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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΔΗΑΓΩΓΖ

1.1. ΓΔΝΙΚΑ
Έλαο ζεκαληηθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ηίζεηαη ζε θάζε κνξθήο επηρείξεζε είλαη ην
γεγνλφο ηεο κεησκέλεο δπλαηφηεηαο ηεο δηνίθεζεο λα έρεη ηελ άκεζε επίβιεςε φισλ ησλ
ελεξγεηψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Καζψο ην κέγεζνο θαη ε
πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ αλαπηχζζεηαη, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζέζπηζεο
κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο ζα δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε εχξπζκε φζν θαη ε
απνηειεζκαηηθή ε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο

. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ

εμειίμεσλ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ εξγαιείνπ ειέγρνπ θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ
πνπ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξηψλ. Σν εξγαιείν απηφ είλαη ν
εζσηεξηθφο νηθνλνκηθφο , ινγηζηηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ή θαιχηεξα, ην χζηεκα
Διέγρνπ (Νεγθάθεο – Σαρπλάθεο, 2013). Μηα απφ ηηο πην βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
Management ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ ζηειέρσζε , ηελ επηθνηλσλία θιπ.
Δίλαη θαη ν έιεγρνο. Έιεγρνο γεληθά είλαη ε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ελφο νξγαληζκνχ θαη ε ζχγθξηζε ησλ επηηεχμεσλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ην
Management ηεο επηρείξεζεο ή κε ηα πξνβιεπφκελα θαη αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ
νξγαληζκφ (Σζαθιάγθαλνο , 1997)
.
Σν αληηθείκελν θαη νη ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ είλαη θαηά θαλφλα, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε
μέλεο πεξηνπζίαο. Χο μέλε πεξηνπζία ελλννχκε ηελ πεξηνπζία νπνηνπδήπνηε λνκηθνχ
πξνζψπνπ, αιιά θαη θπζηθνχ πξνζψπνπ έλαληη ησλ ηξίησλ πνπ ηελ δηαρεηξίδνληαη .Η
αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο μέλεο πεξηνπζίαο
πεγάδεη απφ ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεσο (Γξεγνξάθνο , 1989).

1.2 ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΙ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
1.2.1 Οξηζκνί Δζσηεξηθνύ Διέργνπ
To Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ έρεη δψζεη ηνλ νξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζχκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ
Διεγθηψλ είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο
5

νξγαληζκνχ. Βνεζάεη ηνλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ,
πηνζεηψληαο κηα ζπζηεκαηηθή, επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο . (Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ
Διεγθηψλ, 2005)
Ο νξηζκφο απηφο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα θαηά
ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.

Οη

αξκνδηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ

αλαθέξνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα πνπ έρεη εληφο ηεο επηρείξεζεο λα πξνζζέζεη αμία γηα ηελ
επηρείξεζε θαη λα βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ηα βέιηηζηα
πξφηππα δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ
έιεγρν. Αλαγθαία θαη ζεκειηψδε πξνυπφζεζε επηηπρίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε
αλεμαξηεζία. Η αλεμαξηεζία σο έλλνηα αλαθέξεηαη θαη ζηα πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο
ζχγρξνλνο εζσηεξηθφο έιεγρνο νθείιεη λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηε δηνίθεζε
γηα ζέκαηα βειηίσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Η δηαδηθαζία ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη σο ζηφρν λα πξνζζέζεη αμία ζηελ επηρείξεζε δηα κέζνπ ηεο
βειηίσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ
επηρείξεζε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηα κέζνπ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη δηαβεβαησηηθψλ
εξγαζηψλ. Σν επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή δηαζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν – ζπζηεκαηηθφ
πιαίζην ζπκπεξηθνξάο θαη πεξηγξάθεηαη ζηα Γηεζλή Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. ηφρνο
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα αμηνινγήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα ηηο
βειηηψζεη πξνηείλνληαο ιχζεηο. εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη δηαδηθαζηψλ
δηνίθεζεο. Ο ηειεπηαίνο νξηζκφο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ελζσκαηψλεη κηα
ζεκαληηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγία, ε νπνία είλαη ζρεηηθή κε ηε
ζπκβνιή ηνπ ζηνπο θηλδχλνπο ηεο επηρείξεζεο. Ο θίλδπλνο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Οη θίλδπλνη είλαη θάηη απξφβιεπην θαη δελ ππάξρεη
απφιπηε δηαζθάιηζε γηα ηελ απνθπγή ηνπο. Οη αλζξψπηλεο ελέξγεηεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ
ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, ζε θακία πεξίπησζε φκσο δελ κπνξνχλ λα ηνπο εμαιείςνπλ
εληειψο. Ο θίλδπλνο θαη ε αβεβαηφηεηα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο έλλνηεο κε ηελ αλζξψπηλε
θχζε. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ε αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο
επηρείξεζεο κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο θαη εμέηαζεο

ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο θαη εμέηαζεο ησλ δηαθφξσλ
ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο ε νπνία γίλεηαη κε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλψηαηνπ
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Management ηεο επηρείξεζεο. Eπίζεο, εζσηεξηθφο είλαη ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη
κε ηελ θαηακέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ,
κεζφδσλ, κέηξσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο .Δπίζεο, εζσηεξηθφο έιεγρνο
είλαη ν ινγηζηηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ν νπνίνο δηεμάγεηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ
δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο
θαη ηηο εγθπθιίνπο ηεο επηρείξεζεο (Σζαθιάγθαλνο ,1997 ).
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί θαηαιχηε γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο, θαη ηεο
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ησλ ειέγρσλ ελφο νξγαληζκνχ, παξέρνληαο γλψζε θαη ζπζηάζεηο πνπ
βαζίδνληαη

ζε

αλαιχζεηο

θαη

αμηνινγήζεηο

ησλ

δεδνκέλσλ

θαη

ησλ

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ . Με δέζκεπζε γηα ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα , ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη αμία γηα ηα δηνηθεηηθά φξγαλα θαη αλψηεξα δηνηθεηηθά
ζηειέρε σο αληηθεηκεληθή πεγή αλεμάξηεησλ ζπκβνπιψλ.

1.3 ΔΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ.

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Ιλζηηηνχην ησλ Ακεξηθαλψλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (AICPA),
εζσηεξηθφ έιεγρν απνηεινχλ ην ζρέδην νξγάλσζεο θαη φιεο νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ,
κέζνδνη θαη κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη εληφο κηαο επηρείξεζεο, γηα ηε δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη
ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο πξνδηαγξακκέλεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο.( SAS No 1
Section 320.09 AICPA Committee on Auditing Procedures.)
Αθφκε εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ε αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο
επηρείξεζεο κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο θαη εμέηαζεο ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ε νπνία γίλεηαη κε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
αλψηαηνπ Management ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ν δηνηθεηηθφο
έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη κε ηελ θαηακέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ , κέηξσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο . Δπίζεο
o εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ν ινγηζηηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ν νπνίνο δηεμάγεηαη κε
ηελ εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ, φπσο πξνβιέπνληαη απφ
ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο εγθπθιίνπο ηεο επηρείξεζεο.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα λα πξνιάβεη ηηο θαηαρξήζεηο θαη θαηαδνιηεχζεηο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζ’ απηήλ φπσο ζπλήζσο λνκίδνπλ πνιινί. Καιχπηεη δε φιν ην εχξνο θαη ην
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πιάηνο ησλ πνηθίισλ θαη πνιπζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο(
Σζηαθιάγθαλνο ,1997 ).

1.4 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Οη δηνηθήζεηο θαη ηα αλψηαηα ζηειέρε, ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο επηθφξηηζεο αδπλαηνχλ εθ
ησλ πξαγκάησλ λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο
ζηφρνπο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Ιδηαίηεξα, ε αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ
πςεινχ ξίζθνπ πνπ αλαιακβάλνπλ νη δηνηθήζεηο, αδπλαηίδεη ηε ζέζε ηνπο θαη πξνθεηκέλνπ
λα δηαρεηξηζηνχλ θαηά ηνλ άξηζην ηξφπν ηνπο θηλδχλνπο απηνχο, αλαδεηνχλ θαη’ αλάγθε
εζσηεξηθνχο ζπκκάρνπο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηνπο θηλδχλνπο. Σελ
ηδηαίηεξε απηή ζηήξημε νη επηρεηξήζεηο ηελ επηδεηνχλ απφ ηνλ Δζσηεξηθφ ηνπο χκβνπιν, ηνλ
Δζσηεξηθφ Έιεγρν (Internal Audit) πνπ είλαη θαη ν πιένλ νηθείνο ζηελ πξνζέγγηζε θαη
αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ.
Η αλσλπκία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δεκηνπξγία πην ζχλζεησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
νδεγνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ζηελ
εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ κε έκθαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη
ζηηο λέεο κνξθέο απάηεο. Μάιηζηα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο , ν εζσηεξηθφο Έιεγρνο
είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαίνο φζν πνηέ , θαη σο εθ ηνχηνπνη δηνηθήζεηο ζα πξέπεη λα δίλνπλ
κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ αλαδήηεζε πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
(Παπαζηάζεο , 2014)
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δει. ηεο πξνψζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, επηηπγράλεηαη κε ηε ιήςε ζεηξάο κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ :
α)ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππφ ππεμαηξέζεηο, ζπαηάιε, θζνξά θαη
κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε, β) ζηελ πξνψζεζε ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ
θαηαρσξήζεσλ , γ) ζηελ ελζάξξπλζε ηεο κέηξεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζχγθξηζεο κε
ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαη δ) ζηελ αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο( Σζηαθιάγθαλνο , 1997).
Αληηθεηκεληθφο

ζθνπφο

ηεο

ππεξεζίαο

εζσηεξηθνχ

ειέγρνπ

είλαη

ε

παξνρή

εμεηδεθηκεχλσλ θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε ηεο
επηρείξεζεο γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, παξέρνληαο
ηεο αλαιχζεηο , εθηηκήζεηο, ζπζηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο επί ησλ ιεηηνπξγηψλ ζπλαιιαγψλ
θαη δνζνιεςηψλ ηεο εηαηξίαο (Νεγθάθεο.-Σαρπλάθεο,2013). Η ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν ηεο απάηεο , κέζσ
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κηαο

εθηίκεζεο

ησλ

θηλδχλσλ

απάηεο,

ε

ρξήζε

ησλ

αξρψλ

ηεο απνηξνπήο

απάηεο (www/theiia.org) .

1.5 ΑΠΔΙΛΗ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Η απεηιή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζε γεληθέο γξακκέο, έγθεηηαη :
ηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Μνλάδαο.
ηνλ κε απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ.
ην λα είλαη εγσθεληξηθφο.
ην λα ράλεη ηελ αιήζεηα θαη ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ.
ηελ έιιεηςε αλεχξεζεο ηζνξξνπίαο κε ηνπο ειεγρφκελνπο.
ηε δηάξξεμε αμηνπηζηίαο απφ ηελ θαθή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ.
ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηε Γηνίθεζε - Δπηηξνπή Διέγρνπ(Παπαζηάζεο ,2014 ).

1.6 ΔΙΓΗ ΔΛΔΓΥΟΤ
Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαιχςεη ειεγθηηθά φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, πέξα απφ ηηο δπζθνιίεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζπλαληάεη θαη κηα ζεηξά εκπφδηα
δηαθνξεηηθήο κνξθήο, φπσο έιιεηςε απνδνρήο ηνπ απφ ηνπο ειεγρφκελνπο. Σνχην, ζπλήζσο,
παξαηεξείηαη ζε δξαζηεξηφηεηα ηερληθψλ ππεξεζηψλ, παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη
πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Η κε απνδνρή ηνπ πξνβάιιεηαη σο αηηηνινγηθφ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,
έρνληαο θαηά λνπ νη ειεγρφκελνη ηνλ παξαδνζηαθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν, αγλνψληαο ηε
ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν πνπ νξίδνπλ ηα Γηεζλή Πξφηππα, ηνλ έιεγρν
επί φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. ( Παπαζηάζεο , 2014 )
Σα κέηξα ειέγρνπ ζην ζχλνιφ ηνπο κπνξνχκε λα ηα ρσξίζνπκε ζε θαηεγνξίεο
αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ πνπ ηα θαζνξίδεη, κε ηε θχζε ηνπο θαη κε ην ζηφρν ηνπο. Αλάινγα
κε ην πεξηβάιινλ πνπ ηα θαζνξίδεη, κπνξεί απηά λα είλαη ( Φίινο , 2004 ) :
• εμσηεξηθά, ηα νπνία έρνπλ ηεζεί απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο
π.ρ. λφκνη, δηαηάμεηο, θαλνληζκνί
• εζσηεξηθά, ηα νπνία έρνπλ ηεζεί απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο θαη λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ηεο
Αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο ηα κέηξα ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη (Φίινο. , 2004 ) :
Xξεκαηννηθνλνκηθά , ινγηζηηθά, δηαρεηξηζηηθά, ιεηηνπξγηθά ή δηνηθεηηθά
Πνιιέο θνξέο κπνξεί ην ίδην κέηξν ειέγρνπ λα θαηαηάζζεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο,
αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίνλ ζεζπίζηεθε.
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Σέινο, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ειέγρνπ έρνπκε: (Φίινο , 2004 )
• Σα πξνιεπηηθά κέηξα, ηα νπνία έρνπλ σο ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηπρφλ αλεπηζχκεησλ
πεξηζηαηηθψλ
• Σα εληνπηζηηθά, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ αλίρλεπζε ηπρφλ
ιαζψλ θαη
• Σα δηνξζσηηθά, γηα ηε δηφξζσζε αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη ηελ
απνηξνπή ηεο επαλάιεςήο ηνπο

1.7 ΚΤΚΛΟΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ
Κχθινη δξαζηεξηνηήησλ (Φίινο , 2004 ) είλαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο
επηρείξεζεο, γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζή ηεο, θαζψο θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε θχθινπο δξαζηεξηνηήησλ, αλαιφγσο κε ηε ζπλάθεηα ηνπ
αληηθεηκέλνπ ησλ ηκεκάησλ θαη κε ηε ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ.
ε δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο βέβαηα, θαη αλάινγα κε ην αληηθείκελφ ηνπο, κπνξνχλ λα
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί θχθινη δξαζηεξηνηήησλ, ππάξρεη φκσο έλα γεληθφ κνληέιν, ζχκθσλα
κε ην νπνίν κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ νη θχθινη απηνί. Οη θχθινη απηνί κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ
ζε θχξηνπο θαη βνεζεηηθνχο. Οη θχξηνη θχθινη αθνξνχλ ην βαζηθφ αληηθείκελν ηεο
επηρείξεζεο θαη είλαη:
• Ο θχθινο ηεο δηνίθεζεο
• Ο θχθινο ησλ πξνκεζεηψλ
• Ο θχθινο ηεο παξαγσγήο & ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ θαη
• Ο θχθινο ησλ πσιήζεσλ
Οη βνεζεηηθνί θχθινη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ θχξησλ,
ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθνί, φηη ελέρνπλ ιηγφηεξνπο θηλδχλνπο ή
φηη ρξεηάδνληαη ιηγφηεξνπο ειέγρνπο. Οη θχθινη απηνί είλαη:
• Ο θχθινο πξνζσπηθνχ
• Ο θχθινο ησλ παγίσλ
• Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θχθινο
• Ο θχθινο ησλ ινγηζηηθψλ ζεκάησλ
• Ο θχθινο ηεο κεραλνγξάθεζεο θαη
• Οη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζε θάπνηνλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο
θχθινπο (π.ρ. λνκηθή ππεξεζία, δεκφζηεο ζρέζεηο θ.α.)
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Η ρξήζε απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ ζε θχθινπο δξαζηεξηνηήησλ ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο
απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο αιιά παξ’ φια απηά δελ είλαη ππνρξεσηηθφο. Ο εζσηεξηθφο
ειεγθηήο ζα θξίλεη αλ γηα ηελ θάζε επηρείξεζε είλαη θαιχηεξν λα δηεμαρζεί ν έιεγρνο βάζεη
ηνπ ήδε ππάξρνληνο δηαρσξηζκνχ ζε ηκήκαηα ή αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο θχθινπο
δξαζηεξηνηήησλ.
Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηάθξηζεο ησλ ειέγρσλ, ελδεηθηηθά, ζα πεξηγξάςνπκε κε
ζχληνκε πεξηγξαθή κεξηθά είδε:
α.Έιεγρνη Παξαγσγήο (Production Audits).
Οη έιεγρνη Παξαγσγήο ζηνρεχνπλ ζην λα δηαπηζηψζνπλ ην θαηά πφζν ηεξνχληαη νη
δηαδηθαζίεο ζε φιν ην εχξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλ νη δηαδηθαζίεο ζε φιν ην
εχξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλ νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλεο κε ην
εγθεθξηκέλν απφ ηε Γηνίθεζε πξφγξακκα, ζε εηήζηα βάζε θαη αλά πεξηφδνπο. Αλ γίλεηαη
ζσζηή δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαη αλ ηα ηκήκαηα είλαη ζσζηά
νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια ζηειερσκέλα. Σν θαηά πφζν ηα ζηειέρε είλαη θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλα, αλ ν εθνδηαζκφο ηεο παξαγσγήο γίλεηαη θαλνληθά κε πιηθά, αλ ε δηαρείξηζε
ησλ πιηθψλ ζηελ παξαγσγή γίλεηαη θαηά άξηζην ηξφπν, απνθεχγνληαο ηηο πςειέο θχξεο
πέξαλ ησλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ. Δπηπιένλ, αλ ηα παξαγφκελα πξντφληα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ (I.S.O) . Δπίζεο, αλ ε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ είλαη
ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο, αλ θαηαγξάθνληαη ηα έηνηκα πξντφληα ζην βηβιίν παξαγσγήο
θαη αλ ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο παξάδνζεο - παξαιαβήο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ απφ ηελ
παξαγσγή ζηελ απνζήθε θαη γεληθφηεξα, αλ φια ηα κέζα θαη νη πφξνη ζπκβάιινπλ πξνο ηελ
ζσζηή θαηεχζπλζε ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ.
β. Οηθνλνκηθνί Έιεγρνη (Financial Audits).
Οη νηθνλνκηθνί έιεγρνη ζηνρεχνπλ ζηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο, ηεο εηιηθξίλεηαο ηεο
αμηνπηζηίαο θαη ηεο νξζήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα
δξάζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ.
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί έιεγρνη βαζίδνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηε δηαβεβαίσζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη θαηά πφζν απηέο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο γεληθά
παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο. Δπίζεο νη έιεγρνη απηνί απνβιέπνπλ ζηε δηακφξθσζε
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έθθξαζεο γλψκεο, κέζσ ηεο κέηξεζεο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ
νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ -πφξσλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
Οη ελ ιφγσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα επί ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ,
ησλ επηκέξνπο δνζνιεςηψλ - ζπλαιιαγψλ θαη επί θάζε είδνπο νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ,
παξέρνληαο ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο ζηε Γηνίθεζε. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί πσο
νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο δελ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηζνινγηζκνχο. Σα
αληηθείκελα απηά είλαη απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ινγηζηεξίνπ.
γ.Γηνηθεηηθνί Έιεγρνη (Management Audits)
Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη απνζθνπνχλ ζηελ επηβεβαίσζε εθαξκνγήο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο
απνθάζεηο. Οη έιεγρνη απηνί θηλνχληαη ζε έλα επξχηεξν πεδίν δξάζεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο
νηθνλνκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο. Έρνπλ επξχηεξνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, νη
νπνίνη ζπλίζηαληαη ζην λα εμεηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ, βάζεη αληηθεηκεληθψλ θαη
επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, ηε ζπλνιηθή δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ,
θαζψο θαη ηηο επηκέξνπο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο θαη κεζφδνπο θαη
ηνπο απνδερηνχο θαλφλεο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο. Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη ζηνρεχνπλ ζηελ
επηζθφπεζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ζηελ επηζήκαλζε ησλ δηνηθεηηθψλ αδπλακηψλ, ζηα αίηηα
πνπ ηηο πξνθαινχλ, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ αδπλακηψλ απηψλ.
Παξάιιεια, νη δηνηθεηηθνί έιεγρνη απνβιέπνπλ ζηελ αμηνιφγεζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη απνθάζεσλ, απ’ φπνπ
θξίλεηαη ην κέιινλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δλδεηθηηθά, σο ηέηνηνπο ειέγρνπο ζηξαηεγηθήο
ζεκαζίαο ζα κπνξνχζακε αλαθέξνπκε ην δείθηε απφδνζεο ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ,
θαζψο θαη ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επίηεπμε
ησλ εηήζησλ ζηφρσλ θαη ησλ θεξδψλ. Δπίζεο, νη έιεγρνη απηνί έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζσζηή
δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ θαη κέζσλ θαη ηελ απφδνζή ηνπο.
Παξάιιεια, νη δηνηθεηηθνί έιεγρνη απνβιέπνπλ ζηε δηεξεχλεζε

θαηά πφζν ην

αλζξψπηλν δπλακηθφ αμηνινγείηαη θαη αμηνπνηείηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Αλ
είλαη πξνζεισκέλν θαη εγθιηκαηηζκέλν ζην πεξηβάιινλ πνπ εξγάδεηαη, αλ είλαη ελήκεξν γηα
ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη αλ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ.
Δπίζεο, ην θαηά πφζν αμηνινγνχληαη, απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, νη ιφγνη θαη ηα αίηηα
απνρψξεζεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο ησλ απνρσξήζεσλ
απηψλ.
Δπηπιένλ, νη δηνηθεηηθνί έιεγρνη απνζθνπνχλ ζηελ επηζθφπεζε εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο
πνπ αθνξά ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπο θαλφλεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηειερψλ θαη ησλ
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εξγαδνκέλσλ. Αλ νη ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ θνξέα είλαη ζε θαιφ επίπεδν
ζπλεξγαζίαο θαη αλ επηιχνληαη άκεζα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη δελ απνβαίλνπλ
ζε βάξνο θαη ησλ δχν κεξψλ.
δ. Λεηηνπξγηθνί Έιεγρνη (Operational Audits)
Οη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη απνζθνπνχλ ζηελ εμαθξίβσζε εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε Γηνίθεζε. Απνζθνπνχλ ζηελ
δηαβεβαίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ, ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ζηε ζπκκφξθσζε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ θαη φξσλ πνπ
επηβάιινπλ νη επνπηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο ζηνλ νξγαληζκφ.
Δπίζεο, κέζα απφ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο επηδηψθεηαη ε δηαπίζησζε ιεηηνπξγίαο
ησλ ηκεκάησλ θαη αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ ,θαζψο θαη ε αξκνληθή
ιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ κε ηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο θαη αξρέο
δηαθπβέξλεζεο, πνπ νξίδεη θάζε Γηνίθεζε, γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ.
ε. Έιεγρνη πκκόξθσζεο (Compliance Audits).
Οη έιεγρνη ζπκκφξθσζεο απνζθνπνχλ ζηε δηαβεβαίσζε εθαξκνγήο πξνζπκθσλεκέλσλ
θαλφλσλ θαη φξσλ ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ θάπνην ηεξαξρηθά ή δηνηθεηηθά αλψηεξν
θνξέα. Οη έιεγρνη ζπκκφξθσζεο είλαη κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ, δειαδή πξφθεηηαη
γηα ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο . Καηά ηνλ Υ.Καδάληδή, (X Καδαληδήο ,2006 ) <<έλαο έιεγρνο
ζπκκνξθψζεσο πεξηιακβάλεη κηα εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζηφρν ηε δηαθξίβσζε ηεο
ζπκκφξθσζεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, θαλφλεο ή δηαηάμεηο ξπζκηζηηθψλ αξρψλ.>>
Ο έιεγρνο ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, πνπ ππνβάιινπλ ηα θπζηθά θαη

λνκηθά

πξφζσπα, θαζψο θαη νη έιεγρνη ηεο αγνξαλνκίαο, ηνπ πγεηνλνκηθνχ, ηνπ ππνπξγείνπ
βηνκεραλίαο θαη αλάπηπμεο, ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο πξνο ηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο
απνηεινχλ κνξθέο ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο. Δπίζεο, ε ζπκκφξθσζε θνξέσλ πξνο ηνπ φξνπο
δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ, ζπκβνιαίσλ ζπλεξγαζίαο, επηρνξεγήζεσλ, πξνδηαγξαθψλ έξγσλ,
θαζψο θαη ε ηήξεζε θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ
ππαγνξεχνληαη απφ ηε Βαζηιεία Ι & ΙΙ, απνηεινχλ κνξθέο ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο.
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δ. Έιεγρνη Απνδνηηθόηεηαο (Efficiency Audits) .
Οη έιεγρνη απνδνηηθφηεηαο απνβιέπνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ
ιεηηνπξγηψλ, δειαδή ζην αλ νη ιεηηνπξγίεο ζε κηα επηρείξεζε θέξλνπλ ηα αλακελφκελα
απνηειέζκαηα, ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη
δηάθνξνη δείθηεο απφδνζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ, γηα παξάδεηγκα κε ηελ επίηεπμε ησλ
εηήζησλ ζηφρσλ ησλ ηκεκάησλ, κε ηελ επίηεπμε κε ηελ επίηεπμε ησλ πσιήζεσλ, θαζψο θαη
κε ηελ επίηεπμε ησλ εηήζησλ ζηφρσλ ησλ ηκεκάησλ, κε ηελ επίηεπμε ησλ πσιήζεσλ, θαζψο
θαη κε ηελ επίηεπμε πεξηζηνιήο ησλ εηήζησλ δαπαλψλ.
ζη. Έιεγρνη Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο (Corporate Social Responsibility
Audits).
Σα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη απνδεθηφ ζηηο επηρεηξήζεηο , λα
δείρλνπλ θαη κηα επαηζζεηνπνίεζε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Μηα πνιηηηθή πνπ έρεη λα θάλεη κε
ηνπο εξγαδφκελνπο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαη γεληθφηεξα κε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο.
Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο απηήο, νη έιεγρνη απηνί αλαθέξνληαη θαη
απνζθνπνχλ:
α. ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. Αθνξνχλ ηελ επηζθφπεζε ιήςεο κέηξσλ πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο γηα ηελ απνθπγή εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, ηελ θαηαβνιή ησλ θνηλσληθψλ
παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, φπσο παξνρέο ζηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπνπδάδνπλ,
παξνρέο ππνηξνθηψλ, θαζψο θαη παξνρέο γηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο
πνπ αθνξά άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
β. ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζηνπο θνηλσληθνχο θνξείο .Οη έιεγρνη απηνί έρνπλ λα θάλνπλ
κε ηελ θαηαβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο νξγαληζκνχο (θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ
ζηα ηακεία θαη ζηελ εθνξία θαζψο ζε πξνκεζεπηέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απφ
ιήςε δαλείσλ.
γ. ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, Οη έιεγρνη απηνί έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα παξάπνλα
ησλ πειαηψλ, ηελ θαθή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη κε ηελ
θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζε πειάηεο πνπ πξνήιζαλ απφ ηε ρξήζε θαθήο πνηφηεηαο
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ.
δ. ε γεληθφηεξα ζέκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Οη έιεγρνη απηνί έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ παξνρή δσξεψλ ζε θνηλσθειείο νξγαληζκνχο θαη θνηλσληθά ηδξχκαηα
.Δπίζεο, κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (δελδξνθχηεπζε, πξνζηαζία
παξαιηψλ, ρισξίδαο θαη παλίδαο), κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δηαρείξηζε ηνμηθψλ απνβιήησλ
(θπηνθάξκαθα, ρεκηθά, ηαηξηθά απφβιεηα).
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ε. Έιεγρνη Απάηεο (Fraud Audits).
Οη έιεγρνη απάηεο απνζθνπνχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο.
Δπίζεο νη έιεγρνη απάηεο απνζθνπνχλ ζηελ αλίρλεπζε, ζηε δηεπξεχλζε θαη ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε, φηαλ απηφ
νξγαλψλεηαη απφ έκπεηξνπο δξάζηεο θαη κάιηζηα απφ ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη
γλψζηεο ησλ αδπλακηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο. Οη έιεγρνη απάηεο έρνπλ σο
αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε θαηάρξεζεο, ππεμαίξεζεο, λνζείαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ηελ παξαπνίεζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ
θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ (δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή).
Δπίζεο, έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ πξφιεςε απνηξνπήο αζπλήζηζησλ πιεξσκψλ, πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξέκβαζε ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ
αγνξψλ (ππνηηκνιφγεζε - ππεξηηκνιφγεζε), θαζψο θαη κε ηελ πψιεζε δσηηθήο ζεκαζίαο
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, πξνο φθεινο ( Παπαζηάζεο , 2014 ).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ .
ηφρνο ηεο είλαη λα παξνπζηάζεη θάπνηα θνηλά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδνπλ
νη επηρεηξήζεηο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Αλαιπηηθφηεξα ζα δνχκε , ζε πνηα ηκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο αζθείηαη ν έιεγρνο , θαη ηελ κεζνδνινγία .
Γηα λα επηηχρνπκε ηνλ παξαπάλσ ζηφρν, ήηαλ απαξαίηεηε ε ιεπηνκεξήο εμέηαζε θαη
θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν.
Πάλσ ζε απηφ ην αληηθείκελν, κεηά απφ έξεπλα ζην δηαδίθηπν, ζε sites, ζε βάζεηο
δεδνκέλσλ θαη ζε βηβιηνζήθεο ζπγθεληξψζεθε πιηθνχ πνπ αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν,
αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ αθνξά ηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο.
Ο Γξεγνξάθνο (1989)

αλαθέξεη φηη αληηθείκελν θαη νη ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ είλαη θαηά

θαλφλα, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο. Χο μέλε πεξηνπζία ελλννχκε ηελ
πεξηνπζία νπνηνπδήπνηε λνκηθνχ πξνζψπνπ, αιιά θαη θπζηθνχ πξνζψπνπ έλαληη ησλ ηξίησλ
πνπ ηελ δηαρεηξίδνληαη .Η αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο
μέλεο πεξηνπζίαο πεγάδεη απφ ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεσο.
Ο Κνπηνχπεο (2009) πξαγκαηεχεηαη ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε,
ηελ δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ.
Οη Νεγθάθεο – Σαρπλάθεο ( 2013) αλαθέξνπλ φηη ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλ

αλαπηχζζνληαη, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζέζπηζεο κέηξσλ θαη

δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο ζα δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε εχξπζκε φζν θαη ε απνηειεζκαηηθή ε
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο .

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ εμειίμεσλ είλαη ε

δεκηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ εξγαιείνπ ειέγρνπ θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ηηο
ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξηψλ. Σν εξγαιείν απηφ είλαη

ν εζσηεξηθφο

νηθνλνκηθφο , ινγηζηηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ή θαιχηεξα, ην χζηεκα Διέγρνπ .
Ο Παπαζηάζεο (2014) αλαθέξεη φηη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαιχςεη
ειεγθηηθά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πέξα απφ ηηο δπζθνιίεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζπλαληάεη θαη
κηα ζεηξά εκπφδηα δηαθνξεηηθήο κνξθήο, φπσο έιιεηςε απνδνρήο ηνπ απφ ηνπο
ειεγρφκελνπο. Σνχην, ζπλήζσο, παξαηεξείηαη ζε δξαζηεξηφηεηα ηερληθψλ ππεξεζηψλ,
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ.
Ο Σζαθιάγθαλνο (1997) αλαθέξεη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηα κέηξα
θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα λα πξνιάβεη ηηο θαηαρξήζεηο
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θαη θαηαδνιηεχζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζ’ απηήλ φπσο ζπλήζσο λνκίδνπλ πνιινί. Καιχπηεη δε
φιν ην εχξνο θαη ην πιάηνο ησλ πνηθίισλ θαη πνιπζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζχγρξνλεο
επηρείξεζεο.
Ο Φίινο (2004) αλαθέξεη φηη θχθινη δξαζηεξηνηήησλ είλαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ
κηαο επηρείξεζεο, γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζή ηεο, θαζψο θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε θχθινπο δξαζηεξηνηήησλ, αλαιφγσο κε ηε
ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ηκεκάησλ θαη κε ηε ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ.
Σειηθψο, ζπλδένληαο φινπο ηνπο νξηζκνχο απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο, θαηαιήγνπκε πσο ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο ραξαθηεξίδεηαη σο έλα αλεμάξηεην ζχζηεκα ελεξγεηψλ (κέηξσλ ειέγρνπ)
θαη εθηηκήζεσλ, ζπγθεληξψλνληαο ζηνηρεία θαη δηαβεβαηψζεηο, πνπ αθνξνχλ κηα εηαηξεία ζε
επίπεδν ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ή δηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ λα ηα αμηνινγήζεη ν εζσηεξηθφο
ειεγθηήο θαη λα εθθξάζεη θαη επηθνηλσλήζεη ηε γλψκε ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο
εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θαλφλεο θαη λφκνπο, ηνπο ηξφπνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ
αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ θαη ηελ
αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αλαθνξψλ.
Η επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο επηηξνπήο COSO αλαθέξεη ηελ επηζθφπεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
πξνηχπσλ – κνληέισλ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
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ΔΛΔΓΥΟΤ

Ο ζθνπφο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ειέγρνπ είλαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ
πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, λα απνηεινχλ ην γεληθφ πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ηνπ αιιά θαη ην κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο ηνπ. Σα δηεζλή πξφηππα
αλαθέξνληαη ζηα ζέκαηα ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε
ιεηηνπξγία φπσο, ην ζθνπφ, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ππεπζπλνηήησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηα
ζέκαηα αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, ηελ επάξθεηα ησλ γλψζεσλ, ηε δένπζα
επαγγεικαηηθή επηκέιεηα θαζψο θαη ην πξφγξακκα πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ησλ
Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπηπξφζζεηα ηα πξφηππα πξνβιέπνπλ ην πιαίζην
αμηνιφγεζεο ηεο

απφδνζεο ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα

δεηήκαηα δηνίθεζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηε θχζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ειεγθηηθψλ
εξγαζηψλ, ηε δηελέξγεηα ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ Διέγρνπ θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επφπηεπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ απνδνρή ησλ
εηαηξηθψλ θηλδχλσλ απφ ηε δηνίθεζε.
Ο ζθνπφο ησλ πξνηχπσλ είλαη:
1. Να πεξηγξάςνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
2. Να απνηειέζνπλ ην γεληθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη θαη πξνάγνληαη νη
πξνζηηζέκελεο αμίαο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
3. Να απνηειέζνπλ κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
4. Να πξνσζήζνπλ ηε βειηίσζε ζε νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο.
Σα Πξόηππα ρσξίδνληαη ζε ηξία κέξε:
1. Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ Ιδηνηήησλ (Attribute Standards - εηξά 1000), ηα νπνία
πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ Δζσηεξηθφ
Έιεγρν.
2. Πξφηππα Απφδνζεο (Performance Standards - εηξά 2000), ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε
θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη παξέρνπλ θξηηήξηα βάζεη ησλ
νπνίσλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε απφδνζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
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3. Πξφηππα Δθαξκνγήο (Implementation Standards), ηα νπνία εμεηδηθεχνπλ ηηο δχν πξψηεο
θαηεγνξίεο

Πξνηχπσλ

ζε

ζπγθεθξηκέλνπο

ηνκείο

δξαζηεξηφηεηαο

(π.ρ.

Έιεγρνο

πκκφξθσζεο, Έιεγρνο Απάηεο θ.ι.π.)
ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΗΓΗΟΣΖΣΩΝ
1000 - θνπφο, Αξκνδηφηεηεο, Τπεπζπλφηεηεο
Ο ζθνπφο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππεπζπλφηεηεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη γξαπηψο ζην Καηαζηαηηθφ Έγγξαθν (charter), ην νπνίν
ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηα Πξφηππα, θαη λα εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
1100 - Αλεμαξηεζία θαη Αληηθεηκεληθφηεηα
Η δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε θαη νη Δζσηεξηθνί
Διεγθηέο λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν.
1200 - Δπάξθεηα Γλψζεσλ θαη Γένπζα Δπαγγεικαηηθή Δπηκέιεηα
Οη Δζσηεξηθνί Έιεγρνη ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη κε επάξθεηα γλψζεσλ θαη δένπζα
επαγγεικαηηθή επηκέιεηα.
1300 - Πξφγξακκα Πνηνηηθήο Γηαζθάιηζεο θαη Βειηίσζεο
Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη θαη λα ηεξεί έλα πξφγξακκα
πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο, ην νπνίν λα θαιχπηεη φιεο ηηο πιεπξέο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο

ηνπ

Δζσηεξηθνχ

Διέγρνπ

θαη

λα

επνπηεχεη

ζπλερψο

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Σν πξφγξακκα απηφ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα
βνεζάεη ηνλ εζσηεξηθφ Έιεγρν λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
νξγαληζκνχ θαη λα δηαβεβαηψλεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηελεξγείηαη
ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα θαη ηνλ Κψδηθα Ηζηθήο.
ΠΡΟΣΤΠΑ ΑΠΟΓΟΖ
2000 - Γηνίθεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα δηνηθεί απνηειεζκαηηθά ηελ δξαζηεξηφηεηα
ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε.
2100 - Φχζε Δξγαζηψλ
Η δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αμηνινγεί θαη ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ησλ
ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, Διέγρνπ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.
2200 - ρεδηαζκφο Διεγθηηθψλ Δξγαζηψλ
Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα ζπληάζζνπλ έλα πιάλν γηα θάζε
ειεγθηηθή ελαζρφιεζή ηνπο.
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2300 - Γηελέξγεηα ησλ Διεγθηηθψλ Δξγαζηψλ
Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ, λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα
θαηαγξάθνπλ φιεο ηηο επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ειεγθηηθψλ
ελαζρνιήζεψλ ηνπο.
2400 - Δπηθνηλσλία ησλ Απνηειεζκάησλ
Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο
θαηαιιήισο.
2500 - Γηαδηθαζία Δπφπηεπζεο
Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο
ηεο εμέιημεο ησλ δηαπηζηψζεσλ πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηε Γηνίθεζε.
2600 - Απνδνρή ησλ Κηλδχλσλ απφ ηε Γηνίθεζε
Όηαλ ν Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πηζηεχεη φηη ε δηνίθεζε έρεη θάλεη απνδεθηφ έλα
επίπεδν θηλδχλνπ ην νπνίν είλαη ππεξβνιηθφ γηα ηελ επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα ζπδεηάεη ην
ζέκα κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε. Δάλ δελ εμεπξεζεί θνηλή ιχζε, ηφηε ν Γηεπζπληήο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ε αλψηεξε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην ζέκα ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα επίιπζε.
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: ΜΟΝΣΔΛΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ

ΔΛΔΓΥΟΤ

4.1 ΜΟΝΣΔΛΑ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

Σν πην γλσζηφ κνληέιν ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ην COSO Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ - Οινθιεξσκέλν Πιαίζην, πνπ επηθαηξνπνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2013.
Η αξρηθή έθδνζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ COSO - θπθινθφξεζε ην 1992 θέξδηζε
επξεία απνδνρή θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο σο ην θπξίαξρν πιαίζην γηα ηελ ππνβνιή
εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν επί ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο,
ζχκθσλα κε ην Sarbanes-Oxley.
Σν COSO Εσωτερικού Ελέγχου-Ολοκληρωμένο Πλαίσιο έρεη γίλεη έλα αμηφπηζην εξγαιείν
γηα λα βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνχο λα θαηαλνήζνπλ ηα ζηνηρεία, ηηο αξρέο θαη ηνπο
παξάγνληεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ κέζσ απνηειεζκαηηθψλ
εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. ηε Γηεζλή Γηάζθεςε ηνπ 2015 δηαηππψζεθε πσο ην πιαίζην κπνξεί
λα αμηνπνηεζεί σο κνληέιν κε ηξείο γξακκέο άκπλαο .(https//iia.org.uk/recources)
Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ελφο
νξγαληζκνχ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηα αλψηαηα ζηειέρε γηα λα εθπιεξψζνπλ ην έξγν
ηνπο επηδηψθνπλ θαη παίξλνπλ βνήζεηα

απφ δηάθνξεο πεγέο εληφο θαη εθηφο ηνπ

νξγαληζκνχ.Σν Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ αλαγλσξίδεη ην Μνληέιν Σξηψλ Γξακκψλ
Άκπλαο πνπ αλαιχεηαη σο εμήο:
1.Πξώηε γξακκή άκπλαο,
Η επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε έρεη ηελ θπξηφηεηα, επζχλε θαη αξκνδηφηεηα γηα ηελ
αμηνιφγεζε , ηνλ έιεγρν θαη ην κεηξηαζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη κε ζπγθεθξηκέλα
φξηα έθζεζεο ζε θηλδχλνπο, κε ηελ επζχλε λα ηεξεί απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ.
2. Γεύηεξε γξακκή άκπλαο
Η δεχηεξε γξακκή άκπλαο πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ δηάθνξεο
ζπληζηψζεο ηεο εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο (ζπκκφξθσζε, δηαρείξηζε θηλδχλσλ, πνηφηεηα, η
πιεξνθνξηθή θαη άιιεο ππεξεζίεο ειέγρνπ). Απηή ε γξακκή ηεο άκπλαο παξαθνινπζεί θαη
δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ απφ
επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε θαη βνεζά ηνπο ηδηνθηήηεο ζηελ αλαθνξά ησλ
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θαηάιιεισλ

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε επηκέξνπο θηλδχλνπο θαη πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ ζηνλ
νξγαληζκφ.
3. Σξίηε γξακκή άκπλαο
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί ηελ ηξίηε γξακκή ηεο νξγάλσζεο ηεο άκπλαο. Μηα
αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , κέζα απφ κηα πξνζέγγηζε κε βάζε ηνλ θίλδπλν
γηα ηελ εξγαζία ηεο, παξέρνπλ ηε βεβαηφηεηα ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Η δηαβεβαίσζε απηή ζα θαιχςεη
ην πφζν απνηειεζκαηηθά

ε νξγάλσζε αμηνινγεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γξακκήο άκπλαο.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κνλαδηθά ηνπνζεηεκέλνο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ λα παξέρεη
ζπλνιηθή δηαβεβαίσζε γηα ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή θαη αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζρεηηθά
κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ
θηλδχλσλ. Δίλαη επίζεο ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο
δηαζθάιηζεο, απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, θαη
βνεζά ηε δηνίθεζε ζηελ εθαξκνγή ζε βειηηψζεηο. ε έλα ηέηνην πιαίζην, ν εζσηεξηθφο
έιεγρνο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ελφο νξγαληζκνχ.
Η ρξήζε ησλ ηξηψλ γξακκψλ άκπλαο γηα λα θαηαλνεζεί ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο απηφκαηε εγγχεζε ηεο επηηπρίαο. Καη νη
ηξεηο γξακκέο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ επηηξνπή
ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο.
ε νξηζκέλνπο νξγαληζκνχο, ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζε ζπλδπαζκφ κε
ζηνηρεία απφ ηηο δχν πξψηεο γξακκέο άκπλαο.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κηα πξνζέγγηζε κε βάζε ηνλ θίλδπλν γηα
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα
επηθεληξσζεί ζηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο γηα ηελ νξγάλσζε.
Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη απεξηφξηζην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ θηλδχλνπ - φπσο νη βαζηθέο εηαηξηθέο
εθδειψζεηο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ εζηθή, ηε θήκε, ηα λέα πξντφληα θαη ηα απνηειέζκαηα
ησλ δηαδηθαζηψλ.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο σο κηα δηαδηθαζία, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ,
πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα λα παξέρεη

«εχινγε δηαβεβαίσζε» φζνλ αθνξά ηελ

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:


Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ
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Αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο



Η ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.

Γηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (MHA)
Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδε ηελ κεζνδνιγία

(https://iia.org.uk/)

4.2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Δίλαη νη κεραληζκνί θαη νη κέζνδνη πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν ειεγθηήο γηα ηελ
ζπγθέληξσζε ηθαλψλ ηεθκεξίσλ θαη ηε δηακφξθσζε γλψκεο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
ειέγρνπ. Θα κπνξνχζε λα ηα απνθαιέζεη θαλείο ηα εξγαιεία ηνπ ειεγθηή. ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ, θαη νη παξαθάησ ηερληθέο ειέγρνπ:
1. Δπηηφπνπ έιεγρνο θαη απηνςία ζηνηρείσλ θάζε κνξθήο.
2. Δπαλππνινγηζκφο θαη επαιήζεπζε ινγαξηαζκψλ, ηζνδπγηψλ θαη πνζψλ
ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ.
3. Δπηβεβαίσζε ππνινίπσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηεπζείαλ κε ηνπο
αληίζηνηρνπο ηξίηνπο πνπ εκπιέθνληαη.
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4. Δμέηαζε πξαθηηθψλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξάμεηο.
5. Αληίζηξνθε αλίρλεπζε ηεο πνξείαο ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ απφ ηηο ινγηζηηθέο
θαηαζηάζεηο ζηα αξρηθά παξαζηαηηθά.
6. Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο.
7. Παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ.
8. πλέληεπμεο κε πξφζσπα.
9. πζρεηηζκφο δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ, απφ ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, κε
ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ.
10. Υξήζε γξαπηψλ νδεγηψλ ειέγρνπ, ιεπηνκεξψλ θαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ θαηά
θιάδν επηρεηξήζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ θαζνδεγείηαη ν ειεγθηή βήκα ζηνλ έιεγρν θάζε
επηκέξνπο ηνκέα θαη νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο. Οη νδεγνί ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φιεο
ηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, γηαηί παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα αλαθνξηθά κε
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε θαη νηθνλνκηθφηεξε εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ.

4.3 ΤΣΗΜΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
χζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λνείηαη έλα νξγαλσκέλν θαη ζσζηά δνκεκέλν πιέγκα
ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ αξρψλ θαη
πνιηηηθψλ. Δίλαη έλα νξγαλσηηθφ ζρέδην, ζε φιεο ηνπ ηηο πξνεθηάζεηο, κε γξαπηνχο θαλφλεο
ζπκπεξηθνξάο.
Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα δσληαλή λεπξαιγηθή ιεηηνπξγία πνπ
κεηαθέξεη φια ηα κελχκαηα, εληνιέο θαη αληηδξάζεηο πξνο ηε δηνίθεζε, θαζψο πξνο φια ηα
ηεξαξρηθά επίπεδα πνπ αθνχλ ηε δηνίθεζε.

4.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζπζηεκάησλ θαη
ππνζπζηεκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά έλαο νξγαληζκφο.
Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηέηνηα ζπζηήκαηα:
1. Δγθεθξηκέλν νξγαλφγξακκα ζε πιήξε αλάπηπμε, ζε φια ηα επίπεδα ηηο ηεξαξρίαο
θαζψο θαη ηε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο. Μέζα απφ ζχζηεκα
νξγαλφγξακκα πξέπεη λα δηαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε πεξηνρή επζχλεο
αλα ηνκέα, ηκήκα.
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2. Οξγαλσηηθφ πιαίζην πεξηγξαθήο θαζεθφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Πεξηγξαθή
θαζεθφλησλ αλά ηκήκα θαη αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ.
3. Απνηχπσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη ζηφρσλ θαη ηελ πνιηηηθή πινπνίεζεο
απηψλ βάζε ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηξφπνπ δξάζεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη
ην πνζεηφ απνηέιεζκα.
4. Μαθξνρξφλην θαη βξαρπρξφλην πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ζε πιήξε αλάπηπμε, αλά
δξαζηεξηφηεηα, κε αληίζηνηρν απνινγηζκφ θαη επηζήκαλζε ησλ απνθιίζεσλ, θαζψο θαη
αηηηνιφγεζε απηψλ.
5. Πιήξεο θαη ελήκεξν θαηαζηαηηθφ φπνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη απνηππψλνληαη κε
ζαθήλεηα ην αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, εξγαζίαο θαη νη θχξηνη ζθνπνί ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα.
6. Πνιηηηθή αγνξψλ-πξνκεζεηψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη επίπεδα.
7. Πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη ηηκνιφγεζε ζε εζσηεξηθνχ- εμσηεξηθνχ ζε φια ηα επίπεδα
ησλ πειαηψλ.
8. Γηαδηθαζίεο εηζπξάμεσλ θαη δηαρείξηζε απηψλ. Δπίζεο , δηαρείξηζε ησλ ίδησλ θαη
μέλσλ θεθαιαίσλ.
9. Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ, νκνιφγσλ.
10. πζηήκαηα πιεξνθφξεζεο. Αμηφπηζην ζχζηεκα Μ.Ι.S. κε επξχηεηα επηρεηξεζηαθνχ
πλεχκαηνο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ
επηδησθφκελσλ ζηφρσλ.
11. Καλνληζκφ νινθιεξσκέλνπ θχθινπ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ
θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ.
12. χζηεκα εμνπζηνδφηεζεο γηα εθρψξεζε ζπγθεθξηκέλσλ εμνπζηνδνηήζεσλ ζε
ζηειέρε γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ εθπξνζψπεζεο ηεο
εηαηξείαο, έλαληη ηξίησλ.
13. Γηαδηθαζίεο θαζνξηζκνχ εμνπζηνδνηήζεσλ νξίσλ εγθξίζεσο δαπαλψλ
14. Γεληθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ
αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία.
15. Αμηφπηζην κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα, ζσζηά νξγαλσκέλν πνπ λα παξέρεη ηελ
απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε θαη λα δηαζθαιίδεη ηα αξρεία.
16. ηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή επελδχζεσλ βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα σο θαη νη
αλακελφκελεο απηψλ απνδφζεηο.
25

17. Πνιηηηθή ιήςε δαλείσλ γηα επελδχζεηο θαη θεθαιαίνπ θηλήζεσο, σο επίζεο θαη
απνπιεξσκή απηψλ.
18. Γηαδηθαζίεο γηα θνξνινγηθή ελεκέξσζε, θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, απφδνζε θφξσλ
θαη δηθαηψκαηνο θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ.
19. Πνιηηηθή πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, κηζζνδνζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, αμηνιφγεζεο,
εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο, αμηνπνίεζε θαη γεληθφηεξα ζσζηήο δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ
δπλακηθνχ.
20. Γηαρείξηζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Λεηηνπξγία θαη απνδνηηθφηεηα απηψλ.
21. Αζθάιεηα (security) πξνζσπηθνχ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ πξνζδηνξίδνληαη
κε ζαθήλεηα ηα κέζα θαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο απηψλ.
22. χζηεκα I.S.O., έιεγρνο δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ.
23. χζηεκα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (E.M.A.S.= Environmental Management
Auditing Systems), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ζην εζσηεξηθφ θαη
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο πξνδηαγξαθέο,
I.S.O. 14001, έγθξηζε ηππνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2-4-1996.
24. Δζσηεξηθφ Έιεγρν (Internal Audit), πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ .Δ.Δ., πνπ είλαη
αξκφδηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο επίζεο θαη ησλ επηκέξνπο
ζπζηεκάησλ, ιεηηνπξγηψλ απηνχ.
25. Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη ν νξγαληζκφο θαη επηρεηξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ
επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη επηδηψμεσλ.

4.5 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Χο βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα κπνξνχζακε λα
αλαθέξνπκε:
1. Σελ θαηάιιειε ζηειέρσζε. Η ζσζηή ζηειέρσζε απφ εμεηδηθεπκέλν ζηειερηαθφ
δπλακηθφ θαη αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη έλαο απφ ηνπο
θχξηνπο ζπληειεζηέο επηηπρίαο θάζε θξαηηθνχ ή ηδησηηθνχ θνξέα.
2. Να είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην κέγεζνο θαη ζηε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο θάζε
επηρείξεζεο.
3. Να ππάξρεη απνθέληξσζε ηεο δηνίθεζεο. Γειαδή ην θάζε ηκήκα ζηελ πεξηνρή ηνπ λα
αζθεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο θαη λα έρεη θαη πεξηζζφηεξεο επζχλεο. Να είλαη
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απνιχησο ππεχζπλν γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ζε επίπεδν ηκήκαηνο
φζν θαη ζε επίπεδν αηφκσλ.
4. Να θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.
5. Να πεξηιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα πξφιεςεο ιαζψλ, παξαηππηψλ, παξαιείςεσλ θαη
θαηαρξήζεσλ
6. Να ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ, ζε φια ηα επίπεδα ηεο
ππξακίδαο.
7. Να δηαζέηεη επαξθείο κεραληζκνχο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ, ηελ αλάιπζε θαη
δηαρείξηζε φισλ ησλ θηλδχλσλ
8. Να ππνζηεξίδεηαη απφ ζπζηήκαηα ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο θαη
επηθνηλσλίαο
9. Να είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλα θαη ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλν
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4.6 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Σφζν ε βηνκεραλία, φζν θαη ην ρνλδξεκπφξην απνηεινχλ δχν απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο
θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Βαζηθνη ζηφρνη ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα
πεξηνξηζζνχκε ζε απιή αλαθνξά ησλ θαηεγνξηψλ θηλδχλσλ (risk categories) πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηεο βηνκεραληθέο εηαηξείεο. ρεηηθά κε ηεο δηθιείδεο αζθαιείαο (ζεκεία
ειέγρνπ) πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίδνπλ ηεο εληνπηζκέλνπο θηλδχλνπο ζα αλαθεξζνχκε ζην ακέζσο επφκελν
θεθάιαην .
Ο ξφινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηελ
πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ
βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. Η επάλδξσζε ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο
βηνκεραληθέο – εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο, απφ ην αλ είλαη
εηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ή φρη, ελψ ην εχξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο εμαξηάηαη απφ
ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ηελ έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξεηψλ. Σν έξγν ησλ
ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο κε ηεο
πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο, αμηνινγήζεηο θηλδχλσλ (risk assessments),
αλαιπηηθνχο ειέγρνπο ζε φινπο ηεο ζπλαιιαθηηθνχο θχθινπο ηεο (π.ρ. πσιήζεσλ θαη
πηζησηηθήο πνιηηηθήο, κάξθεηηλγθ, αγνξψλ θαη εμφδσλ, δηαθίλεζε απνζεκάησλ, θ.ι.π.). Οη
ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηεο
επηρεηξήζεηο ρνλδξεκπνξίνπ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο:


Κίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Αληαγσληζκφ (Competitor Risks).



Κίλδπλνη πηζησηηθήο πνιηηηθήο (Credit Policy Risks).



Κίλδπλνη εμππεξέηεζεο πειαηψλ (Customer Service Risks)



Κίλδπλνη απφ ελδερφκελεο αδπλακίεο ζηελ δηαθίλεζε θαη δηαρείξηζε απνζεκάησλ
(Stock Management Risks) .



Κίλδπλνη απφ κε θαηάιιειε αμηνιφγεζε θαη επηινγή πξνκεζεπηψλ (Selection
and Evaluation of Suppliers Risk).



Κίλδπλνη πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ (Quality Risks).



Υξεκαηννηθνλνκηθνί Κίλδπλνη (Financial Risks).



Κίλδπλνη απφ αλεπαξθή πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ (Cash
Misappropriation Risk).



Κίλδπλνη απφ αλεπάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο (Information
Technology Risks).
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Κίλδπλνη απφ αλεπάξθεηα ειέγρνπ ηεο επηκέξνπο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο (θπξίσο
ζε απηέο ηνπ εμσηεξηθνχ) (Control of Operations Risk).



Κίλδπλνη απφ απμήζεηο ζην θφζηνο κεηαθνξάο θαη άιινη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηεο κεηαθνξέο (Transportation risks).



Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ θαη ηελ κηζζνδνζία (Personnel &
Payroll Risks).



Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη απφ κε θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ παγίσλ (Capital
Assets Risks).

ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζπλαιιαθηηθνχο
θχθινπο ησλ βηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ θαη εηαηξεηψλ ρνλδξεκπνξίνπ, θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο
ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο δίλνληαο παξάιιεια έκθαζε ζηελ ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ
πξέπεη λα αλαιακβάλεη ε ζρεηηθή ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ψζηε λα αμηνινγεί ηεο
θηλδχλνπο θαη ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ έρνπλ ζεζπίζεη νη δηνηθήζεηο ησλ αλσηέξσ
επηρεηξήζεσλ.
Οη ζεκαληηθφηεξνη ζπλαιιαθηηθνί θχθινη απνηεινχληαη απφ ησλ πσιήζεσλ θαη
πηζησηηθήο πνιηηηθήο, κάξθεηηλγθ, αγνξψλ θαη εμφδσλ (πξνκεζεηψλ), ηεο δηαθίλεζεο θαη
δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο
ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, ηελ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε (ηακείν, ηξάπεδεο, πάγηα, κηζζνδνζία, ινγηζηηθνπνηήζεηο, δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ,
θ.ι.π.) θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. ηελ ζπλέρεηα ζα πξνβνχκε ζε ζχληνκε αλάιπζε ησλ
θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ ζπλαιιαθηηθψλ θχθισλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ:
Πσιήζεηο θαη Πηζησηηθή Πνιηηηθή
ηελ πεξηνρή ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο
δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη επηζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίεο απνδνρήο λέσλ πειαηψλ θαη ζηνλ
θαζνξηζκφ ησλ φξσλ πιεξσκήο θαη ησλ πηζησηηθψλ ηεο νξίσλ, ζηελ έθδνζε θαη έγθξηζε ησλ
εληνιψλ παξαγγειίαο απφ ηεο πειάηεο (εληνιέο πσιήζεσλ), ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
αλνηθηψλ ππνινίπσλ ησλ πειαηψλ, ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο θαη έγθξηζεο ησλ ηηκνινγίσλ,
ηελ απνζηνιή πξντφλησλ, ηελ έθδνζε θαη έγθξηζε ησλ πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ, ηνλ
δηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ πσιήζεσλ θαη πηζησηηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ πξφζβαζε θαη
ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο πνπ αθνξνχλ ηα αξρεία πειαηψλ θαη ηα αξρεία ησλ
πσιήζεσλ.
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Μάξθεηηλγθ
ηελ πεξηνρή ηνπ κάξθεηηλγθ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιείηαη λα επηζθνπήζεη ηεο
δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ζρεδίσλ κάξθεηηλγθ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ
ησλ πξντφλησλ, ηεο δεκφζηεο ζρέζεηο, ηελ δηαθήκηζε, ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ, ηελ έξεπλα
αγνξάο, ηεο πξνβιέςεηο πσιήζεσλ, ηεο φξνπο πψιεζεο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πσιήζεσλ
θ.ι.π.
Αγνξέο θαη Έμνδα (Πξνκήζεηεο)
ηελ πεξηνρή ησλ αγνξψλ θαη εμφδσλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη
επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο θαη έγθξηζεο ησλ αηηήζεσλ θαη εληνιψλ αγνξάο, ηπρφλ
χπαξμε εγθεθξηκέλεο ιίζηαο πξνκεζεπηψλ, ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο
πξνκεζεπηψλ, ηελ έγθξηζε θαη πξνψζεζε ησλ παξαγγειηψλ ηεο πξνκεζεπηέο, ηηο δηαδηθαζίεο
παξαιαβήο αγαζψλ, ηελ νξζή θαηαγξαθή θαη ηε ζπκθσλία ησλ αγαζψλ πνπ έρνπλ
παξαιεθζεί κε απηά πνπ έρνπλ παξαγγειζεί. Σν ινγηζηηθφ ηκήκα κπνξεί λα ειέγμεη ηεο
δηαδηθαζίεο παξαιαβήο θαη ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ ηηκνινγίσλ πξνκεζεπηψλ, θαζψο θαη ηε
ζπκθσλία ησλ ηηκνινγίσλ κε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά αγνξάο. Ο έιεγρνο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη δείγκα απφ φισλ ησλ εηδψλ ηηο αγνξέο φπσο γηα παξάδεηγκα νη πξψηεο θαη
βνεζεηηθέο χιεο, ηα αληαιιαθηηθά, νη κεηαθνξέο, ν πάγηνο εμνπιηζκφο, ηα ινηπά έμνδα θαη νη
ππεξεζίεο .
Γηαθίλεζε θαη Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ
ηνλ θχθιν ηεο δηαθίλεζεο θαη δηαρείξηζεο απνζεκάησλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξνβαίλεη
ζε επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο θαη θχιαμεο ησλ απνζεθψλ, επηζθνπεί ηηο
δηαδηθαζίεο δηαθίλεζεο ησλ απνζεκάησλ (απφ ηελ παξαγσγή ζηελ απνζήθε εηνίκνπ
πξντφληνο, απφ ηελ απνζήθε Α’ Τιψλ ζηελ παξαγσγή, απφ ηελ απνζήθε εηνίκσλ ,

ηνπο

πειάηεο θαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηελ απνζήθε Α’ Τιψλ ή ζηελ απνζήθε αληαιιαθηηθψλ),
ηεο δηαδηθαζίεο απνγξαθψλ ησλ εηαηξεηψλ κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζήο νξγάλσζεο
θαη εθηέιεζεο , ηηο δηαδηθαζίεο θαηαζηξνθψλ άρξεζηνπ πιηθνχ θαη ηελ αζθαιηζηηθή
επάξθεηα ησλ απνζεκάησλ.
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Παξαγσγή
Ο θχθινο ηεο παξαγσγήο ζεσξείηαη απφ ηνπο δπζθνιφηεξνπο φζνλ αθνξά ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Ο ειεγθηήο πξνζαξκφδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ
αλάινγα κε ηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Οπνπδήπνηε δελ
έρεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία πξνθεηκέλνπ λα θέξεη ζε πέξαο απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ ν
εζσηεξηθφο ειεγθηήο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ βνήζεηα αλεμάξηεησλ εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ
πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο (απηνί κπνξεί
λα είλαη είηε ζηειέρε παξαγσγήο ηεο ηεο ηεο εηαηξείαο, είηε εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο).
Δπηκέξνπο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ ζηνλ θχθιν ηεο παξαγσγήο είλαη νη
δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, ν πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο, ε παξαγσγή θάζψο
θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε ζπληήξεζε θαη
επηζθεπέο πνπ αθνξνχλ κεραλήκαηα, θηίξηα θαη ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ, ζέκαηα πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο θ.ι.π.

Γηαρείξηζε Έξγσλ
ηελ πεξηνρή ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηεί επηζθφπεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ, ηήξεζεο θαθέινπ έξγσλ, θαηάξηηζεο master plan,
θαηάηκεζεο εξγαζηψλ, θαηάξηηζεο πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ έξγσλ, παξαθνινχζεζεο
εθηέιεζεο έξγνπ – απνινγηζκνχ θαη ρεηξηζκνχ claims (πειαηψλ θαη ππεξγνιάβσλ). Αθφκε
επηζθνπεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή θαη δηαρείξηζε ησλ ππεξγνιάβσλ, ηελ
αλέγεξζε ησλ έξγσλ, δειαδή ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλεηψλ παγίσλ, ηελ δηαρείξηζε ησλ
ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ, ηελ αζθάιεηα ησλ εξγνηαμίσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε – εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο εξγνηαμίσλ. ηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ κηα ζεηξά άιισλ
ειέγρσλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηεο απηνί πνπ αθνξνχλ ηεο δηαδηθαζίεο
παξαθνινχζεζεο ησλ απαηηήζεσλ, ζπκβάζεσλ κε πειάηεο, έθδνζεο ηηκνινγίσλ, θαζψο ηεο
θαη ηεο δηαδηθαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ after sales.
πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο
Σα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ζηελ ζχγρξνλε βηνκεραληθή επηρείξεζε δηαδξακαηίδνπλ
ίζσο ηνλ ζεκαληηθφηεξν ππνζηεξηθηηθφ ξφιν θαζψο δηα κέζνπ απηψλ εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε
δηνηθεηηθή

πιεξνθφξεζε

κέζσ

ησλ

νινθιεξσκέλσλ

ζπζηεκάησλ

Γηνηθεηηθήο

Πιεξνθφξεζεο (M.I.S.), φζν θαη ε εμσηεξηθή πιεξνθφξεζε δηα κέζνπ ηεο παξαγσγήο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο.
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Τπνζηεξίδνπλ κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο θαη ζπζηήκαηα ηεο βηνκεραληθήο επηρείξεζεο ηεο
φπσο νη πξνκήζεηεο, νη πσιήζεηο, ε δηαθίλεζε ησλ απνζεκάησλ, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ην
πξνζσπηθφ θαη ε κηζζνδνζία, ε παξαγσγή, θ.ι.π. Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε ρξήζε
νινθιεξσκέλσλ (π.ρ. SAP, BAAN, θ.ι.π.) ή κε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο (π.ρ. ινγηζηηθά
ζπζηήκαηα ηεο ην EUROFASMA, ΚΔΦΑΛΑΙΟ, θ.ι.π.), θαζψο ηα πξψηα ραξαθηεξίδνληαη
απφ δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ (ειεθηξνληθέο δηθιείδεο
αζθαιείαο ηεο γηα παξάδεηγκα ειεθηξνληθέο εγθξίζεηο, κεηαζρεκαηηζκνχο, πεξηνξηζκέλα
δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, θ.ι.π.) ζε ζρέζε κε ηα ηειεπηαία φπνπ απιψο απεηθνλίδνπλ
ινγηζηηθέο ζπλαιιαγέο. ηελ πεξηνρή ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο,
αλάινγα κε ηελ εκπεηξία ηνπ ζην αληηθείκελν (γλψζεηο θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία γχξσ απφ
ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο) θαη κε ηελ ζπλεξγαζία ή κε εμσηεξηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ
ζπλεξγαηψλ (π.ρ. ειεγθηψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο), επηζθνπεί ζέκαηα νξγάλσζεο ησλ
ππεξεζηψλ κεραλνγξάθεζεο, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη αζθαιείαο ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε
ηελ πεξηνρή ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηεί
επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιεξσκψλ πξνκεζεπηψλ, ηα αλνηρηά ππφινηπα πξνκεζεπηψλ
γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηηο δηαδηθαζίεο εηζπξάμεσο απφ πειάηεο θαη ηα αλνηρηά
ππφινηπα ησλ πειαηψλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα,, ηηο κεληαίεο ζπκθσλίεο κε ηηο
ηξάπεδεο πνπ ζπλεξγάδεηαη ε εηαηξεία κε ζηφρν ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο θαη
ειέγρνπ ηεο, ελψ αθφκε πξαγκαηνπνηεί έιεγρν επί ησλ κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ πνπ
έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε εηαηξεία, ψζηε λα πηζηνπνηήζνπλε ηελ νξζή παξαθνινχζεζή ηεο θαη
ηε δηαζθάιηζε ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο έλαληη νηθεηνπνίεζήο ηεο απφ ηξίηνπο. Ο εζσηεξηθφο
έιεγρνο επηζθνπεί δηαδηθαζίεο κηζνδνζίαο, ηακεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο
δηαζεζίκσλ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο.
ηελ πεξηνρή ησλ παγίσλ επηζθνπνχληαη νη δηαδηθαζίεο αγνξψλ, πσιήζεσλ, κεηαθίλεζεο,
ζπληήξεζεο θαη θχιαμεο παγίσλ, δηελεξγνχληαη δεηγκαηνιεπηηθά ζπκθσλίεο κε ην κεηξψν
παγίσλ, θαζψο θαη επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνγξαθψλ παγίσλ. Σέινο, ν εζσηεξηθφο
έιεγρνο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνεηνηκαζίαο θαη
επαιήζεπζεο ηνπ κεληαίνπ απνινγηζκνχ δξάζεο (φπνπ πθίζηαηαη ηέηνηνο) ηεο εηαηξείαο ησλ
θεληξηθσλ γξαθείσλ ή ηνλ Όκηιν (Κνπηνχπεο ,2009).
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Αλζξώπηλν Γπλακηθό
ηνλ θχθιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν
επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ,
έγθξηζεο ησλ ππεξσξηψλ, πξνεηνηκαζίαο ησλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πιεξσκψλ
απηψλ. Διέγρνληαη νη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο, εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ,
κεηαζέζεσλ θαη απμήζεσλ, πξνθαηαβνιψλ κηζζψλ, δαλείσλ, παξνρψλ πξνζσπηθνχ (bonuses,
απηνθίλεηα, θηλεηά, πηζησηηθέο θάξηεο θ.ι.π.), αδεηψλ, απνιχζεσλ ή παξαηηήζεσλ
πξνζσπηθνχ, νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη ππνβνιήο εμνδνινγίσλ, ε επαξθήο ηήξεζε ησλ
θαθέισλ πξνζσπηθνχ, νη

ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε πξφζβαζε ζην αξρείν ησλ

εξγαδνκέλσλ θαη ν δηαρσξηζκφο αξκνδηνηήησλ ζηελ δηεχζπλζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.

4.7 ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

Η δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο
ψζηε λα θαιχπηνληαη επαξθψο φινη νη θίλδπλνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ1.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θάζε ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη ε θαηάξηηζε ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ
ρξεζηκεχεη ζαλ νδεγφο γηα ηα βήκαηα ηνπ ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ θαη παξέρεη
θαζνδήγεζε γηα ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δηδηθφηεξα, απνηειεί
κηα ζεηξά απφ ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (αλαιπηηθά βήκαηα ειέγρνπ),
ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζσζηή θαη κεζνδηθή δηεθπεξαίσζε ηνπ ειεγθηηθνχ
έξγνπ .
Η δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ μεθηλά ζπλήζσο κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο
Δληνιήο Διέγρνπ, ε νπνία νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ηελ αξρή ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ
ειεγθηηθνχ έξγνπ γηα ηνλ ειεγθηή. ηε ζπλέρεηα, αθνχ παξαδνζεί ε Δληνιή Διέγρνπ ζηνλ
ππεχζπλν ηεο ειεγρφκελεο πεξηνρήο, μεθηλά γηα ηνλ ειεγθηή ε δηαδηθαζία ζπιινγήο
πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηηο ιεηηνπξγίεο, δξαζηεξηφηεηεο ή δηαδηθαζίεο πνπ
ζα ειεγρζνχλ. Αθνχ θαζνξηζηνχλ ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα επηθεληξσζεί ην ειεγθηηθφ έξγν, ν
ειεγθηήο πξνρσξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ.

1

Σν θεθάιαην απηφ έρεη αλαπηπρζεί έπεηηα απφ επηζθφπεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Larry Sawyer (2003) θαη ησλ

Chambers, Selim and Vinten (1987), αιιά θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ ζπγγξαθέα ζε εζσηεξηθνχο ειέγρνπο
βηνκεραληθψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ.
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Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ απαηηείηαη λα έρεη γίλεη ν θαηάιιεινο
ζρεδηαζκφο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ φζν ην δπλαηφ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη
νηθνλνκηθφηεξα νη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ. Έηζη, θαιείηαη ν ειεγθηήο λα δηεμάγεη κηα
πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ηεο πεξηνρήο ειέγρνπ ψζηε λα
θαζνξίζεη κε ζαθήλεηα ην ζθνπφ θαη ην εχξνο ηνπ ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, ηα βήκαηα
δηελέξγεηαο ηεο ειεγθηηθνχ έξγνπ έρνπλ σο εμήο:
Α.Έθδνζε Δληνιήο Διέγρνπ
Με βάζε ην εηήζην πιάλν ειέγρνπ θαη πξηλ απφ ηνλ αλαιπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θάζε
ειέγρνπ, εθδίδεηαη ε εληνιή ειέγρνπ πνπ αλαθέξεη ηελ ειεγρφκελε πεξηνρή θαη ηελ πεξίνδν
ηνπ ειέγρνπ.
Β.πιινγή Πιεξνθνξηώλ
θνπφο ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ, κηα
εξγαζία ε νπνία ζα απνηειέζεη πεγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ
αλαιπηηθνχ πιάλνπ ηνπ έξγνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ρξεζηκεχνπλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
απαηηνχκελνπ ρξφλνπ ειέγρνπ, ησλ απαξαίηεησλ ηεθκεξίσλ, αιιά θαη ηεο φπνηαο εηδηθήο
γλψζεο θαη ησλ εξγαιείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ.
Ο ειεγθηήο αλαηξέρεη ζην αξρείν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εμεηάδεη ηα επξήκαηα ησλ
εθζέζεσλ ησλ πξφζθαησλ ειέγρσλ, θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θξίλνληαη απαξαίηεηα
γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ.
Γ.Αλαγλώξηζε Κηλδύλσλ θαη Διεγθηηθώλ ηόρσλ
Ο ειεγθηήο νθείιεη λα θαηαλνεί ηηο ιεηηνπξγίεο, δηαδηθαζίεο, ζπλαιιαγέο θαη πξαθηηθέο νη
νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ θάζε πεξηνρή ειέγρνπ. Πξέπεη λα γλσξίδεη φινπο ηεο
επηρεηξεζηαθνχο, νξγαλσηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
ειεγρφκελε πεξηνρή.
Καηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα
αξρηθά επίπεδα θηλδχλνπ, έηζη ψζηε ν εζσηεξηθφο έιεγρνο λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
θαη λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ησλ πφξσλ . Η αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο
απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψζεη ν ειεγθηήο φηη νη θξίζηκεο πεξηνρέο έρνπλ εληνπηζζεί
θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ζθνπφ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Με βάζε ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ηε
ζεκαζία ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.
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Γ.Δθπόλεζε Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Διεγθηηθνύ Έξγνπ
Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ελδεηθηηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη:


Σελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ



Σηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ζε πφξνπο



Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ



Σα εξγαιεία ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ

Ο ειεγθηήο ελδερνκέλσο λα αλαπξνζαξκφδεη ην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
ηνπ έξγνπ βάζεη λέσλ ζηνηρείσλ πνπ πηζαλψο πξνθχπηνπλ θαη απαηηνχλ ζπκπιεξσκαηηθφ
έιεγρν.
Δ. Παξνπζίαζε Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Διεγθηηθνύ Έξγνπ
Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ειεγθηηθνχ έξγνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ ειεγθηή ζηνπο
ειεγρφκελνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ
ηεο ειεγρφκελεο.
Σ.Δηνηκαζία Πξνγξακκάησλ Διέγρνπ
Σν πξφγξακκα ειέγρνπ πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ηηο ειεγθηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα
εθηειεζζνχλ έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ ηα απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ειεγρφκελε
πεξηνρή θαη λα θαιπθζνχλ νη ειεγθηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί.
Σα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ:
Σνπο ζηφρνπο ηεο θάζε ειεγθηηθήο ελέξγεηαο.
Σνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ζρεηηθά βήκαηα ειέγρνπ.
Σε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο.
Σα εξγαιεία ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Σελ απαξαίηεηε επηβεβαίσζε (assurance) πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί θαη ε νπνία
πεξηιακβάλεηαη ζην ζρεηηθφ βήκα ειέγρνπ.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε ειεγθηηθήο εξγαζίαο, ην πξφγξακκα ειέγρνπ θαη ηα αλαιπηηθά
βήκαηα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηα θχιια ειέγρνπ ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε
ε ειεγθηηθή εξγαζία. ην πξφγξακκα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ ειεγθηή
πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ εξγαζία θαη ε εκεξνκελία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εξγαζία. Σα
πξνγξάκκαηα ειέγρνπ

ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηνχληαη θαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη
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ζηελ

πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ειεγθηηθή εξγαζία εληνπίδνληαη αδπλακίεο ή απαηηνχληαη αιιαγέο,
έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη πηζαλφλ λέεο απαηηήζεηο.
7.Δθηέιεζε Διέγρνπ
ην ζηάδην απηφ εθηεινχληαη ηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ. Η πεξηγξαθή ηεο θάζε ειεγθηηθήο
εξγαζίαο θαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα θχιια ειέγρνπ ή
θχιια εξγαζίαο .
Σν θάζε θχιιν ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη :
 Σα αξρηθά ηνπ ειεγθηή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ εξγαζία.
 Κσδηθφ αλαθνξάο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο (reference number).
 Πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.
 Λεπηνκεξή παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
 Πεξηγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ειεγθηηθή εξγαζία.
Σα θχιια ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη επαξθψο θαη θαηάιιεια κε ην πξφγξακκα
ειέγρνπ έηζη ψζηε λα είλαη εκθαλήο ε εθηέιεζε ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο ηεο πεξηγξάθεηαη
ζην πξφγξακκα ειέγρνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα θχιια ειέγρνπ ζα πξέπεη
λα ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ έηζη ψζηε λα παξέρεηαη ε απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε ησλ
επξεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ έθζεζε.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ φια ηα θχιια ειέγρνπ ζα πξέπεη λα αξρεηνζεηνχληαη
ζην αξρείν ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηνλ θσδηθφ αλαθνξάο (reference number) ηνπ θάζε θχιινπ,
έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζαλ βάζε αλαθνξάο ζηνλ ζρεδηαζκφ
κειινληηθψλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ.
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4.8 ΔΛΔΓΚΣΙΚΑ ΣΔΚΜΗΡΙΑ
Η Διεγθηηθή κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζπγθέληξσζε θαη ε εθηίκεζε ηεο απφδεημεο. Η
δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο παξνπζηάδεη κε ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ή
Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο ή Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, δει. Ιζνινγηζκφ,

ε Καηάζηαζε

Πεγψλ θαη Γηάζεζεο Κεθαιαίσλ, ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ. πνπ θαηαξηίδεη, ηελ
νηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη δίλεη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ
απεηθνλίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο απνηεινχλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ν ειεγθηήο ζα θξίλεη αλ απηέο έρνπλ
εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο Αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο. Ο Διεγθηήο
εμεηάδνληαο ηα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο
πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη απφ ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο απηέο πνπ είλαη αμηφπηζηεο θαη λα
εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ.

4.8.1. ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΝΧΜΗ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ
Μηα πεγή πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ Διεγθηή είλαη ηα
ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη βηβιία. Λνγηζηηθά ζηνηρεία θαηά ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ Βηβιίσλ
θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..) είλαη ηα δηάθνξα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηεο επηρείξεζεο, φπσο
ηηκνιφγηα, ζπκβφιαηα, κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο θ.ιπ., ελψ ινγηζηηθά βηβιία είλαη ηα βηβιία
ή θαξηέιεο φπνπ θαηαρσξνχληαη νη ζπλαιιαγέο. Σα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία
εθνδηάδνπλ ηνλ Διεγθηή κε πιεξνθνξίεο πνπ δείρλνπλ φηη:
α) Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ βάζε ζηα
ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ Καζνιηθνχ.
β) Οη ζσζηνί αιγεβξηθνί ππνινγηζκνί ησλ ρξεσζηηθψλ θαη πηζησηηθψλ εγγξάθσλ έρνπλ
σο απνηέιεζκα ηε ζσζηή εθηίκεζε ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Καζνιηθνχ.
γ) Οη εγγξαθέο ησλ ινγαξηαζκψλ ζηε ρξέσζε θαη ζηελ πίζησζε εθθξάδνπλ ηε ζσζηή
ινγηζηηθή εξκελεία φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο.
Σα ινγηζηηθά βηβιία φκσο δελ απνηεινχλ θαη ηε κφλε πεγή ζπζζψξεπζεο απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη ζπλερψο λα αλαδεηάεη θαη άιιεο πεγέο ή κπνξεί αθφκε λα
επσθειείηαη θαη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ επαθή θαη απφ ζπλεληεχμεηο θαη ζπδεηήζεηο κε
ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο ή θαη έμσ απ’ απηήλ.
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4.9. ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΧΡΔΤΗ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ
Οη πνηθίιεο κέζνδνη πνπ πηνζεηνχληαη απφ έλα ειεγθηή ψζηε λα ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία
νλνκάδνληαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Οη κέζνδνη απηέο κπνξεί λα είλαη:
1. ΕΞΕΣΑΗ: Δίλαη ε ηερληθή ειέγρνπ φπνπ ν ειεγθηήο εμεηάδεη νπνηνδήπνηε
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Δμεηάδνληαο ην, αλαγλσξίδεη ην είδνο πνπ είλαη θαη βεβαηψλεηαη αλ
ππάξρεη.
2.ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ: Γίλεηαη αλαζεψξεζε ησλ ηεθκεξησκέλσλ ζηνηρείσλ. Ο ειεγθηήο γεληθά
εμεηάδεη ην ηεθκήξην γηα λα θαζνξίζεη αλ είλαη γλήζην. Σν ηεθκήξην κπνξεί λα εκθαλίδεηαη
σο απζεληηθφ ή φπσο ν πειάηεο ην εκθαλίδεη λα είλαη ρσξίο λα πεξηέρεη ελδείμεηο
ηξνπνπνίεζεο.
3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ: Ο ειεγθηήο επηβεβαηψλεη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ,
ιακβάλνληαο απφ εμσηεξηθή πεγή κηα γξαπηή έθζεζε σο απφδεημε γλεζηφηεηαο ησλ
ζηνηρείσλ.
4.ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Ο ειεγθηήο παξαηεξεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο θαη είλαη
έηνηκνο λα απνθαιχςεη νπνηεζδήπνηε παξεθθιίζεηο απφ ηελ δηαγξαθφκελε πνξεία.
5. ΕΡΕΤΝΑ: Η ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη
πιαηηά. Οη εξσηήζεηο ίζσο πνηθίινπλ αμηνζεκείσηα σο πξνο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπο, αιιά
είλαη πάληνηε απαξαίηεηεο. Δθηείλνληαη επίζεο απφ ηηο πνιχ γεληθέο κέρξη ηηο πνιχ εηδηθέο.
6. ΤΓΚΡΙΗ: Η ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη ζε δεηήκαηα φπνπ ν θίλδπλνο ζθάικαηνο
είλαη κεγαιχηεξνο. Ο ειεγθηήο ζπγθξίλεη ηα δεδνκέλα ηνπ πειάηε κε απηά πνπ αλακέλεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ.
7. ΤΜΦΩΝΙΑ: Η επηβεβαίσζε θάπνησλ πνζψλ ή εγγξαθψλ απφ δχν δηαθνξεηηθέο
ζεηξέο νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, αιιά ζπλδένληαη κε θνηλά ή ζπγγελή
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Έηζη, ν ινγαξηαζκφο θαηαζέζεηο φςεσο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην
ππφινηπν ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο ηεο ηξάπεδαο.

4.10 ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΚΑΙ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
Η δεηγκαηνιεςία σο ηξφπνο εξγαζίαο γίλεηαη κε : ηαηηζηηθέο κεζφδνπο ή κε ηελ θξίζε
ηνπ ειεγθηή (εκπεηξηθή ή θαηεπζπλφκελε δεηγκαηνιεςία)
ηαηηζηηθή δεηγκαηνιεςία (Statistical Sampling)
Με ηελ εθαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο, ε πηζαλφηεηα ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ
ζθάικαηνο ε πηζαλφηεηα ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ζθάικαηνο κπνξεί λα κεηξεζεί θαη λα
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ξπζκηζηεί. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη ειεγθηέο εθ ησλ πξνηέξσλ λα νξίζνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο πνπ ζέινπλ, νπφηε ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα
ππνινγίδνληαη ην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο πνπ ηνπο εμαζθαιίδεη ζπγθεθξηκέλν
βαζκφ αμηνπηζηίαο.
Δπίζεο, νη ειεγθηέο, επεηδή νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο ζηεξίδνληαη ζηνπο
λφκνπο ησλ πηζαλνηήησλ, κπνξνχλ λα ειέγρνπλ θαιχηεξα ηελ έθηαζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ
αληηκεησπίδνπλ θαη λα εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο, φηαλ
απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ θαη ηε ζσζηή ιήςε ηνπ δείγκαηνο ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε δηαζηξσκάησζε ηνπ πιεζπζκνχ (Stratification) γηα λα δηεπθνιπλζεί
ν απνηειεζκαηηθφο θαη απνδνηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ δείγκαηνο θαη λα κεησζεί ν
δεηγκαηνιεπηηθφο θίλδπλνο, ιφγσ αηζζεηψλ απνθιίζεσλ απφ ην κέζν φξν, δειαδή λα
δηαηξεζεί ν πιεζπζκφο ζε ππνζχλνια κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά - νκνγελείο ππννκάδεο,
ζηξψκαηα, ψζηε θάζε ππνπιεζπζκφο λα είλαη κηα κνλάδα δεηγκαηνιεςίαο, λα κπνξεί λα
αλήθεη ζε έλα κφλν ζηξψκα κε ηα ίδηα αθξηβψο ραξαθηεξηζηηθά.
Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ζηξσκαηνπνίεζεο νκάδαο ππνπιεζπζκψλ, απφ ηνλ πιεζπζκφ
ηνπ ινγαξηαζκνχ <<Πηζηψζεηο>> αλαθέξεηαη ην πην θάησ :


Σξέρνπζεο πηζηψζεηο.



Πηζηψζεηο πνπ έρνπλ ππεξβεί ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο απφ 1-3 κήλεο.



Πηζηψζεηο πνπ έρνπλ ππεξβεί ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο απφ 3-6 κήλεο.



Πηζηψζεηο πνπ έρνπλ ππεξβεί ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο πεξηζζφηεξν απφ 6
κήλεο.

Γηα ηελ επηινγή δείγκαηνο ηεο ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε
απνδεθηή απφ ηε ζηαηηζηηθή ζεσξία κέζνδνο ηνπ απινχ ηπραίνπ δείγκαηνο (simple random
sampling), ή ε νκνίσο απνδεθηή κέζνδνο ηεο ζπζηεκαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο.
Με ηαηηζηηθή Γεηγκαηνιεςία (Non -Statical Sampling)
Πξφθεηηαη γηα ηελ εκπεηξηθή ή θαηεπζπλφκελε δεηγκαηνιεςία, φπνπ ν Δζσηεξηθφο
Διεθηήο ζχκθσλα κε ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, επηιέγεη ην
δείγκα θαηά ηελ θξίζε ηνπ << θαηά ηελ θξίζε επηινγή>>. Η θαηά θξίζε επηινγή ηνπ
δείγκαηνο, δειαδή ε ηπραία επηινγή κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ζεσξεηηθά, δελ θηλείηαη ζε
επηζηεκνληθφ επίπεδν, γηαηί ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο πεξηέρεη ππνθεηκεληζκφ.
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Με ηε κέζνδν ηνπ απινχ ηπραίνπ δείγκαηνο, φια ηα ζηνηρεία - κνλάδεο ηνπ πιεζπζκνχ
είλαη ηζνπίζαλα, δειαδή θάζε κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ηελ απηή πηζαλφηεηα λα επηιεγεί
ζην δείγκα. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ε ζχλζεζή ηνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ειεγθηηθή
εκπεηξία θαη ηελ θξίζε ησλ ειεγθηψλ. Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο δηα ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ ,
δελ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηξήζνπκε ηελ πηζαλφηεηα ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ
ζθάικαηνο, δειαδή ηνλ θίλδπλν ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη ειεγθηέο έρνπλ
ηελ επρέξεηα λα απμνκεηψλνπλ ηα δείγκαηα , δειαδή λα παίξλνπλ δείγκα κεγαιχηεξν
πξνθεηκέλνπ λα είλαη πεξηζζφηεξν ζίγνπξνη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην δείγκα, φκσο κε
πηζαλφηεηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο γηα ηνλ πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν ιήθζεθε ην δείγκα, λα
πζηεξνχλ ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο θαη ζεσξεηηθά λα κελ ηζρχνπλ γηα ην ζπλνιηθφ
πιεζπζκφ ( Παπαζηάζεο ,2014 ).

4.11 ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ
Σα θχιια Δξγαζίαο είλαη απνδεηθηηθφ πιηθφ, πνπ ζπγθεληξψλνπλ

νη Δζσηεξηθνί

Διεγθηέο, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα
επαιεζεχζνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ. Σα Φχιια Διέγρνπ είλαη
ηα γξαπηά θείκελα, νη αλαιχζεηο, νη ππνινγηζκνί, ηα ζρεδηαγξάκκαηα, αιιά θαη ηα ηεθκήξηα
ζηε θπζηθή ηνπο κνξθή, φπσο παξαζηαηηθά, πξαθηηθά, δεκνζηεχζεηο ή θάζε είδνο έγγξαθν
πνπ απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν.
Σα θύιια εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ:
Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηζνδχγηα, θαζψο θαη άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν
φπσο ππνινγηζκνί θνζηνιφγεζεο, απνζβέζεσλ.
Δθζέζεηο, νδεγνχο ειέγρσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ,
θχιια

αλάιπζεο, ππνινγηζκνχ, δηαγξάκκαηα ξνήο (flowcharts), θαζψο θαη θάζε άιιν

γξαπηφ ζηνηρείν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ πνξεία ηνπ ειέγρνπ θαη απνηειεί κέξνο είηε ησλ
ηεθκεξίσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο γλψκεο γλψκεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, είηε
απνηεινχλ πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ηεθκεξίσλ απηψλ απφ ηνλ ειεγθηή.
Σα θχιια Δξγαζίαο απνηεινχλ ηνλ θαζξέπηε ηνπ ειεγθηή γηαηί κέζα απφ απηά
αληηθαηνπηξίδεηαη ην επαγγεικαηηθφ ήζνο θαη χθνο ηνπ ειεγθηή . Πεξηιακβάλνπλ κφλν
νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο θχιια απηά,

κεηά ηελ ζχληαμε ηνπ πνξίζκαηνο δελ

θαηαζηξέθνληαη αιιά επηζπλάπηνληαη ζηελ έθζεζε πνπ παξακέλεη ζην αξρείν. Φπιάζζνληαη
γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο ακθηζβεηήζεηο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο έθζεζεο θαζψο θαη γηα
ζχγθξηζε ζηνηρείσλ φηαλ ζα επαλαιεθζεί ν ίδηνο έιεγρνο.
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Δλδεηθηηθά, νη ζθνπνί ησλ θύιισλ εξγαζίαο :
Απνηεινχλ ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα
απεηθνλίδνπλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
Απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο γλψκεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή αλαθνξηθά
κε ην ζθνπφ ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ θαζψο θαη δηεπθνιχλνπλ ,θαη θαζνδεγνχλ ηνλ
ειεγθηή, θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ πνξίζκαηνο θαη ηεο έθζεζεο ηνπ ειέγρνπ.
Γηεπθνιχλνπλ θαη βνεζνχλ ζηελ άξηζηε θαηαλνκή ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο ζηα κέιε ηεο
ειεγθηηθήο νκάδαο .
Δμππεξεηνχλ ηνπο επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ν Δζσηεξηθφο
Διεγθηήο κπνξεί λα δεί θαη λα ζπγθξίλεη, ηφζν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη θαηά ηε
δηεμαγσγή ηνπ λένπ ειέγρνπ, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ειεγθηηθή εξγαζία πνπ
δηελεξγήζεθε ζην παξειζφλ.
Απνηεινχλ ηε βάζε αμηνιφγεζεο ησλ κειψλ ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο, απφ ηα νπνία ζα
θξηζεί θαη ε πνηφηεηα ησλ ειέγρσλ ηνπο. ηα θχιια εξγαζίαο, πνπ ζπληάζζνληαη θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ κέξνπο εθείλνπ ηνπ ειέγρνπ πνπ έρεη αλαιάβεη έλα κέινο, εκθαλίδεηαη ε
πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, πνπ απνηειεί ην βαζηθφηεξν ηεθκήξην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
ηθαλφηεηαο.
Σα ηεθκήξηα πνπ ζπιιέγνληαη αμηνινγνχληαη κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζρεηηθψλ
ζπκπεξαζκάησλ.
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηεθκεξίσλ εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα θάζε κία απφ ηηο
ειεγρφκελεο πεξηνρέο θαη ιεηηνπξγίεο.

4.12 ΑΝΑΦΟΡΔ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΔΚΘΔΔΙ ΔΛΔΓΥΟΤ)
Οη εθζέζεηο ειέγρνπ απνηεινχλ ην παξαδνηέν θείκελν θάζε ειέγρνπ αλεμάξηεηα απφ ην
είδνο ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο . Δπεηδή απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα κέζα επηθνηλσλίαο γηα φινπο
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο , φπσο είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε αλψηαηε θαη αλψηεξε
δηνίθεζε, νη ειεγρφκελνη, αλεμάξηεηνη θνξείο φπσο νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο, θ.ι.π. ζα πξέπεη
λα θαηαξηίδνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, λα είλαη αθξηβείο, ηεθκεξησκέλεο, αληηθεηκεληθέο,
θαη κε ζαθή – πεξηεθηηθφ ιφγν. Σέινο, ε έθζεζε ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο ζε
πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηή ζε νπνηνλδήπνηε αλαγλψζηε αθφκε θαη αλ δελ
έρεη ηδηαίηεξε γλψζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο.
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Σα θεθάιαηα πνπ κπνξεί ελδεηθηηθά λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ έρνπλ σο
εμήο:
Δηζαγσγή: Πεξηιακβάλεη ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ, ηελ πεξίνδν πνπ θάιπςε ν έιεγρνο
θαζψο επίζεο θαη κία γεληθή πεξηγξαθή ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο.
πλνπηηθή παξνπζίαζε: Παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ
εληνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ.
Παξνπζίαζε επξεκάησλ: Παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο ηα δηάθνξα επξήκαηα αλά
ζεκαηηθή πεξηνρή.
Η παξνπζίαζε ηνπ θάζε επξήκαηνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ:
Παξαηήξεζε: Πεξηγξάθεηαη ην εχξεκα κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην κέγεζνο ηνπ
πξνβιήκαηνο (πνζνηηθνπνίεζε) θαη ζηηο αηηίεο πνπ ην πξνθαινχλ .
Δπίπησζε (Κίλδπλνο): Πεξηγξάθεηαη ε επίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο
(θίλδπλνη) ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο.
Δηζήγεζε: Παξνπζηάδεηαη κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε δηφξζσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη
βειηίσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Η πξφηαζε ζα πξέπεη λα
ιακβάλεη ππφςε ηελ παξάκεηξν ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηελ σθέιεηα, έηζη ψζηε λα είλαη
επνηθνδνκεηηθή θαη πξαθηηθή.
ρφιηα ειεγρφκελεο κνλάδαο: Ο πξντζηάκελνο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο επηζπλάπηεη ηα
ζρφιηά ηνπ ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηελ έθζεζε.
Σέινο, νη αλαθνξέο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη έγθαηξα, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο
φπνπ απαηηείηαη γξήγνξε ελεκέξσζε ζηελ δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη άκεζα (π.ρ.
ζε πεξηπηψζεηο απάηεο ή αηαζζαιηψλ).
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4.13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Αθνχ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ηειεηψζεη ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη
δηαδηθαζηψλ ηεο κνλάδαο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, θαη
κειεηήζεη θαη εμνηθεησζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, εηδηθά ζε ηνκείο θαη
ππνζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ζηελ παξαγσγή ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζα πξέπεη
λα αμηνινγήζεη ηελ χπαξμε θαη ηνλ βαζκφ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σνχην
απνηειεί θαη ηε δπζθνιφηεξε θάζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.
Eίλαη δπλαηφλ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηε εξσηεκαηνιφγην, ε αμηνιφγεζε λα νινθιεξψλεηαη
απηφκαηα κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο θαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηπρψλ αδπλακηψλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. Η
αληηκεηψπηζε απηή κπνξεί λα γίλεη είηε κέζα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ
ρξεζηκνπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, είηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί
ηέηνηα, κε μερσξηζηεί εηδηθή δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα αδπλακία ζην ζχζηεκα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ππφ κειέηε είλαη αζήκαληε θαη εθηηκάηαη φηη δελ επεξεάδεη ηελ
ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε, ηνχην εμεγείηαη κε αλάινγν ππφκλεκα πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ
κφληκνπ θαθέινπ ηνπ ειέγρνπ.
Παξάιιεια, δηεπθνιχλεηαη θαη ε επηζήκαλζε ησλ παξαηεξεζεηζψλ αδπλακηψλ ζην
γξάκκα πξνο ηε δηνίθεζε ζην ηέινο ηνπ ειέγρνπ αλ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ θάζε ιεηηνπξγίαο, ζεκεηψλεηαη κε ηα γξάκκαηα Γ\Γ, γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε ελ ιφγσ
αδπλακία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην γξάκκα πξνο ηε δηνίθεζε. Σνχηεο φιεο καδί ζα
ζπγθεληξσζνχλ ζε μερσξηζηφ θχιιν εξγαζίαο κε ηνλ αλάινγν ηίηιν. ηελ πεξίπησζε πνπ ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο, είλαη δπλαηφλ
λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα θαη λα ζπληνκεπζεί αθφκα ην αξρηθφ πξφγξακκα ειέγρνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ε κέζνδνο ηεο γξαπηήο πεξηγξαθήο γηα ηελ κειέηε
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο, θαζψο θαη απηή ησλ δηαγξακκάησλ
ξνήο αθφκε, ε αμηνιφγεζε ηνχηνπ απαηηεί νπζηαζηηθφηεξε παξέκβαζε θαη ζπλεπψο, θαη
ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή φρη κφλν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αδπλακίαο ή ησλ αδπλακηψλ ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αιιά θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνχησλ κε ηηο θαηάιιειεο ειεγθηηθέο
δηαδηθαζίεο.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ( ηεο γξαπηήο πεξηγξαθήο θαη ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο ), ζα
πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπληαρζεί μερσξηζηφ θχιιν εξγαζίαο, ζην νπνίν ζα ζπγθεληξψλνληαη
νη ζεκαληηθέο, ηνπιάρηζηνλ, αδπλακίεο ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπζηήκαηνο θαη ζα πηζηνπνηείηαη
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ζ’ απηφ ε επίπησζε ηνπο ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, θαζψο θαη ζα αλαθέξνληαη ηα κέηξα κε ηα
νπνία ζα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα. ε μερσξηζηφ θχιιν εξγαζίαο ζα ζπγθεληξσζνχλ νη
αδπλακίεο εθείλεο ηνπ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην γξάκκα πξνο ηε
δηνίθεζε.
ηελ πεξίπησζε θαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθνχ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ νξθσηφ ειεγθηή είλαη είηε ε
επαλαδηαπξαγκάηεπζε θαη αλακφξθσζε ( δηεχξπλζε ) ηνπ ειέγρνπ, είηε ε δηαθνπή ηνπ
ειέγρνπ θαη ε έθθξαζε αδπλακίαο πηζηνπνίεζεο πεξί ηεο νξζήο ή κε εκθάληζεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζηηο ππφ έιεγρν ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Σα δηεζλή ειεγθηηθά
standards πξνβιέπνπλ θαη ηέηνηνπ είδνπο έθζεζε.
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4.14 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΝΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ
Γελ ππάξρεη έλα ηέιεην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Κάζε επηρείξεζε είλαη κνλαδηθή
θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ λα είλαη
θαηάιιειν γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο. Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ειέγρνπ ζε
νπνηνδήπνηε ζχζηεκα εμαξηψληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην κέγεζνο, ε
θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο (έλαληη εξγαζίαο ή θεθαιαίνπ), ε νξγαλσηηθή
δηάξζξσζε θαη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο, γηα λα δηαηππψζνπλ νξηζκέλα
γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αλ εθαξκνζηνχλ ζα βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα πεηχρεη
ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
1. Έλα θαιά κειεηεκέλν νξγαλσηηθφ ζρέδην.
2. Έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα εμνπζηνδφηεζεο, αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ.
3. Λνγηζηηθή δηάξζξσζε.
4. χγρξνλε πνιηηηθή πξνζσπηθνχ.
5. Καηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ πξνζσπηθφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
6. Μηα ηθαλή θαη δξαζηήξηα επηηξνπή.
(The Institute of internal Auditors , 2008 )
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ

5:

ΔΝΣΟΠΗΜΟ

ΚΑΗ

ΔΝΔΡΓΔΗΔ

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ

5.1. ΑΠΑΣΔ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αίηηα γηα ηελ νξγάλσζε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε πηζαλφηεηα δηελέξγεηαο απάηεο ή αηαζζαιίαο είηε εζσηεξηθά,
εμσηεξηθά. Ο θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ ηελ πηζαλή δηελέξγεηα απάηεο εθηφο απφ ηνλ
θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθφ (financial risk), ν νπνίνο θαη είλαη θαη πην εχθνια κεηξήζηκνο,
είλαη ν θίλδπλνο απψιεηαο θήκεο (reputation risk) ν νπνίνο είλαη πνιχ πην δχζθνια
κεηξήζηκνο αιιά έρεη θαη ηελ ζεκαληηθφηεξε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρείξεζε.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε γλσζηή ηξάπεδα Barings πνπ νπζηαζηηθά
θαηαζηξάθεθε απφ έλα δηθφ ηεο ζηέιερνο ν νπνίνο εξγαδφκελνο ζηελ ηγθαπνχξε επέλδπε
αλεμέιεγθηα ζε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ ηειηθά έλα
ηεξάζηην ρξένο γηα ηελ ηξάπεδα. Οη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απάηεο κπνξνχλ λα
θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο (Andersen, Business Risk Model.1999):
Κίλδπλνη απάηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο (Management Fraud
Risk): Πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο ε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ε
δηελέξγεηα άιισλ ελεξγεηψλ γηα ίδην φθεινο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηoπο
κεηφρνπο θαη ηνπο ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ εηαηξεία (stakeholders).
Κίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ εηαηξεία ή ηξίηα πξνο απηήλ
πξφζσπα (Employee / Third Party Fraud Risk): Πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
απάηεο, αηαζζαιίεο ή θαηαδνιηεχζεηο απφ κέξνπο ησλ ζηειερψλ θαη πξνζσπηθνχ ηεο
επηρείξεζεο ή απφ ηξίηα κέξε (π.ρ. πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ρξεψζηεο, πηζησηέο, θ.ι.π.) ε
αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε απάηε ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο επέξρεηαη έπεηηα απφ ζπλεξγαζία
ζηειερψλ πνπ απαξηίδνπλ 2 ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο.
Απάηε νλνκάδνπκε φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλεηιηθξίλεηα θαη
εμαπάηεζε θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ είηε άκεζα, είηε έκκεζα αμία απφ ηελ
επηρείξεζε γηα φθεινο ηξίησλ (είηε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ ή ηνπ ζπλφινπ αηφκσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ ηελ απάηε, είηε γηα άιινπο). χκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα ηεο
PricewaterhouseCoopers (2000), ε απάηε απνθαιχπηεηαη ζε πνζνζηφ 51% θαηά ηχρε, ζε
πνζνζηφ 20% έπεηηα απφ ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε (θαηαγγειία απφ ηξίην), ζε πνζνζηφ 10%
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απφ ζρεηηθφ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο θαη ηέινο ζε πνζνζηφ 19% απφ ηνπο εμσηεξηθνχο
ειεγθηέο.
Τπάξρνπλ αξθεηέο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ηα ζηειέρε κηαο εηαηξείαο ή ηξίηα πξνο ηελ
εηαηξεία πξφζσπα πξαγκαηνπνηνχλ απάηεο ζε βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο
εξγάδνληαη ή ηξίηεο επηρεηξήζεηο. Γπλαηφηεηεο απάηεο δεκηνπξγνχληαη έπεηηα απφ θίλεηξα ή
επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ ζηνπο ππνςήθηνπο γηα ηελ δηελέξγεηα απάηεο (fraudsters).
Έηζη, γηα παξάδεηγκα, εκθαλείο αδπλακίεο ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο
επίζεο θαη ζηελέο ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ ή εξγαδνκέλσλ κε ηξίηα κέξε δεκηνπξγνχλ
δπλαηφηεηεο δηελέξγεηαο απάηεο (PricewaterhouseCoopers, 2004). Άιινη ιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απάηεο είλαη ε πίεζε γηα απμεκέλε απφδνζε,
πξνζσπηθή πίεζε, αληαγσληζηηθφηεηα θαηά ηνπ ζπζηήκαηνο, απιεζηία, αλία θαη ηάζεηο γηα
εθδίθεζε. Γχν απφ ηηο πεξηνρέο πνπ ζπληεινχληαη ζπλήζσο απάηεο είλαη ε πεξηνρή ηεο
θαηάξηηζεο θαη ππνβνιήο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αλαθνξψλ (financial
reporting risk) θαη ε πεξηνρή ησλ πξνκεζεηψλ (procurement risk).
Όζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζπλήζσο γίλνληαη παξάλνκεο
ελέξγεηεο απφ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο είλαη απηέο ηεο ιαλζαζκέλεο ρξνληθά αλαγλψξηζεο
εηζνδήκαηνο (revenue recognition), εζθεκκέλεο ινγηζηηθήο παξαπνίεζεο ηνπ απνζέκαηνο
(overstatement of inventory), κε δηελέξγεηαο ησλ απαξαίηεησλ δηαγξαθψλ (write offs),
θεθαιαηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ (capitalization of expenses) θαη ε ρξήζε ησλ απνζεκαηηθψλ
ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ηερλεηά πξφζζεην εηζφδεκα.
Τπεχζπλνη γηα ηελ πξφιεςε, θαηαζηνιή θαη δηαρείξηζε ησλ θαηλνκέλσλ απάηεο είλαη ε
Αλψηαηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, θαζψο ηα πεξηζηαηηθά απάηεο ζπλδένληαη ζπλήζσο κε
ζέκαηα εκπηζηεπηηθήο θχζεσο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο (έπεηηα απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηνπ Γ..) ζα
πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε πξνγξακκάησλ θαηαζηνιήο ησλ
θαηλνκέλσλ απάηεο (antifraud programs), ελψ ν Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο θαη ν Financial
Controller (φπνπ πθίζηαηαη ηέηνηνο) θαζίζηαληαη ππεχζπλνη λα εγθαηαζηήζνπλ εθείλεο ηηο
δηθιείδεο αζθαιείαο φπνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ θαηλνκέλσλ
απάηεο. Η επηηξνπή ειέγρνπ είλαη εθείλε ε νπνία ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ αλαγλψξηζε θαη
δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ απάηεο απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ηελ αμηνιφγεζε
ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ απάηεο θαη αηαζζαιίεο, θαζψο επίζεο λα θαζνξίδνπλ
εηδηθνχο ειέγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απάηεο.
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Σέινο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο απαηψλ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζεκείνπ ειέγρνπ
πνπ ηίζεληαη απφ ηελ δηνίθεζε, θαζψο θαη λα βνεζνχλ ζε εηδηθά έξγα ζρεηηθά κε ηελ
αλίρλεπζε απάηεο. Δάλ ζα ζέιακε λα θαζνξίζνπκε ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο άκπλαο θαηά ησλ
θαηλνκέλσλ απάηεο ζα ιέγακε φηη ηελ πξψηε γξακκή άκπλαο θαζηζηά ν θψδηθαο
δενληνινγίαο θαη εζηθήο ηεο εηαηξείαο, ηελ δεχηεξε γξακκή άκπλαο ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο, ηελ ηξίηε γξακκή άκπλαο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ηέινο ηελ ηέηαξηε
γξακκή άκπλαο ν εμσηεξηθφο έιεγρνο (Κψδηθαο δενληνινγίαο επηβάιιεηαη λα ππάξρεη
ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζε φιεο ηηο εηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ
επηρεηξήζεηο, ελψ θαη ν Νφκνο Sarbanes - Oxley ηνλ θαζηζηά ππνρξεσηηθφ απφ ην 2002 γηα
ηηο Ακεξηθάληθε ο επηρεηξήζεηο).
ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηελ κεζνδνινγία πνπ πξνηείλνπκε λα αθνινπζείηαη
πξνθεηκέλνπ ε ζχγρξνλε επηρείξεζε λα επηζθνπεί απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο απάηεο,
λα πξνιακβάλεη πεξηζηαηηθά απάηεο, λα εληνπίδεη πεξηζηαηηθά απάηεο, θαζψο επίζεο λα
παξαθνινπζεί κεραλνγξαθηθά θαη ζηαηηζηηθά ηα δηάθνξα πεξηζηαηηθά απάηεο πνπ έρνπλ
ζπληειεζζεί.

Γηα

λα

δηεπθνιπλζεί

ε

θαηαλφεζε

ηεο

πξνζέγγηζεο

καο

έρνπκε

θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ζε ζηάδηα ηα νπνία έρνπλ σο εμήο:
ηάδην Η – Γηαγλσζηηθή επηζθόπεζε θηλδύλσλ απάηεο
Πεξηιακβάλεη ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πξνγελέζηεξσλ θαηλνκέλσλ απάηεο θαη
δεκηνγφλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηελ επηρείξεζε θαη αμηνιφγεζε, αλάιπζε
θαη ηαμηλφκεζε ηνπο ζε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ.
Μεηά ηελ νκαδνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ ε επηρείξεζε ζα πξέπεη
λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηεο σο πξνο ηελ
πξφιεςε θαη απνηξνπή ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ.
ηελ ζπλέρεηα εληνπίδνληαη πηζαλέο αδπλακίεο ζην πθηζηάκελν πιαίζην θαη πξνηείλνληαη
αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο θαη ειεγθηηθνί κεραληζκνί πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ πξνιεπηηθά γηα ηελ
απνηξνπή ηέηνησλ θαηλνκέλσλ.
Καηά ηελ επηζθφπεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο θαη κε νδεγφ ηηο
δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί εάλ ην
πθηζηάκελν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πξνβιέπεη χπαξμε ζρεηηθψλ θσδίθσλ
δενληνινγίαο, δειψζεσλ κε ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ ή άιισλ παξνκνίνπ ηχπνπ
απαηηήζεσλ γηα ζπκκφξθσζε, θαζψο επίζεο θαη εάλ έρεη εγθαζηδξπζεί ζρεηηθή κεζνδνινγία
αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ απάηεο θαη άιισλ ελδερφκελσλ δεκηνγφλσλ ελεξγεηψλ.
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Καηά ηελ δηαγλσζηηθή επηζθφπεζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε ηελ ρξήζε
εμεηδηθεπκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο ρξήζεο άιισλ εξγαιείσλ
ειέγρνπ φπσο ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, βέιηηζηεο πξαθηηθέο, θ.ι.π

ηηο πηζαλφηεηεο

δεκηνπξγίαο απάηεο ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο:
Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απάηεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε
(π.ρ. ζηελή ζρέζε κε πξνκεζεπηέο ή ζπλεξγαδφκελνπο κε ηελ επηρείξεζε, ρακειέο ακνηβέο,
πεξίεξγε ζπκπεξηθνξά, θ.ι.π.).
Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απάηεο ή άιιεο δεκηνγφλνπ ελέξγεηαο απφ ηα ίδηα ηα ζηειέρε ή
πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο γηα ινγαξηαζκφ απηήο (π.ρ. ζπγθάιπςε νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ
απφ κέξνπο ηεο νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο θιπ).
Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απάηεο ιφγσ αζζελνχο πεξηβάιινληνο ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο
(π.ρ. επειημία ζηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ).
Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δεκηνγφλνπ ελέξγεηαο ιφγσ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
ζηειερψλ ή ησλ εξγαδνκέλσλ (π.ρ. ηδηαίηεξνη ραξαθηήξεο, θ.ι.π.).
Αμηνιφγεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ (fraud indicators) πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
δηάπξαμε απάηεο ή άιιεο δεκηνγφλνπ ελέξγεηαο φπσο εληνπηζκφο δηαθνξψλ ζηα ινγηζηηθά
βηβιία, ειιείςεηο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ζηελέο ζρέζεηο κε πειάηεο θ.ι.π.
ηάδην ΗΗ- Γηακόξθσζε θξηηεξίσλ εληνπηζκνύ θαη

αμηνιόγεζεο πεξηζηαηηθώλ

απάηεο θαη άιισλ δεκηνγόλσλ ελεξγεηώλ
Γηα ηα θαηλφκελα πνπ έρνπλ αλαιπζεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην ζα πξέπεη λα
θαηαγξάθνληαη πηζαλέο ελδείμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζην ζπκπέξαζκα χπαξμεο
ηέηνησλ θαηλνκέλσλ (fraud indicators).
Με βάζε ηελ αλάιπζε απηή ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ
δηαθφξσλ ελδείμεσλ γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψλνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο
πεξηζηαηηθψλ απάηεο ή / θαη άιισλ δεκηνγφλσλ ελεξγεηψλ ζα πξέπεη λα εληνπίδνληαη
πξσηίζησο νη εγγελείο αδπλακίεο ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ηξάπεδαο.
Η κεζνδνινγία ζηελ δηακφξθσζε ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο
ζπλαιιαθηηθνχο

θχθινπο,

ιεηηνπξγίεο,

δξαζηεξηφηεηεο,

ζπγαηξηθέο

εηαηξείεο

θαη

θαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο. ε κηα ηξάπεδα γηα παξάδεηγκα ζα πεξηιάκβαλε γηα
παξάδεηγκα φιεο ηηο θεληξηθέο δηεπζχλζεηο, θαηαζηήκαηα, ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο.
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Καηά ηελ εξγαζία πνπ ζα δηελεξγεζεί ζε απηφ ην ζηάδην ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππφςε ηα θαησηέξσ:
Γηαρσξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη χπαξμε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο
(audit trails).
Πεξηνδηθή δηελέξγεηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ απφ ηελ Τπεξεζία
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ή άιιν αλεμάξηεην φξγαλν.
Παξαηήξεζε ηδηαίηεξσλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ αλψηαησλ, αλψηεξσλ θαη ινηπψλ ζηειερψλ
θαη πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο.
Γηαδηθαζίεο Follow Up ελδερφκελσλ παξαπφλσλ θαη παξαηεξήζεσλ εξγαδνκέλσλ γηα
ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.
Δπαλέιεγρν εληνπηζκέλσλ αδπλακηψλ θαη κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο πνιηηηθέο θαη
δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ.
Πεξηνδηθή επηζθφπεζε απνθιίζεσλ απφ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο,
ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θ.ι.π.
ε απηφ ην ζηάδην θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη ην
πιαίζην ησλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε, φπσο γηα
παξάδεηγκα νη ηερληθέο παξαηήξεζεο, δεηγκαηνιεςίαο, θαηακέηξεζεο, επηβεβαίσζεο,
επηζεψξεζεο, ζχγθξηζεο, αλάιπζεο αξηζκνδεηθηψλ, θ.ι.π.
ηάδην ΗΗΗ – Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο γξακκώλ επηθνηλσλίαο
ε απηφ ην ζηάδην ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη έλα ζχζηεκα γξακκψλ επηθνηλσλίαο γηα
ηελ άκεζε θνηλνπνίεζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ ηαρεία αληηκεηψπηζή ηνπο.
Οη γξακκέο επηθνηλσλίαο θαιχπηνπλ δχν επίπεδα:
Σν ζχζηεκα άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη επεμεξγαζίαο ελδείμεσλ ηέηνησλ θαηλνκέλσλ έηζη
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηεξεχλεζε θαη ν εληνπηζκφο ηεο απάηεο.
Απαξαίηεηεο γξακκέο επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλσλ απαηψλ φπνπ ην
δεηνχκελν είλαη ε άκεζε θαηαζηνιή θαη δηαζθάιηζε ηεο επηρείξεζεο.
Οη γξακκέο απηέο είλαη πηζαλφ λα είλαη επίζεκεο ή αθφκε άηππεο θαη αλψλπκεο κε ζθνπφ
ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (π.ρ. κέζσ ρξήζεο ζπγθεθξηκέλεο ηειεθσληθήο
γξακκήο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αλσλπκία) .
Η δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο γξακκψλ επηθνηλσλίαο εληάζζεηαη ζε έλα ζπλνιηθφ πιαίζην
αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ απάηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο
επηηπρνχο αληηκεηψπηζεο ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ.
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Η πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ απάηεο (fraud policy and action statement)
ζα πξέπεη κεηαμχ ησλ άιισλ λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαησηέξσ ζεκαηνινγία:
Αλαιπηηθέο νδεγίεο δηεξεχλεζεο ππνςηψλ πεξηζηαηηθψλ απάηεο θαη αηαζζαιηψλ.
Ξεθάζαξεο επζχλεο γηα ην πνηνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ηελ έξεπλα ζε θάζε
πεξίπησζε.
Αλαιπηηθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ ζε φια ηα ζηειέρε θαη
εξγαδνκέλνπο ζηνλ νξγαληζκφ ψζηε λα ηνπο εληάμεη ζηελ δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη
αμηνιφγεζεο πηζαλψλ πεξηζηαηηθψλ απάηεο.
Οδεγίεο απαγφξεπζεο δηελέξγεηαο έξεπλαο απφ ζηειέρε ή πξνζσπηθφ πνπ δελ ζα έπξεπε
λα ην θάλνπλ απηφ.
Γηαδηθαζίεο εμαζθάιηζεο νκνηφκνξθσλ πξαθηηθψλ γηα πεξηζηαηηθά ίδηαο βαξχηεηαο.
Γηαδηθαζίεο αλαθνξάο πξνο ηηο ξπζκηζηηθέο ή άιιεο αξρέο φπνηε απαηηείηαη (π.ρ.
μέπιπκα ρξήκαηνο).
Γηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ζρεηηθψλ αλαθνξψλ πξνο ηελ επηηξνπή ειέγρνπ, θ.ι.π.
ηάδην ΗV – Πξνεηνηκαζία εγρεηξηδίνπ ειέγρνπ γηα ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ
Διέγρνπ ηεο επηρείξεζεο
ε απηφ ην ζηάδην ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζηα
πξνεγνχκελα ζηάδηα ψζηε λα δηακνξθσζνχλ βήκαηα ειέγρνπ εμέηαζεο πεξηπηψζεσλ
πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο πεξηζηαηηθψλ απάηεο ή άιισλ δεκηνγφλσλ θαηαζηάζεσλ.
Σν εγρεηξίδην ειέγρνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ δχν εηδψλ ειέγρνπο:
δηεξεχλεζεο απάηεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο, θαζψο επίζεο θαη ειέγρνπο
ηεθκεξίσζεο θαη θαηαζηνιήο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ φηαλ ε χπαξμή ηνπο είλαη δεδνκέλε.
Σέινο, απνηειεί θαιή πξαθηηθή λα ππάξρνπλ ζρεδηαζκέλεο πξφηππεο εθζέζεηο
πνξηζκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε.
ηάδην V – Δηνηκαζία βάζεο δεδνκέλσλ
Απνηειεί θαιή πξαθηηθή λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ φπνπ ζα
θαηαρσξνχληαη θαη ζα νκαδνπνηνχληαη απηφκαηα φιεο νη δηεξεπλεκέλεο πεξηπηψζεηο απάηεο
καδί κε ηηο επηπηψζεηο πνπ είραλ.
Η βάζε απηή καθξνπξφζεζκα ζα βνεζήζεη ζηελ αλαγλψξηζε πηζαλψλ λέσλ ηχπσλ
απάηεο θαη ηελ αλάγθε εηζαγσγήο λέσλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ

6:

ΜΔΛΔΣΖ

ΠΔΡΗΠΣΩΖ

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεηαη κειέηε πεξίπησζεο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ εηαηξεία ΑΒΓΓ ΑΔ
Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία “ «ΑΒΓΓ» ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ
ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ” ζπζηάζεθε
ηελ

1.12.200Υ1 κε ζθνπφ ηελ βηνκεραληθή επεμεξγαζία ιαραληθψλ θαη φισλ ησλ

παξάγσγσλ απηνχ , θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ εηδψλ.
Η δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαγσγή δηαθφξσλ ηχπσλ
θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ

θαη ηελ δηάζεζή ηνπο θπξίσο ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ζην

εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε γηανχξηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά.
Η εηαηξεία «ΑΒΓΓ» Α.Δ θαηείρε ην 2010 ην 7% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο αγνξάο. (πεγή:
εθηηκήζεηο Δηαηξείαο).
ηνηρεία θιάδνπ «ΑΒΓΓ»
Ο επξχηεξνο θιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, είλαη ε “Παξαγσγή
Καηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ” .
Σν ηκήκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
Σν Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ππάγεηαη απ’ επζείαο ζην ∆ηνηθεηηθφ πκβνχιην,
ζπλεξγάδεηαη θαη ελεκεξψλεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ ∆ηεπζχλνληα
χκβνπιν γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ηνπ .
Η απνζηνιή ηνπ είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζηε ∆ηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, θπξίσο κέζσ ηεο εθπνλήζεσο έγθαηξσλ
αλαιχζεσλ, εθηηκήζεσλ , πξνηάζεσλ, ζπκβνπιψλ θαη

πιεξνθνξηψλ

γηα

φιν

ην

θαζκάησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ειέγρεη. Ο πξνζαλαηνιηζκφο, ηνλ νπνίν
πηνζεηεί ε εηαηξία αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ
καθξνρξφληνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο, θαη πεξηγξάθεηαη σο εμήο : “Η Δηαηξία
ππνζηεξίδεη ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν, πξνθεηκέλνπ:
- Να ιεηηνπξγεί σο ζχκβνπινο ηεο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ειεγθηηθέο αξρέο θαη ηα
δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα.
-

Να ιεηηνπξγεί αληηθεηκεληθά θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο

ειέγρεη.
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-

Να παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο εηαηξείαο,

κέζσ αλαιχζεσλ, αμηνινγήζεσλ θαη ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ.
-Να ιεηηνπξγεί σο ππεξεζία παξνρήο βνήζεηαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο δηνηθεηηθήο θαη
ιεηηνπξγηθήο δηάξζξσζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη απηά.
- Να έρεη απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε αξρεία, πφξνπο θαη ελ γέλεη ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο
,πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ”.
Πξνζδηνξηζκόο/νξηνζέηεζε πιαηζίνπ ειέγρσλ
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη είλαη ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ αλψηεξσλ θαη αλψηαησλ βαζκίδσλ
ηεξαξρίαο. Με βάζε ηα αλσηέξσ, θαη ζηα πιαίζηα κηαο πην ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο, αθνινπζνχληαη ηα θαησηέξσ βήκαηα:
• θαηαγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ή/θαη δηεπζχλζεσλ πνπ ειέγρνληαη,
• νκαδνπνίεζε θαηά νκάδα ειέγρσλ-projects,
• θαζηέξσζε πξνηεξαηνηήησλ,
• νξηζκφο ζπρλφηεηαο ηνπ θάζε ειέγρνπ,
• θαηάηαμε ησλ ειέγρσλ ζε ηαθηηθνχο θαη εηδηθνχο ειέγρνπο,
• πξνζδηνξηζκφο ηεο δχλακεο (αξηζκνχ) ησλ ειεγθηψλ πνπ ρξεηάδνληαη,
• θαηάξηηζε ηνπ καθξνρξφληνπ πιάλνπ ειέγρσλ, θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πιάλνπ
ειέγρσλ.
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Δλδνγελείο θίλδπλνη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν ησλ θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ
Αλαιπηηθά, νη θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε :
Πίλαθαο 1
Κίλδπλνο απνζεκάησλ ιόγσ
εκεξνκελία ιήμεο
Πεξηνξηζκνί (θηήξηα, ρώξνπο ή
ρσξεηηθόηεηα)
Πξνηηκήζεηο Πειαηώλ
Εήηεζε
Απξόζκελα
γεγνλόηα
από
απξνζεμίεο πνπ βαξύλνπλ ηελ
εηαηξεία
Υξεκαηνδόηεζε
Γίθηπα

Πηζησηηθφο
Κίλδπλνοπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
πζηήκαηα ή ηηκέο πςειήο
θεθαιαηνπνίεζεο
Πξνζθνξά
Δξγαζηαθέο ζρέζεηο
Τγεία Αζθάιεηα
Σερλνινγηθέο Δμειίμεηο
Αλζξψπηλνη
πφξνη
θαη
αλάπηπμή ηνπο

ε

Κέληξα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο «ΑΒΓΓ»
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ε δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά
ζηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ. ηελ «ΑΒΓΓ», νη δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θάησζη θέληξα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο:
ΠΙΝΑΚΑ 2.
1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ
2.ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ
3.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ







ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ
ΣΔΥΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ
ΣΜΗΜΑ MARKETING



ΣΜΗΜΑΥΡΗΜΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ



4.ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTIC
5.ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ
ΓΤΝΑΜΗΚΟ

• ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
• ΣΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΗ
ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ
• ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
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Ο θίλδπλνο παξαγσγήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ θαη ηήξεζεο ιάζνο δηαδηθαζηψλ πνηνηηθνχ
ειέγρνπ, θξίλεηαη σο κεγάιεο ζεκαληηθφηεηαο. Σν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο «ΑΒΓΓ»,
θαηαξηίδεη θαηά έηνο εληαίν πξφγξακκα παξαγσγήο γηα φια ηα πξντφληα θαη γηα θάζε πξντφλ
μερσξηζηά, ζχκθσλα κε ρξνλνδηάγξακκα.

Δθαξκφδνληαη

κεκνλσκέλεο

δηαδηθαζίεο

αλαθνξηθά κε ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα, θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο απηψλ.
ην ηερληθφ ηκήκα, θαζνξίδνληαη νη έιεγρνη ζηηο πεξηνρέο πνπ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο
θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο, αιιά θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ πθίζηαηαη ή είλαη αλεπαξθήο. ην
πιαίζην απηφ δηελεξγνχληαη νη εμήο έιεγρνη:
•

Έιεγρνη

ησλ

πάγησλ

ζηνηρείσλ

θαη

ηελ

επηινγή

αγνξάο

ή/θαη

βειηίσζεο/εθζπγρξνληζκνχ ηνπ παξαγσγηθνχ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ .
•

Έιεγρνη πγεηλήο , αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, κέζσ ησλ νπνίσλ δηαπηζηψλεηαη ε

χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζε ζπλερή βάζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ πνπ
δηεμάγνληαη ζηελ παξαγσγηθή κνλάδα ηεο «ΑΒΓΓ».
• Έιεγρνη ζπκβάζεσο αγνξάο ή θαηαζθεπήο παγίσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ δηαπηζηψλεηαη ε
εγθπξφηεηα ηήξεζεο ησλ ζπκβάζεσλ.
Σν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο αμηνινγείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Η εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, επηθνπξεί δξαζηηθά ζηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ ηεο «ΑΒΓΓ» θαη, ηαπηφρξνλα, ζηελ κείσζε ηεο απφθιηζεο κεηαμχ
ηνπ πξνγξακκαηηζζέληνο θαη ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο χςνπο ηεο παξαγσγήο, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ
ηεο επηρείξεζεο. Αθνξά δε ζην αλ :
• Σεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ.
• Δίλαη ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο ISO θαη κε ηα άιια πξφηππα πνηφηεηαο πνπ
αθνινπζεί ε εηαηξεία.
•

Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο παξαγσγηθήο

δηαδηθαζίαο.
• Σα πιηθά θαη νη πξψηεο χιεο απνζεθεχνληαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο.
• Σεξείηαη ζχζηεκα Ι.S.Ο θαη ζηελ απνζήθεπζε.
•

Σν αξκφδην ηκήκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη θαηάιιεια θαη επαξθψο

επαλδξσκέλν.
• πληάζζεηαη έθζεζε κεηά απφ θάζε πνηνηηθφ έιεγρν.
• Κνηλνπνηείηαη ην πφξηζκα απηφ ζηε δηνίθεζε, ζηελ παξαγσγή θαη ζηηο πσιήζεηο.
• Λακβάλνληαη άκεζα κέηξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, φηαλ
δηαπηζηψλνληαη πνηνηηθέο απνθιίζεηο θαηά ησλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
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Δκπνξηθή Γηεύζπλζε
Η «ΑΒΓΓ» θαζηεξψλεη απζηεξά κέηξα ειέγρνπ ησλ πσιήζεσλ, απαηηήζεσλ, εηζπξάμεσλ
θαη πιεξσκψλ ηεο. Δλδεηθηηθά, φια ηα δειηία παξαγγειίαο θαη εληνιέο πσιήζεσλ είλαη
πξναξηζκεκέλα θαη λνκφηππα ζπκπιεξσκέλα. Η ρνξήγεζε πηζηψζεσλ εγθξίλεηαη θάζε θνξά
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή, θαη ε απνηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηα φζα επηβάιιεη ν λφκνο. Δμεηάδεηαη δείγκα απνδείμεσλ, εηζπξάμεσλ
θαη επηηαγψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα .Με ηα απνηειέζκαηα ν ειεγθηήο είλαη ζε ζέζε
λα θξίλεη πνιχ πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ
θαη λα θαζνξίζεη ηελ έθηαζε θαη ην βάζνο ηνπ ειέγρνπ . Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ειεγθηήο κπνξεί
λα εμαθξηβψζεη εάλ :
•

έρεη εγθξηζεί εγθαίξσο ε ρνξήγεζε ησλ πηζηψζεσλ απφ ην αξκφδην πξφζσπν (ε

εληνιή πσιήζεσο θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ θαη ηελ εκεξνκελία ηεο εγθξίζεσο),
•

έρνπλ εθδνζεί θαλνληθά φια ηα παξαζηαηηθά ηεο πψιεζεο (ηα παξαζηαηηθά είλαη

αξηζκεκέλα θαη ζεσξεκέλα, θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ θαη έρνπλ εθδνζεί
ζην ζσζηφ αξηζκφ αληηγξάθσλ),
• έρνπλ θαηαρσξεζεί πιήξσο νη ζπλαιιαγέο ζηα εκεξνιφγηα, ζηα αλαιπηηθά θαζνιηθά,
θαη ζην γεληθφ θαζνιηθφ απφ πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εηζπξάμεηο ή ζηα
αρξεζηκνπνίεηα παξαζηαηηθά ( ηα αληίγξαθα ησλ ηηκνινγίσλ θέξνπλ ηηο κνλνγξαθέο ησλ
ππαιιήισλ πνπ έθαλαλ ηηο θαηαρσξήζεηο θαη ηελ εκεξνκελία ησλ θαηαρσξήζεσλ),
• έρεη γίλεη ζσζηφο θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ αλάκεζα ζηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο
(απαληήζεηο ζε εξσηεκαηνιφγηα).
Σν ηκήκα κάξθεηηλγθ, γίλεηαη πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ απνξξέεη απφ ηελ
αιιαγή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ, θαη απφ ηηο αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο
επηρείξεζεο. ηελ βάζε ηεο πνιηηηθήο απηήο, ε «ΑΒΓΓ» επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνπο πειάηεο,
ή έκκεζα κέζσ ησλ δηαθφξσλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ.
Σν ζχζηεκα κεραλνγξάθεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ
αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ πσιήζεσλ. Σν ζχζηεκα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο
πξφζβαζεο ζε θάζε είδνπο πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ παξαγγειία ηνπ πειάηε.
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Οηθνλνκηθή δηεύζπλζε
ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο ζσζηήο θαηάξηηζεο
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε <<«ΑΒΓΓ»>> δηελεξγεί ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο:
•

Έιεγρνο εμνπζηνδνηήζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ, φπνπ δηαπηζηψλεηαη αλ νη επελδχζεηο

ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε επελδπηηθή πνιηηηθή, θαη εάλ εγθξίλνληαη απφ
ηα θνξπθαία ζηειέρε ηεο «ΑΒΓΓ»
•

Έιεγρνο αμηνινγήζεσλ θαη επηβεβαηψζεσλ, φπνπ θπξίσο ζπγθξίλεηαη ην θφζηνο ησλ

επελδχζεσλ κε ηηο ηξέρνπζεο αμίεο.
•

Έιεγρνο δηαζεζίκσλ, ζπκκεηνρψλ, θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο θαη δαλείσλ, φπνπ

δηαπηζηψλεηαη ε ηαθηηθή ελεκέξσζε απηψλ θαη ε επηβεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ ηνπο.
Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαπηζηψλεηαη αλ ε «ΑΒΓΓ» αθνινπζεί
ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, θαη αλ νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο είλαη νξζά θαηαξηηζκέλεο.
Όζνλ αθνξά ζην ηκήκα ινγηζηεξίνπ, ν ππεχζπλνο ηνπ ινγηζηεξίνπ, αθελφο ειέγρεη ηνλ
επηκεξηζκφ ζε θέληξα θφζηνπο παξαγσγήο ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ,
θαη αθεηέξνπ δηαπηζηψλεη ηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ησλ βξαρπρξφλησλ απνηειεζκάησλ. Ο
ππεχζπλνο θαηαρσξήζεσλ εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ γεγνλφησλ,
θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.
Σέινο, ε αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ,
γίλεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην. ηα πιαίζηα απηνχ, ε «ΑΒΓΓ» δηελεξγεί ηνπο
παξαθάησ ειέγρνπο:
• Έιεγρνο νξγάλσζεο ζπζηεκάησλ κεραλνξγάλσζεο,
•

Έιεγρνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε ζσζηή είζνδνο θαη έμνδνο

ησλ ζηνηρείσλ.
•

Έιεγρνο αζθαιείαο κεραλνξγάλσζεο, φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε ηήξεζε αληηγξάθσλ

αζθάιεηαο θαη ε χπαξμε θαλνληζκνχ εθηάθηνπ αλάγθεο.
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Γηεύζπλζε “LOGΗSTΗCS”
Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ θέξδνπο κε ηελ
επίηεπμε ησλ ζπκθεξφηεξσλ ηηκψλ θαη ηελ παξάιιειε απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ απνζήθεπζεο
κεγάισλ πνζνηήησλ εκπνξεπκάησλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο πνιηηηθήο, σο βαζηθφ θξηηήξην
απνδνρήο λέσλ πξνκεζεπηψλ νξίδεηαη ν άξηζηνο ζπλδπαζκφο πνηφηεηαο-ηηκήο, θαη νη φζν ην
δπλαηφ θαιχηεξνη φξνη απνπιεξσκήο. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ελεκεξψλεη ηνλ πξντζηάκελν
νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θάζε παξαγγειίαο, θαη παξαζέηεη ζε
ζπρλή βάζε έγγξαθν αμηνιφγεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ.
ρεηηθά κε ηελ δηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο, δηαζθαιίδεηαη ε νξζνινγηθφηεηα ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ ησλ απνζηνιψλ γηα φια ηα ηκήκαηα παξαγσγήο θαη επηδηψθεηαη ε αθξηβήο
εθηέιεζε. Δπηπιένλ, δηελεξγείηαη πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ δειηίσλ απνζηνιήο, θαη
επηβεβαηψλεηαη ε δηελέξγεηα ελφο ηειηθνχ ειέγρνπ πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο.
Αλαθνξηθά κε ηελ απνζήθε, δηελεξγείηαη θπζηθή-πνζνηηθή θαηακέηξεζε ησλ παξαιαβψλ
θαη αληηπαξαβνιή απηψλ κε ηα αληίζηνηρα δειηία απνζηνιήο. Ο ππεχζπλνο ηεο απνζήθεο
παξαδίδεη θαζεκεξηλά ηα δειηία εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο θαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά αγνξψλ
ζην ινγηζηήξην, ελψ δηεμάγεηαη επηιεθηηθή απνγξαθή πξντφλησλ ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα.
∆ηεύζπλζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν επηδηψθνπλ ηε κείσζε ηνπ
θηλδχλνπ θαθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εηαηξίαο.
Σα θαζήθνληα είλαη μεθάζαξα νξηζκέλα, νη αξκνδηφηεηεο είλαη δηαηππσκέλεο κε πιήξε
ζαθήλεηα, ελψ ζε πεξίπησζε νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ε ελεκέξσζε είλαη άκεζε θαη έγθπξε.
Παξάιιεια, βάξνο δίδεηαη θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ γηα κειινληηθή πξφζιεςε αλζξψπηλνπ
πξνζσπηθνχ. Γίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ κέζσ
ηεο ζπλερνχο δηεμαγσγήο πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηηο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνλ θιάδν. Οη ρψξνη εξγαζίαο θαη ε ππάξρνπζα ππνδνκή
ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ πγηεηλήο. Οη ζρέζεηο εξγαδνκέλσλ θαη
δηνίθεζεο δηέπνληαη απφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, θαη νη εξγαδφκελνη θέξνληαη
λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ζχζηεκα ακνηβψλ . Πην ζπγθεθξηκέλα , έρνπλ ζεζπηζηεί θαη
ιεηηνπξγνχλ νη θάησζη δηαδηθαζίεο :
•

Τπάξρεη ζαθήο πνιηηηθή πξνζσπηθνχ γηα φια ηα επίπεδα, ε νπνία

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο.
58

αλαζεσξείηαη

• Έρνπλ ζεζπηζζεί δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πξνζσπηθνχ.
• Καηαξηίδεηαη βξαρπρξφλην θαη καθξνρξφλην πξφγξακκα πξνζσπηθνχ.
•

Γηελεξγείηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ζε ζέκαηα πξνζσπηθνχ απφ ηελ ππεξεζία

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Οινθιήξσζε θαη αλαζθόπεζε ειέγρνπ
Η ηαμηλφκεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ζαθήλεηα, πιεξφηεηα θαη ινγηθή
αιιεινπρία. Έηζη δηεπθνιχλεηαη:
• ε αλεχξεζε ησλ ζπκαληηθψλ ζεκείσλ ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ,
• ν ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ
θάζε επί κέξνπο ειέγρνπ,
• ν εληνπηζκφο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε δηεμαγσγή θάζε ζεκαληηθνχ ζεκείνπ ειέγρνπ
•

ε δηεξεχλεζε θαη ε επαιήζεπζε ησλ ζεκεηψζεσλ, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ

ππνδείμεσλ ησλ ειεγθηψλ πξνο ηελ επηρείξεζε.
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ζπκβάιινπλ
ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ, αλάινγα κε ηα
θαζήθνληα πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί.
Ο ειεγθηήο κειεηά ην ζχλνιν ηνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη εάλ
ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο επάξθεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο, θαη εάλ εμαζθαιίδεηαη ε
πιήξεο ηεθκεξίσζε ηνπ πνξίζκαηνο πνπ πξέπεη λα ζπλαρζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη
ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δελ επαξθνχλ ή φηη δελ είλαη θαηάιιεια, ηφηε απαηηείηαη πιήξεο
αηηηνιφγεζε απηήο ηεο θξίζεο.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ηεξκαηηζηεί ν έιεγρνο θαη κέρξη λα εθδνζνχλ θαη επίζεκα ηα
απνηειέζκαηά ηνπ, κεζνιαβεί πάληα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη άιιεο ινγηζηηθέο εξγαζίεο απφ πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ιφγνπο
παξνρήο πιεξέζηεξεο πιεξνθφξεζεο πξνο ην θνηλφ, αιιά θαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ
ειεγθηψλ, γεγνλφηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ηεο
επηρείξεζεο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ δξαζηηθά ηελ εηθφλα θαη ηελ πξννπηηθή ,
δελ ιακβάλνληαη ππφςε.

59

7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ
ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ
Η αλαγθαηφηεηα ηεο αλάιεςεο θπξίσο απφ ηε δηνίθεζε κεγαιχηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ
θηλδχλσλ, θαζψο θαη ε δηαρείξηζή απηψλ κε ζηφρν είηε ηελ απνθπγή ηνπο, είηε ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπο, επηβάιιεη ηελ πηνζέηεζε ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ.

Απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Μέζσ ηεο
πηνζέηεζεο ηνπ πιέγκαηνο πξνζεγγίζεσλ ησλ θαίξησλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ εληφο ησλ
πιαηζίσλ ηεο εηαηξείαο "ΑΒΓΓ", βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αδπλακηψλ,
ζπκβάιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ.
Σν ζχλνιν ηνπ ειεγθηηθνχ ρψξνπ ρσξίδεηαη θαηά βάζε ζε ζπλαιιαθηηθνχο θχθινπο. Η
αξρηθή επηινγή ησλ θχθισλ πνπ ζα ειεγρζνχλ, αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, ν νπνίνο
θάζε θνξά ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά εξγαιεία γηα απηή ηελ αμηνιφγεζε θαη κε απηφλ ηνλ
ηξφπν δηακνξθψλεηαη έλα εηήζην πξφγξακκα ειέγρνπ.
Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη
δηάθνξα εξγαιεία απφ ηνπο ειεγθηέο, φπσο ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ παξνρή
δηαβεβαηψζεσλ κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο, κέρξη θχιια ειέγρνπ ζε πξφγξακκα
Excel θαη απιέο ζπλεληεχμεηο. Οη ζπλεληεχμεηο θαη

νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ

επηπέδσλ ελδνεηαηξηθά, παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεγθηηθήο
δηαδηθαζίαο. Σέηνηεο ζπδεηήζεηο κπνξεί λα είλαη κεηαμχ ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ ειεγρφκελνπ,
ηνπ ειεγθηή θαη ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θ.α.
Η ηήξεζε ησλ αξρείσλ ησλ ειέγρσλ, γηα ηε κειινληηθή δηαζεζηκφηεηα ηνπο ζε πεξίπησζε
πνπ ρξεηαζηνχλ, ηα πιήξε ζηνηρεία δηαηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθνχο θαθέινπο, ελψ ζε
θπζηθνχο θαθέινπο ηνπνζεηνχληαη δείγκαηα απφ θάζε έιεγρν, ψζηε λα απνδεηθλχνληαη ηα
επξήκαηα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή.
Οη θίλδπλνη πνπ ζπλήζσο θξίλεηαη πην επηηαθηηθή ε θάιπςή ηνπο, είλαη ν θίλδπλνο ηεο
αγνξάο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο κε ζπκκφξθσζεο. Οη θίλδπλνη απηνί, καδί κε
φπνηνπο άιινπο θξηζνχλ πξνο αληηκεηψπηζε, αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο κε ηαθηηθέο κείσζεο
ηνπο, παξά κε φπνηνλ άιινλ ηξφπν (αληηζηάζκηζεο, εμάιεηςεο, παξαδνρήο). Παξαηεξνχκε
φηη δελ αμηνπνηνχληαη ζην κέγηζην νη δπλαηφηεηεο θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα
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ζσζηά ζηεκέλν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Η ιεηηνπξγία ησλ Σκεκάησλ κπνξεί λα
μεθεχγεη ηεο ηππηθήο, αιιά νπσζδήπνηε ζα είρε πνιιά παξαπάλσ λα πξνζθέξεη, αλ δίλνληαλ
νη απαξαίηεηνη πφξνη. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα ππνιεηηνπξγεί ε ζπκβνπιεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο, δίλνληαο κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
ζπκκφξθσζεο, θαη επνκέλσο πηζαλψλ πξνζηίκσλ ή πνηλψλ πνπ ζα δερφηαλ ε επηρείξεζε, ή
ζε ζέκαηα ηα νπνία θαιχπηνπλ απνθιεηζηηθά ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο πνπ
απεηινχλ ηελ επηρείξεζε θαη κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ηδηφηεηα πξνζζήθεο αμίαο
ζηελ επηρείξεζε.
χκθσλα κε ηε θηινζνθία φηη ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ πεξηζζφηεξνη πφξνη ζην θνκκάηη
ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζα δηεπθφιπλε ην ειεγθηηθφ έξγν ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ
πξνγξακκάησλ θαζ’ φιε ηε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο. Απηά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ
πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειέγρνπ, ζηελ πινπνίεζε ηνπ, ζηελ
βειηίσζε ηεο εγθπξφηεηαο (ζηαηηζηηθή δεηγκαηνιεςία), ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θ.α.
Όζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ, γηα λα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε εμεηδίθεπζεο, ζα
κπνξνχζαλ λα δηνξγαλψλνπλ ελδνεηαηξηθά ή κέζσ εμσηεξηθψλ θνξέσλ, ζε ηαθηηθνχο
ρξφλνπο θαη κε ζηνρεπκέλα ζέκαηα, δηάθνξεο εθπαηδεχζεηο πνπ άπηνληαη ζεκάησλ ηνπ
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο απνδνηηθφηεηαο, θαη κεηά ηελ εμέηαζε φισλ ησλ γλσζηψλ
κνληέισλ, ψζηε λα απνθαλζεί πνην ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηε δνκή θαη ηε θηινζνθία ηεο
επηρείξεζεο, ζα βνεζνχζε ε εθαξκνγή θάπνηνπ απφ ηα κνληέια Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, αθνχ
γεληθφηεξα ε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ πξνηχπσλ πάληα απνηειεί παξάγνληα ηνπ βέιηηζηνπ
απνηειέζκαηνο θαη κηαο πην νξγαλσκέλεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε
κηα επηρείξεζε.
Σέινο, ε θαιιηέξγεηα ελδνεηαηξηθνχ πλεχκαηνο ππνζηήξημεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,
ζα βνεζήζεη πνιχ ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζή ηνπ απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ζέηνληαο
ηηο βάζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ θαη δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
θνηλή απνδνρή ηνπ απφ ην ζχλνιν ηεο εηαηξείαο.
Απνηειεί κία πξφηαζε γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν, λα ζέζνπλ ηα
ζεκέιηα εθαξκνγήο ηνπ, κε αληάιιαγκα ηελ πνξεία ζε θαιχηεξεο απνδφζεηο θαη
απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ήδε
έρνπλ Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο αλαγθαηφηεηαο λα εληζρχνπλ ηελ απνδνηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κέζσ ηεο πξνζθνξάο πφξσλ, βιέπνληαο
ην θαζαξά ζαλ κηα επέλδπζε. Η επίηεπμε απηνχ, ζα γίλεη κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ
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σθειεηψλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη, φρη κφλν ζε επίπεδν απζηεξήο επνπηείαο, αιιά θαη ζε
επίπεδν βειηίσζεο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, ελαξκνλίδνληαο ηα ηκήκαηα
κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο κηα ζπλνρή, ε νπνία κφλν ζεηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα
απνθέξεη, αιιά θαη πξνηείλνληαο πξαθηηθέο πνπ αξκφδνπλ ζηε θηινζνθία θαη ζην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα θάζε επηρείξεζεο.
Πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο απνηειεί φηη δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζηαηηζηηθέο κέζνδνη γηα ηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα
επηρείξεζε θάηη πνπ πξνηείλεηε σο κειινληηθή έξεπλα.
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