εφαρµόζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εµπειρία 

που απαιτούνται στο πλαίσιο των ελέγχων τους. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν µπορούν 

να προβούν σε εργασίες που δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους, εφόσον δεν έχουν 

εκπαιδευτεί κατάλληλα ή δεν µπορούν να υποστηρίξουν την εκτέλεση κάποιου έργου 

πέραν των αρµοδιοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 

οι κανόνες συµπεριφοράς επισηµαίνουν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

� Θα ασχολούνται µόνο µε εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τις 

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 

 

δ) Εµπιστευτικότητα: Ως µέρος της εµπιστοσύνης στις σχέσεις, υπάρχει η προσδοκία 

του ότι οι ελεγκτές θα διασφαλίζουν τις πληροφορίες που λαµβάνουν. Κάθε 

αποκάλυψη οποιωνδήποτε πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο µε την 

αιτιολογία ότι υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση να το πράξουν. Όλες οι 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν σε έναν έλεγχο δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται 

για προσωπικό όφελος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κανόνες συµπεριφοράς επισηµαίνουν 

ότι 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 κατά τρόπο 

αντίθετο µε τη νοµοθεσία ή επιβλαβή για τους νόµιµους και ηθικούς 

αντικειµενικούς σκοπούς του οργανισµού. 
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3.7 Εννοιολογικός προσδιορισµός εξωτερικού ελέγχου 

 

 

Ο εξωτερικός έλεγχος αξιολογεί την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 

αναφερόµενων στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις πληροφοριών. Επειδή η 

διοίκηση είναι υπεύθυνη για την προετοιµασία των οικονοµικών εκθέσεων, οι 

µέτοχοι αναµένουν ένα αντικειµενικό τρίτο µέρος να παρέχει τη βεβαιότητα ότι οι 

πληροφορίες που αναγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι ακριβείς. Παρά 

τις προσδοκίες του κοινού, δεν είναι ρητός στόχος του εξωτερικού ελέγχου ο 

εντοπισµός της απάτης. Αντίθετα, ο στόχος είναι να εκφραστεί η γνώµη για το εάν οι 

οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα λογιστικά πρότυπα (Larcker, 2011). 

 

Ο εξωτερικός ελεγκτής σκοπό έχει να εξετάσει τις οικονοµικές καταστάσεις 

των εταιρειών και να διασφαλίσει την κατάλληλη εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

και πολιτικών (Ojo, 2009). Ακόµα πιο συγκεκριµένα, ο εξωτερικός ελεγκτής εξετάζει 

και διασφαλίζει ότι οι οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται από την επιχείρηση 

στους επενδυτές είναι αξιόπιστες, καθώς και ότι οι λογιστικές αρχές που έχουν 

χρησιµοποιηθεί είναι αποδεκτές και κατάλληλες. Αυτό σηµαίνει ότι ο εξωτερικός 

ελεγκτής εξετάζει τις οικονοµικές καταστάσεις και αποφασίζει αν είναι ακριβείς και 

στη βάση των λογιστικών αρχών (Alabede, 2012). 

 

Σύµφωνα µε το ISA 240, ο εξωτερικός ελεγκτής έχει τους εξής στόχους: 

1. Να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους της λανθασµένης 

αναφοράς πληροφοριών στις οικονοµικές καταστάσεις, να διασφαλίσει ότι οι 

εσωτερικοί έλεγχοι έχουν σχεδιαστεί και εφαρµόζονται αποτελεσµατικά 

2. Να αναλύσει σηµαντικά ασυνήθιστες κινήσεις συναλλαγών της επιχείρησης 

3. Να αξιολογήσει τους κινδύνους που απορρέουν από τη λανθασµένη αναφορά 

πληροφοριών στις οικονοµικές καταστάσεις λόγω απάτης  

4. Να αναφέρει την όποια απάτη υπάρχει ή την υποψία απάτης σε όσους είναι 

υπεύθυνοι για την εταιρική διακυβέρνηση.  

 

3.8 Αναγκαιότητα και σηµασία εξωτερικού ελέγχου 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο εξωτερικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στην 

αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων (Adams και Evans, 2004,Hopeetal., 2011). 

Ένα από τα βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της οικονοµικής 

βιωσιµότητας και των οικονοµικών καταστάσεων είναι η εξωτερική επαλήθευση, 

ακόµα και στην περίπτωση των κοινωνικών εκθέσεων. Για παράδειγµα, ενώ µερικές 

επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι οι δηλώσεις αξιοπιστίας των εκθέσεων αειφορίας είναι 

περιορισµένης χρήσης και δεν προσθέτουν αξία, υποστηρίζεται από την άλλη πλευρά 

πως η απουσία ισχυρής διαδικασίας διασφάλισης υπονοµεύει ολόκληρο το στόχο της 

κοινωνικής αναφοράς, ο οποίος είναι η οικοδόµηση εµπιστοσύνης µε τους εταίρους 

(Adams και Evans, 2004). Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι, η 

επαλήθευση από ανεξάρτητα τρίτα µέρη των πληροφοριών που δηµοσιεύονται στις 

εκθέσεις κοινωνικής ευθύνης είναι επίσης αναγκαία για να αποφευχθεί η κριτική ότι 

οι εκθέσεις αποτελούν ένα µέσο δηµοσίων σχέσεων χωρίς κάποια ουσία 

(Commission of the European Communities, 2001).  

 

Η αναγκαιότητα και σηµασία του εξωτερικού ελέγχου γίνεται περισσότερο 

κατανοητή µέσα από την οικονοµική κρίση του 2007. Πιο συγκεκριµένα, η πρόσφατη 

χρηµατοοικονοµική κρίση κατέδειξε ορισµένα σηµαντικά λάθη και σηµαντικές 

αδυναµίες των µοντέλων της εταιρικής διακυβέρνησης στις µεγάλες εταιρείας, που 

προέρχονται πρωτίστως από τον τρόπο παράθεσης των οικονοµικών πληροφοριών 

που αφορούν τις επιχειρήσεις (VandenBerghe, 2009,Boţa-Avram, 2012). Η παράθεση 

των πληροφοριών είναι µία βασική αρχή λειτουργίας αποτελεσµατικών αγορών και 

το κλειδί για την επίτευξη ενός αποτελεσµατικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης 

(VandenBerghe, 2009). Αυτό σηµαίνει ότι οι µέτοχοι και οι επενδυτές, αλλά και 

γενικά το κοινό, θα πρέπει να έχουν µία ακριβή εικόνα της πραγµατικής αξίας και της 

οικονοµικής επίδοσης της επιχείρησης. Σε αυτό το σηµείο υπεισέρχεται ο ρόλος του 

εξωτερικού ελέγχου: να διασφαλίσει την κατάλληλη παράθεση ακριβών και 

αξιόπιστων πληροφοριών µέσα από τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και 

την εφαρµογή των κατάλληλων λογιστικών αρχών.  

 

Γενικά, ο ρόλος του εξωτερικού ελέγχου αναφέρεται µε σαφήνεια και 

ακρίβεια από το Internationa lAuditing and Assurance Standards Board (IAASB), 

σύµφωνα µε το οποίο ο εξωτερικός έλεγχος θα πρέπει να ενισχύει το βαθµό 
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εµπιστοσύνης διαφόρων χρηστών στις οικονοµικές καταστάσεις, εκφράζοντας άποψη 

σχετικά µε το αν οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση το ισχύον 

πλαίσιο αναφοράς, καθώς και το αν οι καταστάσεις αυτές παρέχουν µία αληθινή και 

δίκαιη εικόνα της επιχείρησης µε ακρίβεια και αξιοπιστία, πάντα στη βάση του 

ισχύοντος πλαισίου αναφοράς (Boţa-Avram, 2012). 

 

Ένας ακόµη ρόλος του εξωτερικού ελέγχου αναφέρεται στο κενό που υπάρχει 

µεταξύ των προσδοκιών του κοινού και του ρόλου που αναθέτει στον εξωτερικό 

ελεγκτή στην αποκάλυψη οποιασδήποτε απάτης (Alabede, 2012). Έτσι, παρόλο που 

οι ελεγκτές υποστηρίζουν ότι ο προσδιορισµός και η αποκάλυψη κάποιας απάτης δεν 

περιλαµβάνεται στους κύριους ρόλους τους, τα ενδιαφερόµενα µέρη (π.χ. επενδυτές, 

χρηµατοδότες) αναµένουν από εκείνους αυτόν τον ρόλο (Larcker, 2011,Alabede, 

2012). 

 

Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία αν αναλογιστεί κανείς ότι το µοντέλο της 

εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόστηκε σε αρκετές επιχειρήσεις ενδέχεται να έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στη χειραγώγηση των κερδών και την παράθεση στοιχείων στις 

οικονοµικές καταστάσεις, όπως έγινε αντιληπτό µε την οικονοµική κρίση του 2007 

(Huy και Yuan, 2010). Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι ορισµένες φορές οι µέτοχοι 

ενδέχεται να ασκήσουν πιέσεις στους managers σχετικά µε την παράθεση 

πληροφοριών για τα κέρδη των εταιρειών, όπως βρήκαν οι Allen και Gale (2002) 

στην έρευνά τους. ο έλεγχος των κερδών µίας εταιρείας, ο οποίος οδηγεί στη µείωση 

της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των οικονοµικών καταστάσεων, µπορεί να 

οφείλεται σε συµφωνία µεταξύ ιδιοκτητών και επενδυτών ή µεταξύ ανώτατων 

ιεραρχικών στελεχών, ή ακόµα και από τις προσδοκίες της αγοράς (Huy και Yuan, 

2010). Οι Huy και Yuan (2010) τονίζουν τα ακόλουθα:  

α) σε περιπτώσεις σκανδάλων, υπάρχει µη επαρκή πληροφόρηση και συστήµατα 

βάσεων δεδοµένων που επιτρέπουν στους managers να χρησιµοποιήσουν τεχνικές και 

εργαλεία προκειµένου να παρουσιάσουν µία λανθασµένη εικόνα της εταιρείας µέσω 

των οικονοµικών καταστάσεων,  

β) οι µηχανισµοί εταιρικής διακυβέρνησης δεν είναι ολοκληρωµένοι και τέλειοι, µε 

την έννοια ότι οι µέτοχοι µπορούν να συµµετέχουν σε διαδικασίες εσωτερικού 

management, ασκώντας πίεση στην κερδοφορία και επίδοση της επιχείρησης,  
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γ) υπάρχει ορισµένες φορές µία ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσµάτων της 

εταιρείας προς το κοινό µε καθυστέρηση, ή / και η παροχή ατελών ή λανθασµένων, 

παραποιηµένων πληροφοριών, ιδίως σε περίοδο κρίσης ή µετά από µία τέτοια 

περίοδο. Αυτό εγείρει ερωτήµατα σχετικά µε την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του 

ελέγχου της πληροφόρησης που η εταιρεία παρέχει µέσω των οικονοµικών της 

καταστάσεων, δ) σε αρκετές εταιρείες, στις οποίες σηµειώθηκαν σκάνδαλα και 

παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων, δεν υπήρχε σύνδεση αυτών των 

δραστηριοτήτων µε τον εταιρικό κώδικα ηθικής, ενώ αµφισβητήθηκε και η 

αξιοπιστία και καταλληλότητα managers, του διευθύνοντος συµβούλου και των 

µελών του ∆.Σ. Τα παραδείγµατα αυτά, τα οποία προέκυψαν από την 

χρηµατοοικονοµική κρίση του 2007, αιτιολογούν τον κρίσιµο ρόλο που διαδραµατίζει 

ο εξωτερικός έλεγχος στην εταιρική διακυβέρνησης, όσον αφορά στη χειραγώγηση 

των κερδών και τις πληροφορίες που παρέχονται στο κοινό µέσω των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

 

Εκτός των παραπάνω, ο εξωτερικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στην 

επίλυση των λεγόµενων agency προβληµάτων. Το πρόβληµα του εντολέα-

εντολοδόχου, ή αλλιώς εντολέα-αντιπροσώπου (principal-agentproblem), απορρέει 

από το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ενδιαφέρονται για την µεγιστοποίηση 

της αξίας των µετοχών τους, ενώ οι managers ενδιαφέρονται στην ανάπτυξη και τους 

πόρους της εταιρείας (Ojo, 2009). Επιπρόσθετα, η συγκεντρωτική ιδιοκτησία σε 

αρκετές εταιρείας οδηγεί σε σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ των ιδιοκτητών που 

ασκούν τον έλεγχο και της µειοψηφίας των µετόχων, κάτι το οποίο µε τη σειρά του 

οδηγεί επίσης στο πρόβληµα εντολέα-αντιπροσώπου. Επίσης, οι παραδοσιακοί 

µηχανισµοί εταιρικού ελέγχου κρίνονται ως αναποτελεσµατικοί και ακατάλληλοι στο 

να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα εντολέα-αντιπροσώπου (Fan και Wong, 2001). Σε 

αυτό το πλαίσιο, ο εξωτερικός ελεγκτής επηρεάζει τα κίνητρα του management 

σχετικά µε την ανάληψη ρίσκου, µέσω της κατάλληλης εφαρµογής των λογιστικών 

πολιτικών (Ojo, 2009). 

 

Αυτό σηµαίνει ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές παρακολουθούν και ελέγχουν το 

management µίας εταιρείας και ως εκ τούτου συµβάλουν στην ενίσχυση της 

αξιοπιστίας και της διαφάνειάς της (Alabede, 2012). Σε αυτή τη διαδικασία, οι 

εξωτερικοί ελεγκτές ενδεχοµένως να παρακινήσουν τους managers να υιοθετήσουν 
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τα κατάλληλα λογιστικά συστήµατα και να εφαρµόσουν τους αναγκαίους και 

κατάλληλους εσωτερικούς ελέγχους, ενώ παράλληλα µπορούν να παράσχουν 

συστάσεις στους managers µε στόχο να αυξήσουν την ποιότητα των διαδικασιών που 

ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων (Boţa-Avram, 

2012). 

 

3.9 Ιστορική αναδροµή εξωτερικού ελέγχου 

 

 

Ο εξωτερικός έλεγχος προέκυψε ως αναγκαιότητα ιδίως λόγω της επέκτασης των 

επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της Βιοµηχανικής Επανάστασης στις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής. Πιο συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν την 

ανάγκη ύπαρξης µηχανισµών ανίχνευσης απάτης, αξιοπιστίας και διαφάνειας των 

οικονοµικών καταστάσεων, ιδίως λόγω του ότι οι επενδυτές στηρίζονταν ολοένα και 

περισσότερο σε αυτές τις καταστάσεις, καθώς οι εταιρείες άρχισαν να συµµετέχουν 

στη χρηµατιστηριακή αγορά. Παρά το γεγονός ότι τα ζητήµατα αυτά προκάλεσε την 

επέκταση της χρήσης της λογιστικής και των µηχανισµών εξωτερικού ελέγχου, ήταν 

µετά το χρηµατιστηριακό κραχ του 1929 που ο εξωτερικός έλεγχος έγινε 

υποχρεωτική διαδικασία στις Ηνωµένες Πολιτείες µε την εφαρµογή του 

SecuritiesandExchangeAct το 1934. 

 

3.10 Θεσµικό πλαίσιο εξωτερικού ελέγχου 

 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται στον εξωτερικό έλεγχο είναι η εξής (Larcker, 2011): 

1. Προετοιµασία Ελέγχου: οριοθέτηση του πεδίου εφαρµογής του ελέγχου. 

Εντοπισµός των περιοχών που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή 

2. Κριτική των εκτιµήσεων και της γνωστοποίησης: Εξέταση των υποθέσεων 

του management. Ανεξάρτητη επαλήθευση των εκτιµήσεων.  

3.  Αξιολόγηση της απάτης: Ανασκόπηση των ευκαιριών για απάτη. Εξέταση 

των κινήτρων για απάτη. Χρησιµοποίηση του "επαγγελµατικού σκεπτικισµού" 

4. Αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων: Εξέταση του σχεδιασµού, εντοπισµός 

αδυναµιών, εστίαση σε βασικούς λογαριασµούς και ασυνήθιστες συναλλαγές. 
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5. Σύνοψη: Αναθεώρηση ευρηµάτων µαζί µε την ελεγκτική επιτροπή. Εξέφραση 

άποψης που θα συνοδέψει τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Η παραπάνω διαδικασία υπόκειται σε συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο. Πιο 

αναλυτικά, το θεσµικό πλαίσιο διέπεται από τις διατάξεις και τα standards 

International Standard on Auditing που θέτει η International Federation of 

Accountants (IFAC) through the International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει επίσης ο θεσµός European Court 

of Auditors. Επίσης, η διαδικασία εξωτερικού ελέγχου υπόκειται σε standards, αρχές, 

διαδικασίες και πρακτικές που έχουν τεθεί από την American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA). Τέλος, αναφορικά µε τα τραπεζικά ιδρύµατα, το 

θεσµικό πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου εµπεριέχει και αρχές που αναφέρονται από 

την The Base lCommittee on Banking Supervision (BCBS) (Bank for International 

Statements, 2014).  

 

3.11 Ζητήµατα ηθικής και δεοντολογίας στον εξωτερικό έλεγχο 

 

Ζητήµατα ηθικής και δεοντολογίας στον εξωτερικό έλεγχο απορρέουν από τη 

σύγκρουση που υπάρχει όταν ο ελεγκτής παρέχει µη ελεγκτικές υπηρεσίες, καθώς 

κάτι τέτοιο αυξάνει τη σύγκρουση συµφερόντων, αλλά και µειώνει την αυτονοµία 

του εξωτερικού ελεγκτή. Επίσης µπορούν να απορρέουν από τη σύγκρουση που 

προκύπτει όταν ο ελεγκτής είναι πρώην οικονοµικός διευθυντής της εταιρείας, καθώς 

κάτι τέτοιο ναι µεν είναι θετικό καθώς ο ελεγκτής έχει προηγούµενη εµπειρία σχετικά 

µε τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εταιρεία και επιφέρει χαµηλότερο κόστος 

πρόσληψης και µείωση κινδύνου λαθών, αλλά παράλληλα υπάρχει πιθανότητα 

διευκόλυνσης απάτης, λόγω γνώσης των εσωτερικών διαδικασιών και του 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς και πιθανότητα προστριβής µε τον διευθύνοντα 

σύµβουλο / ιδιοκτήτη της εταιρείας (Larcker, 2011).  

 

Σηµαντικό ζήτηµα για τις ελεγκτικές επιτροπές είναι η ακεραιότητα του 

εξωτερικού ελεγκτή. Προς αυτόν τον σκοπό, οι ελεγκτικές επιτροπές κάθε χρόνο θα 

πρέπει να αξιολογούν κατά πόσο ο εξωτερικός ελεγκτής επιτελεί τα καθήκοντά του, 

αν έχει τα απαραίτητα προσόντα, αλλά και ποια είναι η απόδοσή του. Αυτό µπορεί να 
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γίνει µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, τα οποία θα διερευνούν ζητήµατα που 

σχετίζονται µε τους προαναφερθέντες παράγοντες, προκειµένου να διασφαλίσουν την 

καταλληλότητα και την ακεραιότητα των εξωτερικών ελεγκτών (Association of Audit 

Committee Members, Inc., 2012).  

 

Τέλος, µε αναφορά στην έλλειψη εταιρικής ηθικής που επισηµαίνεται από 

τους Lewisetal. (2010) και τους Huy και Yuan (2010) σε πολλές επιχειρήσεις, η λύση 

στα διάφορα εταιρικά σκάνδαλα, όπως το γνωστό σκάνδαλο της Enron, είναι η 

επιβολή της ανεξαρτησίας των ελεγκτών και διοικητικού συµβουλίου, αλλά και η 

πρόσληψη ελεγκτών µε ηθική και σεβασµό στη δεοντολογία, προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε ή η χρήση νέων παραµέτρων για την αξιολόγηση 

των επιδόσεων των εταιρειών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
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4.1 Η επίδραση του εσωτερικού ελέγχου στον προγραµµατισµό των 

διαδικασιών του εξωτερικού ελέγχου 

 

 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου δεν αποκλείει την ανάγκη των εξωτερικών 

ελεγκτών, αλλά µάλλον συµπληρώνει και συµβάλλει στο έργο τους. O εσωτερικός 

έλεγχος δηµιουργεί µια ολοκληρωµένη ελεγκτική λειτουργία που διατηρεί τους 

απαραίτητους ελέγχους και συµβάλλει στην ορθή εκτέλεση του συνόλου των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι εξωτερικοί ελεγκτές έχουν σηµαντική επίδραση 

στην ποιότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου µέσω της απόδοση των ελέγχων 

τους, τις τακτικές συνοµιλίες µε το ∆.Σ. της εταιρείας και την Ελεγκτική Επιτροπή, 

καθώς και µέσω των συστάσεις για τη βελτίωση των συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Επιπρόσθετα, µέσω του εσωτερικού ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής µπορεί 

να αποκτήσει επαρκή κατανόηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, να 

προσδιορίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους από την παραποίηση των 

οικονοµικών καταστάσεων, να σχεδιάσει και να εκτελέσει περαιτέρω διαδικασίες 

ελέγχου. Συνεπώς, ο εσωτερικός έλεγχος συµβάλλει στον προγραµµατισµό των 

διαδικασιών εξωτερικού ελέγχου. Οι Munro και Stewart (2010) αναφέρουν επίσης ότι 

ο εσωτερικός έλεγχος ασκεί επίδραση στην εκτέλεση συγκεκριµένων διαδικασιών 

ελέγχου από µέρους των εξωτερικών ελεγκτών.  

 

 

 

 

 

4.2 Συνεργασία και σύγκρουση µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου 

 

 

Σύµφωνα µε τον Botez (2012), η επιτροπή ελέγχου διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 

στη συνεργασία του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Η καλή συνεργασία και ο 
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συχνός διάλογος µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, µαζί µε την συµµετοχή 

της επιτροπής ελέγχου, είναι κρίσιµος και καθοριστικός για την αποτελεσµατικότητα 

της εταιρικής διακυβέρνησης. Η αµοιβαία συνεργασία των εποπτικών αρχών, των 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα στη 

λειτουργία των τριών εµπλεκόµενων πλευρών, ενώ κάθε µέρος φέρει ξεχωριστή 

ευθύνη. Η συνεργασία αυτή µπορεί να βασίζεται στην περιοδική συνάντηση των 

τριών προαναφερθέντων µερών. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος παρέχει τις πληροφορίες που είναι κοινού ενδιαφέροντος, ενώ 

ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί στους τοµείς που θα αποτελέσουν 

αντικείµενο του ελέγχου. Επίσης, ένα θέµα συζήτησης είναι η εφαρµογή των 

συστάσεων από µέρους των εταιρειών που λαµβάνονται από την εποπτική αρχή, 

καθώς και τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές. Τέλος, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι αυτή η συνεργασία προϋποθέτει εµπιστοσύνη µεταξύ των τριών 

µερών. 

 

Η συνεργασία µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου είναι σηµαντική 

και για τις δύο πλευρές. Από την πλευρά του εξωτερικού ελέγχου είναι σηµαντική 

γιατί µέσω αυτής της συνεργασίας οι εξωτερικοί ελεγκτές έχουν την ευκαιρία να 

αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων. Από 

την πλευρά του εσωτερικού ελέγχου αυτή η συνεργασία διαβεβαιώνει τον εσωτερικό 

έλεγχο ακόµα, περισσότερο µέσω των κατάλληλων πληροφοριών, σχετικά µε τη 

διαχείριση κινδύνων. Εκτός των παραπάνω, επισηµαίνεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

καθώς εργάζονται εντός της εταιρείας, έχουν µία καλύτερη και εις βάθος κατανόηση 

και γνώση της κουλτούρας και των διαδικασιών που ακολουθούνται στις εταιρείες, 

κάτι που επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές να έχουν γνώση για τοµείς που οι 

εξωτερικοί ελεγκτές δεν µπορούν να έχουν. Από την άλλη, οι εξωτερικοί ελεγκτές 

εργάζονται για διάφορους πελάτες και ως εκ τούτου είναι εκτεθειµένοι σε διάφορα 

χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα. Κατά συνέπεια, οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι σε θέση 

να ανακαλύψουν και να επιλύσουν µε αποτελεσµατικό τρόπο προβλήµατα τα οποία 

οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν έχουν συναντήσει στο παρελθόν. 

 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει συνεργασία µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου, ενδέχεται να υπάρξουν και συγκρούσεις. Τα αίτια αυτών των συγκρούσεων 

απορρέουν από τις εξής διαφορές µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου: 
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1. ∆ιαφορές στην αντικειµενικότητα: η διαφορά αυτή αναφέρεται στο γεγονός 

ότι ο σκοπός του εξωτερικού ελέγχου είναι να επιβεβαιώσει αν οι οικονοµικές 

καταστάσεις διέπονται από αντικειµενικότητα, ενώ ο σκοπός του εσωτερικού 

ελέγχου είναι να προστατέψει την αξία των περιουσιακών στοιχείων του 

οργανισµού. Ο διαφορετικός σκοπός αυτών των δύο µορφών ελέγχου 

ενδέχεται να επιφέρει συγκρούσεις µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών. 

2. Συνέχεια των ελέγχων: ενώ ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται καθόλη τη 

διάρκεια του έτους, ο εξωτερικός έλεγχος επικεντρώνεται µόνο σε µία ηµέρα. 

3. Ανεξαρτησία: ο εξωτερικός ελεγκτής αποτελεί µία νοµική οντότητα, η οποία 

διέπεται από µεγαλύτερη ανεξαρτησία από τον εσωτερικό ελεγκτή, καθώς ο 

τελευταίος αποτελεί µέλος του οργανισµού. Ως εκ τούτου, το διαφορετικό 

επίπεδο ανεξαρτησίας είναι πιθανό να οδηγήσει σε συγκρούσεις µεταξύ 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών.  

4. Αναφορά: οι διαφορές στην αναφορά επικεντρώνονται στα εξής: α) µορφή 

των εκθέσεων: τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα προβλέπουν αυστηρά τους 

τύπους βάσει των οποίων εκφέρεται η γνώµη και το περιεχόµενο της έκθεσης 

του εξωτερικού ελεγκτή, ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής ενδέχεται να συντάσσει 

τις εκθέσεις κατά τρόπο που να αντανακλά καλύτερα τα πορίσµατά του, β) 

χρόνος της υποβολής εκθέσεων: ο εξωτερικός ελεγκτής αναφέρει µία φορά το 

χρόνο, ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής αναφέρει κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 

έτους, γ) χρήστες των εκθέσεων: η γνώµη του εξωτερικού ελεγκτή 

απευθύνεται στους µετόχους, τους επενδυτές, τους πελάτες, τους 

εργαζόµενους και νοµικά είναι υποχρεωµένος να αναφέρει σε κυβερνητικά 

όργανα. Καθώς ο εξωτερικός ελεγκτής απευθύνεται σε τόσες οµάδες ατόµων, 

διέπεται από παρόµοια χαρακτηριστικά µε τον εσωτερικό ελεγκτή σε αυτό το 

σηµείο.  

 

Το γεγονός ότι η αντικειµενικότητα αποτελεί ένα σηµείο διαφοροποίησης του 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου αναφέρεται µαζί µε την ποιότητα των στοιχείων 

που αναφέρονται, αλλά και την επάρκεια των εσωτερικών ελεγκτών. Εποµένως, τα 

στοιχεία αυτά ενδέχεται να επιφέρουν συγκρούσεις µεταξύ εσωτερικών και 

εξωτερικών ελεγκτών.  
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4.3 Η παροχή πληροφοριών του εσωτερικού ελέγχου στον εξωτερικό 

ελεγκτή 

 

 

Κατά τον καθορισµό των διαδικασιών για τη λειτουργία και το σχεδιασµό του 

ελέγχου, το σηµαντικό όφελος απορρέει από τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι την ευθύνη για τη γνωµοδότηση επί των 

οικονοµικών καταστάσεων αποτελεί υποχρέωση των εξωτερικών ελεγκτών. Η 

εξωτερική οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε, και να έχουν πρόσβαση 

σε, εκθέσεις της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, οι εξωτερικοί ελεγκτές θα 

πρέπει να ενηµερώνουν τους εσωτερικούς ελεγκτές για οποιοδήποτε σηµαντικό θέµα 

µπορεί να επηρεάσει το έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Η αµοιβαία 

επικοινωνία µεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών ελεγκτών προβλέπει 

ανταλλαγή πληροφοριών σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ανταλλαγή 

απόψεων σχετικά µε ελεγκτικές τεχνικές, µεθόδους λειτουργίας και ερµηνεία της 

ορολογίας, καθώς και ανταλλαγή των εκθέσεων ελέγχου. 

 

Εκτός των παραπάνω, υποστηρίζεται πως ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να 

προσφέρει ένα εύρος πληροφοριών στον εξωτερικό ελεγκτή, ως προς οικονοµικά και 

µη οικονοµικά στοιχεία. Κατά συνέπεια ο εξωτερικός ελεγκτής έχει στη διάθεσή του 

πληροφορίες που σχετίζονται µε ιστορικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, αλλά και 

πληροφορίες που αφορούν µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, όπως διαδικασίες που 

εφαρµόζονται στην εταιρεία και συνεπώς τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών 

αυτών, αλλά και τη δοµή των εταιρειών. Τέλος, ο εσωτερικός έλεγχος είναι 

επιφορτισµένος µε τον προσδιορισµό τυχόν απάτης που ενδέχεται να απορρέει από 

όλες τις δραστηριότητες του οργανισµού, ενώ ο εξωτερικός έλεγχος επικεντρώνεται 

µόνο σε χρηµατοοικονοµικές περιοχές και κατά συνέπεια οι πληροφορίες που 

διέπονται από τον εσωτερικό ελεγκτή στον εξωτερικό µπορούν να συµβάλλουν στον 

αποτελεσµατικότερο προσδιορισµό τυχόν απάτης.  

 

4.4 Η επίδραση του εσωτερικού ελέγχου στην σύνταξη έκθεσης του 

εξωτερικού ελεγκτή 
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Λόγω του ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι τόσο µία διαδικασία διασφάλισης όσο και 

µία διαδικασία παροχής συµβουλευτικής, αλλά και λόγω του ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι ένας σηµαντικός και κρίσιµος µηχανισµός της εταιρικής 

διακυβέρνησης, γίνεται αντιληπτό ότι ο εσωτερικός έλεγχος ασκεί σηµαντική 

επίδραση στη σύνταξη έκθεσης του εξωτερικού ελεγκτή (Munro και Stewart, 2010). 

Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές χρησιµοποιούν ως βοηθούς 

τους εσωτερικούς ελεγκτές προκειµένου να κατανοήσουν εις βάθος τις διαδικασίες 

που ακολουθούνται στους οργανισµούς, τους ελέγχους που γίνονται στις εταιρείες, να 

εξετάσουν τους ελέγχους και να κάνουν τα κατάλληλα και απαραίτητα τεστ (Munro 

και Stewart, 2010). 

 

Εκτός των παραπάνω, αναφέρεται ότι η συνεργασία µεταξύ εσωτερικών και 

εξωτερικών ελεγκτών αυξάνει την εµπιστοσύνη τόσο µεταξύ αυτών των δύο µερών, 

όσο και από µέρους των επενδυτών και των λοιπών ενδιαφεροµένων στα στοιχεία 

που δηµοσιοποιούν οι εταιρείες µέσω των οικονοµικών τους καταστάσεων. Εξαιτίας 

της σηµασίας των οικονοµικών καταστάσεων, όπως αναλύθηκε στο δεύτερο 

κεφάλαιο, αλλά και εξαιτίας των κρουσµάτων απάτης που έγιναν γνωστές µέσω της 

τελευταίας χρηµατοοικονοµικής κρίσης του 2007 στα µοντέλα εταιρικής 

διακυβέρνησης, οι εταιρείες θα πρέπει να αυξήσουν την εµπιστοσύνη των µετόχων 

και των επενδυτών στα στοιχεία που αναφέρονται στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

Η αποτελεσµατική συνεργασία εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου διασφαλίζει την 

αξιοπιστία των στοιχείων που αναγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις και 

ενισχύεται η ποιότητα των στοιχείων αυτών. Συνεπώς, ο εσωτερικός έλεγχος 

συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στη σύνταξη των οικονοµικών εκθέσεων, στη βάση της 

αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της ποιότητας των στοιχείων που αναγράφονται στις 

εκθέσεις αυτές.  

 

 

 

4.5 Ζητήµατα δεοντολογίας και ηθικής στην συνεργασία εσωτερικού 

και εξωτερικού ελέγχου 
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Τα ζητήµατα δεοντολογίας και ηθικής στη συνεργασία εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου αφορούν διάφορα στοιχεία. Οι εξωτερικοί ελεγκτές και πιο συγκεκριµένα η 

εξάρτηση των εξωτερικών ελεγκτών από τους εσωτερικούς ελεγκτές αφορά τις εξής 

περιοχές: 

α) οι εξωτερικοί ελεγκτές απαιτούν από τους εσωτερικούς ελεγκτές 

αντικειµενικότητα, όσον αφορά στη γνώµη που εκφέρουν σχετικά µε τη σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων, τις περιοχές που συνιστούν ευκαιρίες για τους 

οργανισµούς, τη διαχείριση κινδύνων και τις ενδεχόµενες απάτες 

β) οι εξωτερικοί ελεγκτές απαιτούν από τους εσωτερικούς ελεγκτές επάρκεια, η οποία 

αναφέρεται στην ύπαρξη συγκεκριµένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για 

την άσκηση του επαγγέλµατός τους, κάτι που συµβάλλει και στην αύξηση της 

ποιότητας της εργασίας τους 

γ) οι εξωτερικοί ελεγκτές απαιτούν από τους εσωτερικούς ελεγκτές ανεξαρτησία, 

όπως για παράδειγµα ανεξαρτησία από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κάτι 

που θα συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη εργασία τους, στην ποιότητα των 

απόψεων που εκφέρουν, στην ποιότητα των στοιχείων που αναφέρονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις και εν τέλει στην εµπιστοσύνη των επενδυτών, των 

εργαζοµένων, των µετόχων και των λοιπών ενδιαφεροµένων στο έργο των 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, αλλά και στις εταιρείες που δηµοσιοποιούν τα 

στοιχεία τους µέσω των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Η αντικειµενικότητα των εσωτερικών ελεγκτών είναι το µεγαλύτερο ζήτηµα 

δεοντολογίας και ηθικής που διέπει τη σχέση και τη συνεργασία µεταξύ εσωτερικών 

και εξωτερικών ελεγκτών, όπως υποστηρίζουν οι Munro και Stewart (2010) και οι 

Desaietal. (2008). Όσο µεγαλύτερη είναι η αντιλαµβανόµενη ποιότητα της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου από µέρους των εξωτερικών ελεγκτών, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η εξάρτηση των εξωτερικών ελεγκτών στις διαδικασίες και τις 

πληροφορίες που παρέχονται από τον εσωτερικό έλεγχο. Επίσης, αναφορικά µε την 

ανεξαρτησία, αναφέρεται ότι ένα ζήτηµα δεοντολογίας αφορά τα κίνητρα 

οικονοµικών ανταµοιβών των εσωτερικών ελεγκτών, που ενδέχεται να επηρεάζουν 

την αντικειµενικότητά τους, ενώ άλλα ζητήµατα αφορούν το επίπεδο συνεργασίας 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, την πίεση που ασκούν οι πελάτες για τη 
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χρήση ελεγκτικών υπηρεσιών, αλλά και οι υπηρεσίες outsourcing από µέρους των 

εσωτερικών ελεγκτών (Munro και Stewart, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος που λειτουργεί σε µια εταιρεία διευκολύνει το έργο της, το 

έργο των εποπτών, ενώ βελτιώνει στο σύνολο τη λειτουργία της αγοράς.  Ο ισχυρός 

εσωτερικός έλεγχος και η αποτελεσµατική συνεργασία εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών, καθώς και η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου συστήµατος εξωτερικού ελέγχου, 

αποτελεί µέρος ενός στερεού διαχείρισης των επιχειρήσεων, το οποίο µε τη σειρά του 

συµβάλλει στην αποτελεσµατική και συνεργατική σχέση µεταξύ των µελών του 

οργανισµού. Συνολικά, ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι µια 

ανεκτίµητη πηγή πληροφοριών για την εταιρεία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εσωτερικός 

έλεγχος θα πρέπει να αποτελέσει έναν πυλώνα που υποστηρίζει την εταιρική 

διακυβέρνηση και γενικά το management των εταιρειών, µέσα από την 

αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων και ανίχνευση πιθανής απάτης (Zahariaetal., 

2014). 

 

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση και 

τα όσα αναφέρθηκαν πρωτύτερα σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση και το ρόλο 

της στην τελευταία χρηµατοοικονοµική κρίση του 2007 οδηγεί σε ορισµένες 

συστάσεις σχετικά µε κάποια µέτρα που θα πρέπει να στοχεύουν τόσο στην 

υποστήριξη του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης όσο και στην αποφυγή 

ανάληψης κινδύνων µέσα από  (Zahariaetal., 2014): α) την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας που σχετίζεται µε την παρακολούθηση των κινδύνων που 

αναλαµβάνονται από τα συµβούλια των εταιρειών και β) τη βελτίωση της 

κατάστασης της διαχείρισης κινδύνων και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής 

εποπτείας που προβλέπεται από το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

Το Institute of Internal Auditors προώθησε τις τρεις γραµµές άµυνας, γνωστές 

ως το µοντέλο ‘Three Lines of Defence’, ως ένα σηµαντικό εργαλείο ενσωµάτωσης, 

συντονισµού και ευθυγράµµισης όλων των διαδικασιών διασφάλισης, ούτως ώστε να 

βελτιστοποιηθεί το επίπεδο διαχείρισης κινδύνου, ελέγχου και εταιρικής 
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διακυβέρνησης. Σε αυτό το µοντέλο, αρχικά σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η 

ιδιοκτησία, η υπευθυνότητα και η λογοδοσία. Ακολουθεί η µεθοδολογία και η 

παρακολούθηση, και έπειτα η βεβαιότητα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της 

διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου. Η 

λειτουργική γραµµή αναφοράς του εσωτερικού ελέγχου και η συνεργασία µε την 

ελεγκτική επιτροπή, προσφέρει ανεξαρτησία από την εκτελεστική εξουσία και 

παρέχει τον απαραίτητο βαθµό αντικειµενικότητας στον εσωτερικό ελεγκτή. Ο 

εσωτερικός λογιστικός έλεγχος παρέχει ολοκληρωµένη διαβεβαίωση προς την 

εταιρεία και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Ο εξωτερικός έλεγχος µπορεί να 

θεωρηθεί ως µια πρόσθετη γραµµή άµυνας, εκτός από τον εσωτερικό έλεγχο, της 

εταιρείας µε περιορισµένη εντολή και συγκεκριµένο καθήκον να εκφράσει τη γνώµη 

του σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις (ECIIA, 2013). 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα, ήτοι τον εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο του 

εσωτερικού ελέγχου τόσο στη διαχείριση κινδύνων και την ανίχνευση απάτης, όσο 

και στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και την εξάρτηση και 

αλληλεπίδραση µεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών, εξαιρετικά κρίσιµη 

είναι η ενίσχυση της αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των εξωτερικών και 

εσωτερικών ελεγκτών, αλλά και µεταξύ αυτών των ελεγκτών και της ελεγκτικής 

επιτροπής. Πιο συγκεκριµένα, οι επιτυχηµένοι οργανισµοί αναγνωρίζουν τη σηµασία 

της δηµιουργίας και διατήρησης αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ της επιτροπής 

ελέγχου, του εσωτερικού ελέγχου και του εξωτερικού ελεγκτή. Υπάρχουν βελτιώσεις 

που µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε τοµείς όπως η αξιολόγηση του κινδύνου, η 

διαχείριση του κινδύνου, στις επιδόσεις του εξωτερικού ελέγχου, στηριζόµενες στο 

σεβασµό στο ρόλο και τις αρµοδιότητες κάθε συµµετέχοντος σύµφωνα µε τα 

επαγγελµατικά πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει τις λειτουργίες του 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Αυτοί οι δύο επίσηµοι και ανεπίσηµοι δίαυλοι 

επικοινωνίας είναι κρίσιµοι.  

 

Η συνεργασία µεταξύ των εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου 

περιλαµβάνει τα κάτωθι (ECIIA, 2013): 

- ανταλλαγή πληροφοριών και συζήτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης των κινδύνων σχετικά µε οικονοµικούς και άλλου είδους 

κινδύνων 
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- η αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων στις αναλυτικές εκθέσεις 

εσωτερικού ελέγχου τίθενται στη διάθεση των εξωτερικών ελεγκτών 

- ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τη µεθοδολογία και το περιεχόµενο για τη 

δηµιουργία ενός αµοιβαία κατανοητού πλαισίου της προσέγγισης του 

ελέγχου 

- τακτική ενηµέρωση στον εξωτερικό ελεγκτή σχετικά µε το πρόγραµµα 

εσωτερικού ελέγχου 

- πρόσβαση σε συγκεκριµένα έγγραφα εργασίας και ενδιάµεσες εκθέσεις, 

συµπεριλαµβανοµένης της τρέχουσα κατάσταση και την πρόοδο των 

συστάσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί 

- τακτικές συναντήσεις µεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών 

- για να συζητήσουν όλα τα σχετικά θέµατα για το επίπεδο των κινδύνων, 

τις συστάσεις των εξωτερικών ελεγκτών, ην κατάσταση του εσωτερικού 

ελέγχου 

- τακτική συµµετοχή του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις 

συναντήσεις που έχει η επιτροπή ελέγχου µε τον εξωτερικό ελεγκτή 

 

Η τεράστια σηµασία της συνεργασίας µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου, καθώς και η εξάρτηση, ως κάποιο βαθµό, του εξωτερικού ελεγκτή από τον 

εσωτερικό έλεγχο αντικατοπτρίζεται στα εξής (Salehietal., 2012): 

1. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου καθορίζεται από το management και οι 

στόχοι του διαφέρουν από εκείνους των εξωτερικών ελεγκτών που διορίζονται 

και εκφέρουν µία ανεξάρτητη άποψη για τις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 

στόχοι του εσωτερικού ελέγχου ποικίλουν ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 

διοίκησης. Ο εξωτερικός ελεγκτής έχει ως πρωταρχικό µέληµα να ελέγξει αν 

οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια 

2. Ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή κατανόηση των 

δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισµό και την 

αξιολόγηση των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας που ενέχονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις, αλλά και να σχεδιάσει και να εκτελεί περαιτέρω 

ελεγκτικές διαδικασίες µε βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει από τον 

εσωτερικό ελεγκτή 

3. Ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να διενεργεί µία εξέταση σχετικά µε την 

αξιολόγηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, όταν ο εσωτερικός 
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έλεγχος σχετίζεται µε την αξιολόγηση του κινδύνου από µέρους των 

εξωτερικών ελεγκτών 

4. Ο σύνδεσµος µε τον εσωτερικό έλεγχο είναι πιο αποτελεσµατικός όταν οι 

συναντήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου. Ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά και να 

έχουν πρόσβαση σε σχετικές εσωτερικές εκθέσεις ελέγχου και να µένει 

ενήµερος για οποιοδήποτε σηµαντικό θέµα που έρχεται στην αντίληψη του 

εσωτερικού ελεγκτή και που µπορεί να επηρεάσει το έργο του εξωτερικού 

ελεγκτή 

 

Η παρούσα εργασία εξέτασε την τεράστια σηµασία που έχει ο εσωτερικός 

έλεγχος στις διαδικασίες του εξωτερικού ελέγχου και την αλληλεπίδραση µεταξύ 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, ένας σηµαντικός περιορισµός αυτής 

της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί προέρχονται 

από δευτερογενείς πηγές. Ως εκ τούτου, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο µέλλον η 

διεξαγωγή µίας πρωτογενούς έρευνας, η οποία θα διερευνούσε τη σηµασία του 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις, αλλά και την αλληλεπίδραση 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών µέσα από τις απόψεις των ιδίων των 

ενδιαφεροµένων, δηλαδή των managers διαφόρων επιχειρήσεων, αλλά και των 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών.  
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