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Περίληψη 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη για την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου από όλες τις οντότητες ανεξαρτήτως οικονομικού 

μεγέθους. Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, πρέπει να εφαρμόζονται πιστά οι Αρχές και τα Πρότυπα που διέπουν ένα τέτοιο 

Σύστημα καθώς και ο Κώδικας Δεοντολογίας από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για 

τη λειτουργία του. 

 Το Σύστημα αυτό, ορίζει ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται από τα διάφορα 

τμήματα της επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, η αντικειμενικότητα, η 

αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα των εργασιών τους. Ακόμη, υποδεικνύει στον 

εσωτερικό ελεγκτή σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ώστε να αποκτήσει επαρκή και 

κατάλληλη ελεγκτική τεκμηρίωση για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται από 

τον εσωτερικό ελεγκτή, για κάθε λογαριασμό του ισολογισμού καθώς και για κάθε 

λειτουργία μια μικρομεσαίας παραγωγικής μονάδας. 

 Κατόπιν της περιγραφής των διαδικασιών έλεγχου, παρουσιάζεται μια μελέτη 

εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου των κύριων λειτουργιών και διαδικασιών, που ενέχουν 

υψηλό βαθμό κινδύνου για λάθη, ατασθαλίες και απάτες, σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Τα 

ευρήματα που εντοπίζονται από τον έλεγχο παρουσιάζονται στη διοίκηση μέσω της έκθεσης 

ελέγχου του ελεγκτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

Η συνεχής προσπάθεια των επιχειρήσεων  να εξελιχθούν, περιλαμβάνοντας μία πληθώρα 

εξειδικευμένων τεχνικών διεργασιών και την απασχόληση όλο και περισσότερων 

εργαζομένων, έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την άσκηση προσωπικής επίβλεψης των 

διεργασιών από τα στελέχη. Το στέλεχος, μη μπορώντας να βασιστεί στην προσωπική 

παρατήρηση για την αξιολόγηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και της οικονομικής 

θέσης της επιχείρησης, βασίζει τις προτάσεις και τα σχέδια του στα πορίσματα των 

λογιστικών και στατιστικών εκθέσεων. Αυτές οι εκθέσεις συνοψίζουν τις τρέχουσες εξελίξεις 

και τις συνθήκες σ’ ολόκληρη την επιχείρηση. 

 Η πληροφόρηση που πηγάζει  από τέτοιου είδους εκθέσεις, επιτρέπει στη διοίκηση να 

ελέγχει και να κατευθύνει την επιχείρηση. Κρατάει την διοίκηση ενήμερη αν και κατά πόσο 

εφαρμόζεται η πολιτική που καθορίσθηκε, αν λαμβάνονται υπ’ όψη οι κυβερνητικές 

ρυθμίσεις, αν η οικονομική της θέση είναι υγιής, οι λειτουργίες της αποδοτικές και οι σχέσεις 

μεταξύ των διαφόρων τμημάτων αρμονικές. Οι αποφάσεις που παίρνονται από την διοίκηση 

γίνονται πολιτική της εταιρείας. Αυτή η πολιτική, με σκοπό να αποφέρει τα βέλτιστα 

αποτελέσματα, πρέπει να ανακοινωθεί σ’ όλους τους εργαζομένους της εταιρείας και να 

ακολουθηθεί με συνέπεια. Η λειτουργία του εσωτερικού έλεγχου μπορεί να συνεισφέρει στη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης με την πολιτική της εταιρείας Η ευθύνη για την επαρκή και 

αξιόπιστη τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων, βαρύνει άμεσα τη διοίκηση. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι σε θέση να παρέχει 

την εξασφάλιση της εκπλήρωσης της ευθύνης. 

Σε αντίθεση με τη μακροχρόνια τάση ανάπτυξης των επιχειρήσεων που υπήρχε, η  

οικονομική ύφεση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και η επιτακτική ανάγκη 

για μείωση του κόστους λειτουργιάς και αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, 

έχουν συντελέσει στην αναβάθμιση του ρόλου του εσωτερικού ελεγκτή και στην ενδυνάμωση 

της σημασίας που δίνεται στον εσωτερικό έλεγχο ως βασικό σύμβουλο της διοίκησης για 

αξιολόγηση της ισχύουσας επιχειρηματικής στρατηγικής και συμβολή στη χάραξη του 

πλάνου επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
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Ο εσωτερικός έλεγχος έχει σπουδαίο ρόλο και στην εργασία του ανεξάρτητου 

ορκωτού λογιστή. Η ποιότητα του εφαρμοζόμενου εσωτερικού ελέγχου, καθορίζει το 

πρότυπο της εξέτασης της. Οι ανεξάρτητοι ορκωτοί λογιστές μελετούν και αξιολογούν το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό να προσδιορίσουν την έκταση και την κατεύθυνση 

της ελεγκτικής δουλειάς, που είναι αναγκαία για να μπορέσουν να εκφράσουν μία γνώμη 

πάνω στην ειλικρίνεια των οικονομικών εκθέσεων. 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να εξετάσει την αναγκαιότητα και την προσφορά 

του εσωτερικού ελέγχου καθώς και να προσδιορίσει τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες 

που πρέπει να εφαρμόζονται από τον εσωτερικό ελεγκτή. Στην παρούσα εργασία θέτονται 

δύο ερευνητικά ερωτήματα. Πρώτον, ποιες είναι οι διαδικασίες εφαρμογής του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Δεύτερον, ποια είναι τα κρίσιμα σημεία 

ελέγχου σε μια μικρομεσαία παραγωγική επιχείρηση; 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια επισκόπηση τις διεθνούς βιβλιογραφίας 

σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο και την αναγκαιότητα ύπαρξης του τόσο σε μεγάλες όσο 

και μικρομεσαίες οικονομικές μονάδες όπως και σχετικά με τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ 

των οργάνων εποπτείας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια συνοπτική αναφορά στον εσωτερικό έλεγχο 

και ειδικότερα καθορίζεται η έννοια του εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος του 

εσωτερικού έλεγχου, ο σκοπός εφαρμογής του καθώς και τα πρότυπα και ο Κώδικας 

Δεοντολογίας που τον διέπουν. Ακόμη, παρατίθενται συνοπτικά τα βήματα διενέργειας ενός 

εσωτερικού ελέγχου αλλά και ο εσωτερικός έλεγχος σε σχέση με τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και κατά πόσο κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή του σε αυτές.   

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται οι διαδικασίες ελέγχου των λογαριασμών του 

ισολογισμού, δηλαδή των Παγίων Στοιχείων, των Αποθεμάτων, των Απαιτήσεων, των 

Χρηματικών Διαθεσίμων. Των Χρεογράφων, τις Καθαρής Θέσης, των Υποχρεώσεων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση των διαδικασιών ελέγχου των 

διαδικασιών τις Παραγωγής, των Πωλήσεων και τις Μισθοδοσίας. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια μελέτη εφαρμογής της διενέργειας εσωτερικού 

ελέγχου στις βασικές λειτουργίες μιας παραγωγικής μονάδας. Παρουσιάζεται ο έλεγχος που 

διενεργείται στη λειτουργία των αγορών η οποία περιλαμβάνει τις διαδικασίες παραγγελίας, 

παραλαβής και αποθήκευσης των πρώτων και βοηθητικών υλών. Επίσης, παράλληλα με τον 
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έλεγχο αυτών των διαδικασιών πραγματοποιείται και έλεγχος των υποχρεώσεων που 

δημιουργούνται από αυτές, δηλαδή έλεγχος των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές. 

Επιπλέον, γίνεται έλεγχος της διαχείρισης των αποθεμάτων είτε πρώτων και βοηθητικών 

υλών είτε τελικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, ελέγχονται οι παραγωγικές διαδικασίες της 

επιχείρησης. Τέλος, ελέγχεται η διαδικασία των πωλήσεων παράλληλα με τις απαιτήσεις που 

δημιουργούνται. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από τη θεωρητική μελέτη του θέματος του εσωτερικού 

ελέγχου μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά και μέσω της μελέτης εφαρμογής του 

εσωτερικού ελέγχου σε μια μικρομεσαία παραγωγική μονάδα. Επιπρόσθετα, γίνονται 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα κάνουμε μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας από την οποία θα 

διερευνήσουμε σχετικές εργασίες με το εξεταζόμενο θέμα κυρίως από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, και από έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. 

Ο Adams (1994) προσπαθεί να εξηγήσει το ρόλο και τις ευθύνες της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου μέσω της θεωρίας εντολέα εντολοδόχου (Agency Theory). Η θεωρία 

εντολέα εντολοδόχου εξηγεί τη σχέση μεταξύ των εντολέων, οι μέτοχοι, και των 

εντολοδόχων, τα στελέχη της εταιρείας. Σε αυτή τη σχέση οι κύριοι αντιπρόσωποι, 

προσλαμβάνουν  έναν πράκτορα για να εκτελέσει το έργο. 

 Η θεωρία επιχειρεί να ασχοληθεί με δύο συγκεκριμένα προβλήματα: πρώτον, ότι οι 

στόχοι του εντολέα και του εντολοδόχου βρίσκονται σε σύγκρουση (πρόβλημα εντολέα 

εντολοδόχου), και το δεύτερον, ότι ο εντολέας και ο εντολοδόχος  έχουν διαφορετικές ανοχές 

για τον κίνδυνο.   

Η ασυμμετρία της πληροφορίας είναι ο βασικός λόγος ύπαρξης του προβλήματος. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες προβλημάτων λόγω ασυμμετρίας πληροφορίας: 

Το πρόβλημα ηθικής ζημίας (moral hazard), δημιουργείται όταν ο εντολοδόχος έχει τη 

δυνατότητα να πράξει υπέρ των συμφερόντων του εντολέα αλλά δεν το κάνει είτε επειδή 

υπεκφεύγει είτε επειδή πράττει υπέρ δικών του συμφερόντων.  

Το πρόβλημα δυσμενούς επιλογής (adverse selection), δημιουργείται όταν ο 

εντολοδόχος δεν έχει τις απαραίτητες χαρακτηριστικές ικανότητες ώστε να υπερασπιστεί τα 

συμφέροντα του εντολέα του.  

Έτσι για να εξασφαλίσει ο εντολέας καλύτερη πληροφόρηση και να είναι σίγουρος 

για τις υπηρεσίες του εντολοδόχου, στρέφεται στην υπηρεσία του Εξωτερικού Ελέγχου. Από 
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την άλλη πλευρά, ο εντολοδόχος για να αποδείξει την αντικειμενικότητα του  στον εντολέα 

του οργανώνει την υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Οι Sherer και Kent (1983) υποστήριξαν, ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένας 

μηχανισμός ανάδρασης με αποτέλεσμα η διοίκηση να έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τυχόν 

αδυναμίες στις διαδικασίες της προτού αυτές να έχουν σημαντική επίδραση στο συνολικό 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου και την οικονομική κατάσταση του οργανισμού. 

Η χρησιμότητα του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τον Hughes (1977) φαίνεται 

στις πληροφορίες που παρέχει σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης και από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι 

πληροφορίες στο σύστημα, τόσο πριν όσο και μετά την αναθεώρηση του ελέγχου.  

Στη σχέση μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου αναφέρθηκε και ο Brown  

(1983) υποστηρίζοντας ότι συχνά οι εξωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν στοιχεία που 

προέρχονται από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης. Η χρήση των τεκμηρίων του 

εσωτερικού ελέγχου από τον εξωτερικό ελεγκτή έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

κόστους από τη μείωση των ωρών εργασίας του εξωτερικού ελεγκτή ή και την παροχή 

ευρύτερων και αναλυτικότερων υπηρεσιών από τον εξωτερικό ελεγκτή με το ίδιο αρχικό 

κόστος και τις αρχικές προγραμματισμένες ώρες εργασίας. Σημαντικό κριτήριο των 

εξωτερικών ελεγκτών για να χρησιμοποιήσουν τεκμήρια του εσωτερικού ελέγχου είναι, ο 

εσωτερικός έλεγχος να είναι ικανός, αντικειμενικός και αμερόληπτος. 

Στην σημαντικότητα της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου, 

δίνει έμφαση σε εργασία της και η Swanger (2001) η οποία τονίζει πως η  πρακτική της 

εξωτερικής ανάθεσης των καθηκόντων εσωτερικού ελέγχου στην εξωτερική ελεγκτική 

εταιρεία έχει εγείρει φόβους από πολλά μέρη, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για πιθανή 

απομείωσης της ανεξαρτησίας. Ο φόβος πηγάζει από τον αυξημένο οικονομικό δεσμό που 

υπάρχει όταν πρόσθετες υπηρεσίες παρέχονται σε πελάτες των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και 

η μακροχρόνια άποψη ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια λειτουργία διαχείρισης και, ως εκ 

τούτου, είναι ασυμβίβαστη με τη λειτουργία του εξωτερικού ελέγχου.  

Επίσης, οι Abbott et al. (2010) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της εποπτείας της 

Λειτουργίας του εσωτερικού Ελέγχου από την Ελεγκτική Επιτροπή και της φύσης των 

δραστηριοτήτων της Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου. Η σημασία των εσωτερικών 

ελέγχων, της επιτροπής ελέγχου και της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στην 
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παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ελέγχου έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Παρά τη 

σπουδαιότητα αυτών των θεμάτων, υπάρχει σχετικά λίγη καθοδήγηση, κανονιστικές 

διατάξεις ή βέλτιστες πρακτικές που να ασχολούνται με τη διανομή των δραστηριοτήτων της 

Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και το κατά πόσο η Ελεγκτική Επιτροπή θα 

παρεμβαίνει στην Λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου. Μετά από μια έρευνα σε 134 

Διευθυντές της υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου από τη λίστα Fortune 10001 σχετικά με 

το ύψος των πόρων που διέθεσαν στη Λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου το οικονομικό 

έτος 2005, τα αποτελέσματα της μελέτης φανέρωσαν μια ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ 

του ύψους των πόρων που διατίθενται στη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου και στην 

εποπτεία από την Επιτροπή Ελέγχου. 

Τη σχέση μεταξύ της ποιότητας της Επιτροπής Ελέγχου και του Εσωτερικού ελέγχου 

της επιχείρησης εξετάζει η Krishnan (2005), σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες που 

αλλάζουν τους εσωτερικούς ελεγκτές τους είναι υποχρεωμένες να γνωστοποιούν στους νέους 

ελεγκτές τα προβλήματα στον εσωτερικό έλεγχο που εντοπίστηκαν από τον προηγούμενο 

ελεγκτή. Τα προβλήματα εσωτερικού ελέγχου που προκύπτουν συνήθως είναι δύο επιπέδων: 

πρώτον, σχετικά με τις συνθήκες και διαδικασίες που έχουν εντοπιστεί και δεύτερον σχετικά 

με αδυναμίες υλικού. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ανεξάρτητες επιτροπές ελέγχου και οι 

ελεγκτικές επιτροπές με οικονομική εξειδίκευση είναι σημαντικά λιγότερο πιθανό να 

σχετίζονται με την εμφάνιση των προβλημάτων εσωτερικού ελέγχου. Αυτό ισχύει και για τα 

δύο επίπεδα προβλημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σημαντικό 

ζήτημα. Αυτό που απασχολεί περισσότερο σύμφωνα με τους Abbott και Parker (2000) 

σχετικά με τις λειτουργίες της Επιτροπής Ελέγχου είναι αυτή της επιλογής του ελεγκτή. 

Θεωρούν ότι τα ανεξάρτητα και ενεργά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου απαιτούν υψηλό 

επίπεδο ελέγχου λόγω των ανησυχιών για την απώλεια οικονομικών απολαβών αλλά και για 

την απώλεια της φήμης τους. Υποστηρίζουν ότι οι ελεγκτές που εξειδικεύονται στους 

πελάτες τους, παρέχουν υψηλότερου επιπέδου ελεγκτικές υπηρεσίες σε σχέση με εκείνους 

που δεν εξειδικεύονται.  

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι έκδηλη και 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό και η Jiang  (2010) αναφέρει ότι οι 

μικρομεσαίες  επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντική δύναμη για την οικονομική και κοινωνική 

                                                           
1 Λίστα με τις 1000 μεγαλύτερες Αμερικάνικες εταιρείες, με βάση των Κύκλο Εργασιών τους  
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ανάπτυξη. Έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος, παρέχοντας 

φορολογικά έσοδα και αύξηση της απασχόλησης. Ωστόσο, με την ανάπτυξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα εσωτερικά τους προβλήματα σταδιακά εκτίθενται, ειδικά 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, καθώς μεγάλος αριθμός μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων έχει κλείσει εξαιτίας της έλλειψης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.  

Οι  Carey και Tanewski  (2016) θεωρούν ότι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

είναι μια αναδυόμενη κατηγορία υπηρεσίας για τους εξωτερικούς λογιστές στο περιβάλλον 

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει 

τους καθοριστικούς παράγοντες της ζήτησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την παροχή 

συμβουλών στις επιχειρήσεις, με βάση τη θεωρία εντολέα εντολοδόχου, το σχεσιακό 

μάρκετινγκ και έρευνες που βασίζονται στη βιβλιογραφική επισκόπηση. Η μελέτη 

πραγματοποιήθηκε σε Αυστραλιανές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ερωτηματολογίου στο 

οποίο απάντησαν οι 485 από το σύνολο των επιχειρήσεων. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική και θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στην αγορά παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και στην ικανότητα του εξωτερικού 

λογιστή, καθώς και ότι υπάρχει σημαντική αλλά αρνητική σχέση με τη διάρκεια της περιόδου 

παροχής επιχειρηματικών συμβουλών . Ωστόσο, οι συγγραφείς παρατηρούν σημαντική 

θετική αλληλεπίδραση μεταξύ της διάρκειας της σχέσης και την ικανότητα του εξωτερικού 

λογιστή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται χρόνο για να 

ελέγξουν αν οι λογιστές έχουν την αρμοδιότητα να παρέχουν συμβουλές , γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η ασυμμετρία πληροφόρησης και η αβεβαιότητα, ελαχιστοποιούνται μόνο 

αφού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν καλλιεργηθεί σχέσεις με τους εξωτερικούς της 

λογιστές, και αφού έχουν αναπτύξει κάποια εμπιστοσύνη στην αρμοδιότητα τους. Την ίδια 

στιγμή, η αρνητική συσχέτιση με τη θητεία δείχνει ότι όταν οι λογιστές δεν γίνονται πειστικοί 

ως σύμβουλοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγοράζουν λιγότερο συμβουλές με την πάροδο 

του χρόνου. 

Οι Shanmugam et al. (2012) υποστηρίζουν ότι ο επίπεδο της συχνότητας εμφάνισης 

της απάτης, είναι ακόμη σε πολύ χαμηλό επίπεδο και το συνολικό κόστος της ζημίας είναι  

μέσα στα αναμενόμενα πλαίσια. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα 

του κατά πόσον το χαμηλό αναφερόμενο ποσοστό της απάτης οφείλεται στην ύπαρξη 

κατάλληλων  προληπτικών ενεργειών που εφαρμόζονται , ή στο ενδεχόμενο  οι ιδιοκτήτες να 

είναι απρόθυμοι να αποκαλύψουν την αλήθεια, προκειμένου να απεικονίσουν την 

http://www.emeraldinsight.com/author/Carey%2C+Peter
http://www.emeraldinsight.com/author/Tanewski%2C+George
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αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. 

Μέσα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αναμένεται ότι 

η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού  εσωτερικού ελέγχου και υιοθέτηση προληπτικών μέτρων 

για την πρόληψη της  απάτης, θα συμβάλουν στη βελτίωση των επιδόσεων των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

Από την εξέταση των παραπάνω εργασιών προκύπτει ότι η εφαρμογή του εσωτερικού 

ελέγχου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεισφέρει στην καλύτερη λειτουργία τους μέσω 

της κατασταλτικής και επικουρικής δράσης του. Επίσης, αναφέρεται ότι λόγω της έλλειψης 

ενός συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν 

εντονότερα, από αυτές που εφαρμόζουν, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Λόγω του 

γεγονότος ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν εξοικειωθεί με την έννοια του ελέγχου 

και ιδιαίτερα των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι έκδηλη η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης 

του εξεταζόμενου θέματος καθώς παραμένει ανοιχτό στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

  



 
 

9 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 

3.1 Ορισμός Εσωτερικού ελέγχου 

 

Σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2013) ο  εσωτερικός έλεγχος 

είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, 

σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθάει 

τον οργανισμό να πετύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, 

επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

3.2 Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου  

 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική 

υπηρεσία, σχεδιασμένη και οργανωμένη ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισμού. 

Για τους παραπάνω λόγους, μέσω τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, 

αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, στοχεύει στην 

εκτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό ή την εξάλειψη του, 

βοηθώντας τον οργανισμό να εκπληρώσει τους στρατηγικούς του στόχους (Νεγκάκης και 

Ταχυνάκης 2013) 

3.3 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει ένα σύνολο συστημάτων και 

υποσυστημάτων που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο οργανισμός. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

1. Οργανόγραμμα που θα προσφέρει σε πλήρη ανάπτυξη όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας 

καθώς και τη διάκριση των λειτουργιών σε κύριες και δευτερεύουσες. Μέσω του  

οργανογράμματος πρέπει να παρουσιάζεται και να προσδιορίζεται με σαφήνεια η περιοχή 

ευθύνης ανά τομέα-τμήμα.  

2. Περιγραφή των καθηκόντων κάθε τμήματος καθώς και ανάπτυξη των διαδικασιών 

που καλύπτουν τις δραστηριότητες των ιεραρχικών επιπέδων.  

3. Αποτύπωση των στρατηγικών σχεδιασμών και στόχων και την πολιτική υλοποίησης 

αυτών βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και τρόπου δράσης, ώστε να επιτυγχάνεται 

το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

4. Μακροχρόνιος και βραχυχρόνιος προγραμματισμός δράσης σε πλήρη ανάπτυξη, για 

κάθε δραστηριότητα, καθώς και ο αντίστοιχος απολογισμός και επισήμανση των αποκλίσεων, 

παραθέτοντας και επαρκή αιτιολόγηση αυτών.  

5. Πλήρες και ενήμερο καταστατικό όπου προσδιορίζονται και αποτυπώνονται με 

σαφήνεια το αντικείμενο εκμετάλλευσης, εργασίας και οι κύριοι σκοποί του οικονομικού 

φορέα.  

6. Εγκεκριμένη πολιτική για διάφορες διαδικασίες της οντότητας εκείνη των αγορών-

προμηθειών, εκείνη των πωλήσεων και τιμολόγησης των πελατών, εκείνη των εισπράξεων 

και ο τρόπος διαχείρισής τους. 

7. Ύπαρξη κανονισμού ολοκληρωμένου κύκλου παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων, 

υπηρεσιών και διαδικασίες διαχείρισης των αποθεμάτων.  

8. Σύστημα εξουσιοδότησης για εκχώρηση συγκεκριμένων εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη 

για την εσωτερική λειτουργία, καθώς και το χειρισμό θεμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας, 

έναντι τρίτων. 

9. Γενικούς κανόνες λειτουργίας του φορέα, αποκεντρωτικού συστήματος, με την 

ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής πυραμίδας που να διασφαλίζουν 

την εύρυθμη λειτουργία.  

10. Αξιόπιστο μηχανογραφημένο σύστημα, σωστά οργανωμένο που να παρέχει την 

απαιτούμενη πληροφόρηση και να διασφαλίζει τα αρχεία.  

11. Ύπαρξη βραχυχρόνιας αλλά και μακροχρόνιας στρατηγικής και πολιτικής 

επενδύσεων και προβλέψεις για τις αναμενόμενες αποδόσεις τους.  

12. Καθορισμός πολιτική λήψης δανείων για επενδύσεις αλλά και ως κεφαλαίου 

κινήσεως, και σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής τους.  

13. Σχεδιασμός διαδικασιών για φορολογική ενημέρωση, φορολογικές υποχρεώσεις, 



 
 

11 
 

απόδοση φόρων και δικαιώματος φορολογικών απαλλαγών.  

14. Καθορισμός πολιτικής πρόσληψης προσωπικού, μισθοδοσίας, κοινωνικών παροχών, 

αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιοποίηση και γενικότερα σωστής διαχείριση του 

ανθρωπίνου δυναμικού.  

15. Ασφάλεια (security) προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων, όπου προσδιορίζονται 

με σαφήνεια τα μέσα και οι τρόποι προστασίας αυτών.  

16. Σύστημα I.S.O., έλεγχος διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

17. Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit), που αποτελεί μέρος του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, που είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιμέρους 

συστημάτων και λειτουργιών αυτού.  

 

3.4 Σκοπός εσωτερικού ελέγχου 

 

Κύριος σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών κατά τρόπο 

ανεξάρτητο και ανεπηρέαστο.  

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ελεγκτής σχεδιάζει συγκεκριμένες διαδικασίες οι 

οποίες αποτελούνται από: 

 Εξοικείωση με τις υπό έλεγχο λειτουργίες , συναλλαγές και δοσοληψίες και 

συναλλαγή προϋπαρχόντων αντίστοιχων ιστορικών  στοιχείων. 

 Ανάπτυξη του ελεγκτικού προγράμματος, αφού ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες 

διαδικασίες και τα συστήματα αξιολόγησης. 

 Αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών, συστημάτων ελέγχου και λογιστικής 

αποτύπωσης στα βιβλία της εταιρείας. 

 Δειγματοληπτική εξέταση για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υφιστάμενες διαδικασίες 

και συστήματα ελέγχου εφαρμόζονται στην πραγματικότητα. 

 Έλεγχος της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των διενεργούμενων λογιστικών 

εγγραφών. 
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3.5 Βασικές αρχές του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 

Ως βασικές αρχές του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: 

 

1.  Η στελέχωση από κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό που έχει  

αξιολογηθεί με βάση τα κριτήρια που θέτει η οντότητα και η βέλτιστη αξιοποίηση του 

εργατικού δυναμικού.  

2. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο μέγεθος και στη 

φύση των εργασιών της κάθε οντότητας.  

3. Κρίνεται αναγκαίο να  υπάρχει αποκέντρωση των ευθυνών από τη διοίκηση. Δηλαδή 

το κάθε τμήμα στην περιοχή του να ασκεί όσο το δυνατόν περισσότερες εξουσίες και να έχει 

και περισσότερες ευθύνες. Να είναι απολύτως υπεύθυνο για τα αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων τόσο σε επίπεδο τμήματος όσο και σε επίπεδο ατόμων.  

4. Να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της οντότητας. 

5. Να περιλαμβάνει κατάλληλα προληπτικά μέτρα και διορθωτικές ενέργειες σε 

περιπτώσεις λαθών, παρατυπιών, παραλείψεων και καταχρήσεων  

6. Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών, σε όλα τα επίπεδα της 

πυραμίδας.  

7. Να είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και λεπτομερώς καταγεγραμμένο.  

8. Να υπάρχει συστηματική επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας των στελεχών και 

εργαζομένων κατά το στάδιο εκτέλεσης και να προσδιορίζει με σαφήνεια την διορθωτική 

δράση και να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της 

 

3.6 Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου  

 

Σκοπός των προτύπων εσωτερικού ελέγχου είναι η μέτρηση και η αξιολόγηση του έργου της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Καθορίζουν τη φύση, την έκταση, αλλά και τον σκοπό της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Ακόμη, μπορούν να αποτελέσουν έναν οδηγό για τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα της εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου. 
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Τα γενικά πρότυπα διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται σε έννοιες και 

ορισμούς που αφορούν κυρίως στο ρόλο και την προσωπικότητα του εσωτερικού ελεγκτή 

,δηλαδή: 

α) Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα:  

Η ανεξάρτητη πραγματοποίηση των καθηκόντων του εσωτερικού ελεγκτή επιτυγχάνεται 

μέσω της οργανωτικής διάρθρωσης του τμήματος εσωτερικού ελέγχου  και της 

αντικειμενικότητας.      

 Η οργανωτική διάρθρωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι 

ικανοποιητικά επαρκής, ώστε να επιτρέπει την εκπλήρωση του σκοπού της λειτουργίας 

του.  

 Η διασφάλιση της αντικειμενικότητας απαιτεί από τους εσωτερικούς ελεγκτές να 

λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές απόψεις, χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς στην 

ποιότητα του έργου τους. 

Β) Επαγγελματική κατάρτιση: 

Ο εσωτερικός ελεγκτής  πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την οφειλόμενη 

επαγγελματική επιμέλεια. 

 Η στελέχωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου οφείλει να γίνεται με άτομα που η 

τεχνογνωσία και το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο διασφαλίζει την καλύτερη διενέργεια του 

ελέγχου. 

 Η επιτήρηση της εργασίας των προσώπων που συνδράμουν το έργο του εσωτερικού 

ελεγκτή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο με το οποίο διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία 

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 Συμμόρφωση του εσωτερικού ελεγκτή με τον Κώδικα Δεοντολογίας. 

Γ)Πλαίσιο δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου: 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να παρέχεται μια λογική 

διαβεβαίωση για: 

 Την  αξιοπιστία και ειλικρίνεια της παρεχόμενης πληροφόρησης που παρέχεται από 

τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να 
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εξετάσει και τα μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση, μέτρηση, ταξινόμηση  

και έκδοση αυτών των πληροφοριών. 

 Τη συμμόρφωση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην εταιρεία με οδηγίες, 

κανονισμούς, σχέδια δράσης και νόμους. 

 Τη διασφάλιση ύπαρξης και ορθής αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας. 

 Την οικονομική και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της εταιρείας. 

 Την εκπλήρωση των στόχων λειτουργίας της εταιρείας. 

Δ) Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου: 

Η διεκπεραίωση του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Σχεδιασμός του ελεγκτικού έργου: ο εσωτερικός ελεγκτής μέσα από το πρόγραμμα 

ελέγχου θέτει τους αντικειμενικούς του στόχους, οριοθετεί την έκταση του, προσδιορίζει τον 

τρόπο διενέργειας του ελέγχου, αλλά και καταγραφής των αποτελεσμάτων. 

 Αξιολόγηση της λαμβανόμενης πληροφόρησης: ο εσωτερικός ελεγκτής συλλέγει, 

αναλύει, ερμηνεύει και ταξινομεί τις παρεχόμενες σε αυτόν πληροφορίες, με σκοπό να 

τεκμηριώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

 Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στη διοίκηση εταιρείας με την 

υποβολή έκθεσης ελέγχου. 

 Έλεγχοι συμμόρφωσης: ο εσωτερικός ελεγκτής διενεργεί επιβεβαιωτικούς ελέγχους, 

για να διαπιστώσει κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι έχουν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των 

παρατηρήσεων που πρόεκυψαν από τον έλεγχο του. 

Ε) Εποπτεία- Διοίκηση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου: 

 Ο κανονισμός λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή, οι στόχοι 

λειτουργίας του τμήματος, η οργανωτική διάρθρωσή του, οι εξουσίες του ελεγκτή καθώς και 

τα καθήκοντα των απασχολούμενων στο τμήμα, πρέπει να είναι καταχωρημένα γραπτώς και 

να έχουν εγκριθεί  από τη διοίκηση της εταιρείας. 

 Σχεδιασμός διαδικασιών με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 
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 Η διοίκηση του προσωπικού του τμήματος εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να γίνεται 

μέσω γραπτών αποφάσεων και οδηγιών του διευθυντή. 

 Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου επιλέγει, εκπαιδεύει και καθοδηγεί το βοηθητικό 

προσωπικού του τμήματος. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να συνεργάζεται με τον εξωτερικό ελεγκτή  ώστε να 

αποφεύγονται οι διπλές προσπάθειες και να εξασφαλίζεται μια πιο πλήρης κάλυψη του 

ελέγχου. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής εκπονεί και εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα αξιολόγησης του 

ελεγκτικού έργου του τμήματος του. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να 

προσφέρει εύλογη διασφάλιση ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου συμμορφώνεται με τα 

πρότυπα διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου, με τον κανονισμό του τμήματος αλλά και την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

3.7 Κώδικας Δεοντολογίας εσωτερικού ελέγχου 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιλαμβάνει τις βασικές αρχές στην εκτέλεση των καθηκόντων 

του εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας και των υπόλοιπων ατόμων που συνδράμουν στο έργο 

του, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου. 

Οι αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας (Νεγκάκης και Ταχυνάκης 2013)απαιτούν: 

 Ακεραιότητα: ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να διαθέτει ευθύτητα, εντιμότητα και 

ειλικρίνεια στην παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών του. 

 Αντικειμενικότητα: ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να εφαρμόζει την επαγγελματική 

του κρίση με αμεροληψία καθώς και να είναι δίκαιος, να μην εμπλέκεται σε συγκρούσεις 

συμφερόντων και να μην επιτρέπει την άσκηση επιρροών τρίτων πάνω στη δουλειά του. 

 Εχεμύθεια: ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να μη χρησιμοποιεί εμπιστευτικές 

πληροφορίες που αποκτά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, για προσωπικό όφελος ή 

με οποιοδήποτε τρόπο που αντίκειται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και στα συμφέροντα 

της εταιρείας του. 
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 Επάρκεια: ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να βελτιώνει τις γνώσεις και τις ικανότητές 

του σε θέματα που αφορούν το επαγγελματικό του πλαίσιο καθώς και να εναρμονίζεται με 

τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία και με νέες τεχνικές ελέγχου. 

 Επαγγελματική συμπεριφορά: ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να εναρμονίζεται με 

νόμους, κανονιστικά πλαίσια και ρυθμίσεις και η συμπεριφορά του να μην προκαλεί 

δυσφήμιση για το ελεγκτικό επάγγελμα. 

 Τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια: οι ελεγκτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα 

τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια που ορίζει το Σώμα που υπηρετούν. 

3.8 Βήματα διενέργειας εσωτερικού έλεγχου  

 

Για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου ακολουθούνται τα εξής βήματα: α) προκαταρκτική 

έρευνα, β) σύνταξη προγράμματος ελέγχου, γ) επιτόπια εργασία, δ) εκθέσεις ελέγχου, 

ε)μεταγενέστερες ενέργειες. 

1. Προκαταρκτική έρευνα: περιλαμβάνεται η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων 

πληροφοριών και δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την κατάρτιση ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου με το οποίο θα καθορίζονται λεπτομερώς οι 

διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι η προετοιμασία 

του ελεγκτή με σκοπό να γνωρίσει την εταιρεία και να συντάξει τα κατάλληλα έγραφα που θα 

τον βοηθήσουν στη διενέργεια του ελέγχου. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται οι αρχικές 

συναντήσεις και συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας με σκοπό τη γνώση του 

τρόπου λειτουργίας και των στόχων της οντότητας αλλά και γνωριμία με τη διοίκηση και το 

υπόλοιπο προσωπικό. 

 Αφού πραγματοποιηθούν τα αναγνωριστικά βήματα ακολουθεί η διενέργεια της φυσικής 

επισκόπησης της επιχείρησης από τον ελεγκτή με στόχο την δημιουργία μιας σφαιρικής 

εικόνας σχετικά με τις εγκαταστάσεις και το τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. 

Για την καλύτερη κατανόηση και παρακολούθηση σύνθετων διαδικασιών λειτουργίας της 

οντότητας ο ελεγκτής καταρτίζει διαγράμματα ροής. Αφού έχει διενεργήσει τη φυσική 

επισκόπηση, έχει καταρτίσει τα διαγράμματα ροής προβαίνει στην εκτίμηση των κινδύνων με 

βάση τα ευρήματα που εντόπισε για κάθε δραστηριότητα. 

Τέλος, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας 
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να συμπληρώσει με την κατάλληλή τεκμηρίωση τα φύλλα εργασίας του που θα 

περιλαμβάνουν τις κύριες αδυναμίες που εντοπίστηκαν, τα βήματα ελέγχου που προτείνει ο 

εκλεκτής και τον εκτιμώμενο ελεγκτικό χρόνο που θα χρειαστεί καθώς και την εκτιμώμενη 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου και υποβολής της έκθεσης ελέγχου. 

2. Σύνταξη προγράμματος ελέγχου 

Κατά τον  προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου, ο εσωτερικός ελεγκτής καταρτίζει τόσο 

ένα μακροπρόθεσμο, όσο και ένα ετήσιο πλάνο ελέγχου. 

Σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ελέγχου περιγράφεται η μορφή και η ουσία του 

ελέγχου, που καθορίζονται με βάση το μέγεθος και τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης της 

εταιρείας, το είδος του κλάδου, τις σημαντικότερες λειτουργίες και τους κινδύνους κάθε 

δραστηριότητας, χωρίς να έχει προηγηθεί η διενέργεια προκαταρτικής έρευνας. 

 Το ετήσιο(βραχυπρόθεσμο) πρόγραμμα ελέγχου περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή 

των εργασιών κάθε ελεγκτικού έργου. Συγκεκριμένα, καθορίζεται η φύση του ελέγχου και 

περιγράφονται οι στόχοι του, καθορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων αλλά και ο χρόνος  

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του. Επίσης, καθορίζονται και τα δείγματα ελέγχου. 

Στην πρώτη εφαρμογή κάθε προγράμματος ελέγχου γίνεται και ταυτόχρονη αξιολόγηση 

του προγράμματος ελέγχου από τον εσωτερικό ελεγκτή, έτσι ώστε αυτό να προσαρμόζεται, 

λαμβάνοντας υπόψη και το τι αντιμετωπίζεται στην πράξη. 

3. Επιτόπια εργασία  

Είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιεί ο εσωτερικός ελεγκτής εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που  

ο ίδιος όρισε στο πρόγραμμα ελέγχου. 

Στο στάδιο αυτό, περιλαμβάνονται οι εξής έλεγχοι:  

 Έλεγχοι διαδικασιών (tests of controls). Που έχουν ως σκοπό την επιβεβαίωση ότι 

οι διαδικασίες που ακολουθούνται λειτουργούν αποτελεσματικά. Οι έλεγχοι αυτοί 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού των στόχων και σκοπών της 

επιχείρησης (control risk) και είναι οι εξής:  

o έλεγχοι εγκρίσεων (authorization tests), με σκοπό την επιβεβαίωση και 

αξιολόγηση των εγκρίσεων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των λειτουργιών 

της επιχείρησης,  

o έλεγχοι διενέργειας εργασιών (transaction processing tests), με σκοπό την 

αξιολόγηση της ροής των εργασιών που λαμβάνουν χώρα για τη διενέργεια και 

ολοκλήρωση των λειτουργιών της επιχείρησης,  

o έλεγχοι διαφύλαξης της περιουσίας (physical safeguard tests), με σκοπό την 
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επιβεβαίωση ότι τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης φυλάσσονται και 

αξιοποιούνται αποτελεσματικά, έτσι ώστε σε αντίθετη περίπτωση να ληφθούν 

πρόσθετα μέτρα.  

 Έλεγχοι τεκμηριώσεως εργασιών (substantive tests). Οι έλεγχοι αυτού του είδους, 

σχεδιάζονται για να εντοπίσουν όσο γίνεται πιο έγκαιρα τα σφάλματα από όπου θα 

προκύψουν προτάσεις βελτιώσεως (σε αντίθεση με τους ελέγχους διαδικασιών, οι 

οποίοι έχουν σαν σκοπό να αξιολογήσουν εάν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

προλαμβάνει τα σφάλματα). Οι έλεγχοι αυτοί αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μη 

ανακάλυψης του σφάλματος (detection risk), χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις 

αναλυτικές διαδικασίες και τους λεπτομερειακούς ελέγχους  

o Αναλυτικές διαδικασίες (analytical procedures), που περιλαμβάνουν: (α) 

Συγκρίσεις, αριθμητικών στοιχείων (υπόλοιπα λογαριασμών, επιτευχθείσες 

αποδοτικότητες, κτλ), με αντίστοιχα στοιχεία προηγουμένων περιόδων, των 

προϋπολογισμών και του συγκεκριμένου κλάδου της αγοράς, ενώ στη συνέχεια 

αιτιολογούνται οι τάσεις και οι αποκλίσεις. (β) Ανάλυση αριθμοδεικτών, όπου 

εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την αποδοτικότητα, τη ρευστότητα και την 

κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης (ολόκληρης ή τμημάτων της). 

(γ)Χονδρικοί υπολογισμοί (predictive tests), όπου ο ελεγκτής προσπαθεί με βάση 

κάποια στοιχεία που έχει ελέγξει να υπολογίσει ένα εύρος μέσα στο οποίο 

κυμαίνονται κάποια άλλα μεγέθη. 

o Λεπτομερειακοί έλεγχοι (detail tests) που περιλαμβάνουν: (α) 

Παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων (assets controls). Πρόκειται για 

ελέγχους που διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επιβεβαιώσει ο 

ελεγκτής ότι υπάρχει η περιουσία της επιχείρησης, η οποία αναφέρεται στα 

βιβλία της. (β) Λήψη επιβεβαιωτικών απαντήσεων από εμπειρογνώμονες, είτε 

είναι υπάλληλοι της επιχείρησης είτε είναι ανεξάρτητοι. (γ) Λήψη 

επιβεβαιωτικών απαντήσεων από τρίτους. Οποιεσδήποτε επιβεβαιώσεις 

λαμβάνονται από τρίτους έχουν μεγάλη αποδεικτική ισχύ σαν ελεγκτικές 

μαρτυρίες. (δ) Εξέταση αναλύσεων λογαριασμών και δεδομένων. Αποτελεί την 

εξέταση από τον ελεγκτή της ανάλυσης των λογαριασμών και των δεδομένων που 

παρουσιάζονται στα βιβλία της επιχείρησης. (ε) Εξέταση συμφωνιών 

λογαριασμών (reconciliations). Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που υπάρχουν 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις μεταξύ της επιχείρησης και τρίτων (συνήθως 

πελατών, προμηθευτών και τραπεζών). (στ) Έλεγχος παραστατικών (vouching). 
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Πρόκειται για μια ουσιώδη διαδικασία, αλλά λόγω του γεγονότος ότι είναι 

χρονοβόρα ανατίθεται συνήθως στους βοηθούς εσωτερικούς ελεγκτές, αφού 

προηγουμένως τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. (ζ) Επιβεβαίωση αριθμητικών 

πράξεων. Αποτελεί μια ελεγκτική διαδικασία η οποία μπορεί να συνδυαστεί και 

να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες ελεγκτικές εργασίες. (η) 

Έλεγχος διαχωρισμού περιόδων (cut-off). Τόσο για λόγους λογιστικής ορθότητας, 

όσο και για λόγους διοικητικής πληροφόρησης είναι απαραίτητο να 

διασφαλίζεται η αυτοτέλεια των περιόδων, όπως απαιτεί ο νόμος και η διοίκηση.  

 

4. Έκθεση ελέγχου 

Η έκθεση ελέγχου των εσωτερικών ελεγκτών αποτελεί τη σημαντικότερη πληροφόρηση για 

την αξιολόγηση τόσο του έργου των εσωτερικών ελεγκτών όσο και του επαγγελματικού 

επιπέδου τους . 

Σκοπός της έκθεσης ελέγχου είναι η ενημέρωση της διοίκησης σχετικά με τα 

αποτελέσματα – ευρήματα του ελέγχου. Μέσα από την έκθεση ελέγχου παρουσιάζονται οι 

κατάλληλες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η διοίκηση για την επίτευξη του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Οι σκοποί αυτοί πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα 

υπόψη, όταν καταρτίζεται η έκθεση ελέγχου, ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να έχει 

υπόψη του ότι α) η αναφορά στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης πρέπει να είναι σαφής και 

κατανοητή, β) κάθε συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή και 

κατάλληλη ελεγκτική τεκμηρίωση. 

Προκύπτει λοιπόν ότι η ενημέρωση της διοίκησης για τα αποτελέσματα του εσωτερικού 

ελέγχου θα πρέπει να γίνεται με έκθεση ελέγχου, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και 

να ανταποκρίνεται σε προκαθορισμένη δομή, περιεχόμενο και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν 

αποκλείεται η διατύπωση των ευρημάτων του εσωτερικού ελέγχου να γίνει και προφορικά, 

όταν υπάρχει η ανάγκη κατεπείγουσας λήψης μέτρων, στη συνέχεια να ακολουθήσει και 

γραπτή έκθεση. 

Βασικός σκοπός της διενέργειας του ελέγχου είναι ο εντοπισμός σημείων όπου πρέπει να 

πραγματοποιηθούν βελτιώσεις του συστήματος και συνεπώς, όσο νωρίτερα ενημερώνεται η 

διοίκηση για τα σημεία προτεινόμενων βελτιώσεων, τόσο νωρίτερα θα αποφασισθούν και θα 

ληφθούν διορθωτικά μέτρα, επιτυγχάνοντας έτσι μεγιστοποίηση του οφέλους της επιχείρησης 
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3.9 Εσωτερικός Έλεγχος σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

 

Ο ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)  διευκρινίζει τις ιδιότητες καθώς και την 

έννοια αυτής της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των 

κοινοτικών προγραμμάτων και πολιτικών που αφορούν τις επιχειρήσεις αυτές. Στόχος είναι 

να αποφευχθεί ενδεχόμενη εκμετάλλευση των μηχανισμών υποστήριξης των εν λόγω 

επιχειρήσεων από επιχειρήσεις που διαθέτουν μεγαλύτερη οικονομική δύναμη από τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται με βάση τον αριθμό των 

απασχολούμενων ατόμων και τον κύκλο εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 

της. 

Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 

εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ. 

Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 

εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ. 

Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 

εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ2 

3Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε όρους 

εσωτερικού ελέγχου. Οι λογαριασμοί των πολύ μικρών επιχειρήσεων, για παράδειγμα, είναι 

λιγότερο πολύπλοκοι από εκείνους των μεγαλύτερων οργανώσεων, και δεν μπορούν να 

αντέξουν οικονομικά, τις υπηρεσίες ειδικευμένων επαγγελματιών ελέγχου. 

Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να ποικίλει από επιχείρηση σε επιχείρηση γιατί στόχος 

του είναι να καλύψει όλους τους τομείς της επιχείρησης και για το λόγο αυτό εστιάζει σε 

ειδικές πτυχές της λειτουργίας και των συστημάτων της επιχείρησης. Ωστόσο, μια 

                                                           
2 Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων , Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνιών Εμπόρων Ελλάδας 
3  http://www.qfinance.com/auditing-checklists/internal-auditing-for-small-and-medium-sized-enterprises-smes 
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επιτυχημένη εκτέλεση ελέγχου μικρών επιχειρήσεων είναι πιθανό να περιλαμβάνει την 

εξέταση διάφορων τομέων, μεταξύ των οποίων είναι: οι ταμειακές ροές, οι εισπρακτέοι 

λογαριασμοί, οι  πληρωτέοι λογαριασμοί, το σύστημα ποιότητας, η διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού, η λειτουργία των προμηθειών, η λειτουργία της μισθοδοσίας, η 

τεχνολογία πληροφορικής που χρησιμοποιείται. Ο έλεγχος των περιοχών αυτών βοηθά στην 

παροχή εύλογης διασφάλισης ότι η μικρή επιχείρηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί στον 

κύριο στόχο της, που είναι η δημιουργία κέρδους. 

 

 3.9.1 Πλεονεκτήματα εσωτερικού ελέγχου 

 

Η εκτέλεση του εσωτερικού ελέγχου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να παρέχει 

εύλογη διασφάλιση για την αποτελεσματική λειτουργία τους, καθώς και να αναδείξει τις 

προβληματικές περιοχές που μπορεί να υπάρχουν. Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν προληπτικά ώστε να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα και 

κίνδυνους σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, και να παρέχουν την ευκαιρία στη διοίκηση 

να προβεί σε ενέργειες που σταματούν την εξέλιξη του επικείμενου προβλήματος. 

Ακόμη, η διενέργεια ελέγχου μπορεί να αποτρέψει ή να εντοπίσει τυχόν απάτες και τις 

ατασθαλίες. Σημαντικός κίνδυνος σε μια μικρή οργάνωση είναι πιθανό να μην εντοπιστεί από 

τους ελέγχους όταν ένας άνθρωπος εκτελεί πολλαπλές εργασίες. 

3.9.2 Προβλήματα εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με έρευνα της Jiang(2010), λόγω του μεγέθους και των περιορισμένων πόρων  που 

έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις η εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού έλεγχου είναι 

δύσκολη. Αναλυτικότερα τα κυριότερα κολλήματα που παρατηρούνται είναι τα εξής: 

 Η διαχείριση παραμελεί τον εσωτερικό έλεγχο με αποτέλεσμα να μην έχουν 

επίγνωση των κινδύνων. 

Λόγω της κλίμακας των επιχειρήσεων, των ανθρώπινων πόρων καθώς και των  

οικονομικών πόρων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να καθιερώσουν το 

πρότυπο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Πιστεύουν ότι η καθιέρωση του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου είναι μια μέθοδος υψηλού κόστους, το οποίο θα επιβαρύνει οικονομικά 

την επιχείρηση και ίσως να μην επιφέρει αξιόλογα αποτελέσματα ώστε να είναι σε θέση να 
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συγκριθούν με τα αποτελέσματα της εργασίας των στελεχών τα οποία διαχειρίζονται τις 

πτυχές της επιχείρησης άμεσα. 

 Ευδιάκριτα προβλήματα στο περιβάλλον της επιχείρησης 

Εσωτερικό περιβάλλον είναι ο γενικός όρος των διαφόρων εσωτερικών παραγόντων από 

τα οποία επηρεάζεται και περιορίζεται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου καθώς αποτελεί τη  

βάση για την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου.  

Στο εσωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνονται: η  διακυβέρνηση, η ρύθμιση των θεσμών, η 

εταιρική κουλτούρα, οι πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Το εσωτερικό περιβάλλον των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ατελές, γιατί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις 

περισσότερες φορές η διαχείριση ανήκει στα μέλη της οικογένειας, και δεν θεσπίζονται 

προδιαγραφές και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Οι πλειοψηφία των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων δεν έχουν αρκετά ελκυστική πολιτική προσωπικού, καθώς κάποιες φορές είναι 

πιθανό το προσωπικό να μην διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για την θέση απασχόλησης 

του. Συνήθως παρατηρείται και έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος παρουσιάζονται αδυναμίες προσαρμογής αυτών των 

επιχειρήσεων στην εξέλιξη της τεχνολογίας. 

 Παραμόρφωση των λογιστικών πληροφοριών, κακή επικοινωνία της 

διαχείρισης 

Το εύρος της λογιστικής εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι περιορισμένο με 

αποτέλεσμα η λειτουργία της οικονομικής διαχείρισης να μην μπορεί να διαδραματιστεί 

πλήρως και οι πιθανότητες να δημιουργηθούν στρεβλώσεις στη λογιστική πληροφόρηση, η 

οποία επηρεάζει τις αποφάσεις διαχείρισης, είναι αυξημένες. Εν τω μεταξύ, η μεταφορά της 

πληροφόρησης μεταξύ των διαφόρων τομέων της επιχείρησης είναι αργή και κακής 

ποιότητας, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να μην μπορούν να αποκτήσουν έγκαιρη και έγκυρη  

πληροφόρηση. 

 Απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου 

Προς το παρόν, στις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν οριστεί τα 

αρμόδια όργανα εσωτερικού ελέγχου. Ακόμα και να οριστεί μια εσωτερική υπηρεσία 

ελέγχου, τις περισσότερες φορές στερείται ανεξαρτησίας, και έτσι η εσωτερική εποπτεία 

γίνεται μια απλή τυπικότητα . Εν τω μεταξύ, λόγω απουσίας  του συστήματος εποπτείας, δεν 
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μπορεί να υπάρχει  πλήρης  εποπτεία και έλεγχος, και έτσι η διαχείριση της επιχείρησης δεν 

μπορεί να αξιολογήσει τα λογιστικά στοιχεία και την απόδοση των διαφόρων τμημάτων 

αποτελεσματικά. 

Οι κυριότερες λειτουργίες μια μικρομεσαίας παραγωγικής μονάδας είναι αυτή των 

αγορών που περιλαμβάνει και τη διαχείριση των προμηθευτών, αυτή των πωλήσεων που έχει 

άμεση σχέση και με τη διαχείριση των πελατών. Η σημαντικότερη λειτουργία σε μια τέτοια 

επιχείρηση είναι φυσικά η παραγωγή 

Με την επισκόπηση άρθρων και εργασιών της διεθνούς Βιβλιογραφίας καθώς και με την 

κατανόηση των βασικών όρων και αρχών που αφορούν τον Εσωτερικό Έλεγχο, έγινε 

αντιληπτή η ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε μικρομεσαίες 

οντότητες. Το σύστημα αυτό παρέχει μια ασφάλεια στην επιχείρηση γιατί χρησιμοποιείται 

συμβουλευτικά με στόχο την ανάδειξη προβληματικών περιοχών αλλά και προληπτικά για 

την αποφυγή προβλημάτων εξαιτίας επιχειρηματικών κινδύνων. Με γνώμονα, τα Πρότυπα 

και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Εσωτερικού ελέγχου ακολουθεί η περιγραφή των 

διαδικασιών ελέγχου των λογαριασμών του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων που 

παρακολουθεί μια μικρομεσαία παραγωγική επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 

Σύμφωνα με το Ν.4308/2014, άρθρο 16, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν 

ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα 

περιουσιακά στοιχεία(στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα 

στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε 

περιόδου. 

4.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΩΝ 

 

Η λειτουργία των αγορών σε μια παραγωγική μονάδα επηρεάζει μια πληθώρα λογαριασμών 

του ισολογισμού των αποθεμάτων, των πρώτων υλών, των χρηματικών διαθεσίμων, των 

απαιτήσεων καθώς και των υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν μια σειρά 

αγορών, τις πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υλικά συσκευασίας αναλώσιμα κ.λπ. με σκοπό να 

παράγουν το τελικό προϊόν τους. Οι αγορές αυτές δημιουργούν και διάφορες υποχρεώσεις 

στην εταιρεία. Για την καλύτερη διαχείριση των υποχρεώσεων αυτών είναι σκόπιμη η 

δημιουργία κατάλληλων λογαριασμών παρακολούθησης: 

 Αγορές Χρήσεως 

o Αγορές εσωτερικού 

o Αγορές εξωτερικού 

o Εκπτώσεις αγορών 

 Προμηθευτές 

o Προμηθευτές εσωτερικού 

o Προμηθευτές εξωτερικού 

 Γραμμάτια πληρωτέα 

o Γραμμάτια πληρωτέα σε Ευρώ  

o Γραμμάτια πληρωτέα σε Ξένο νόμισμα 
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Ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να καθιερώσει ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες θα 

εξακριβώνουν: 

 Την πραγματοποίηση όλων των αγορών που απεικονίζονται στους αντίστοιχους 

λογαριασμούς και εάν η παρουσίαση τους σ ’αυτούς είναι πλήρης και ακριβής. 

 Εάν πραγματοποιήθηκαν ορθά οι ενημερώσεις των βιβλίων της επιχείρησης από τη 

δημιουργία των συγκεκριμένων υποχρεώσεων. 

 Εάν αποτιμήθηκαν σωστά (βάση λογιστικών αρχών) οι σχετικές υποχρεώσεις και 

εάν έχουν εξοφληθεί ή όχι.  

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της λειτουργίας των αγορών ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει 

να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες με σκοπό: 

1. Να ερευνήσει: 

 Αν εκδόθηκαν εντολές αγοράς για τους προμηθευτές και εάν έχουν σταλεί σε 

αυτούς. 

 Εάν έχει γίνει η παραλαβή των κατάλληλων εμπορευμάτων και αν αυτά έχουν 

αποθηκευτεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές φύλαξης τους. 

 Εάν πραγματοποιήθηκε εξόφληση των  προμηθευτών και με ποιο τρόπο. 

2. Να διαπιστώσει: 

 Εάν υπάρχει εντολή αγοράς υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο άτομο (π.χ. 

υπεύθυνο τμήματος προμηθειών – εφοδιασμού).  

 Εάν η παραγγελία έγινε σύμφωνα με όρους της συμφωνίας και υπάρχει το 

αντίστοιχο δελτίο παραλαβής. Καθώς και εάν έγινε σωστή καταμέτρηση των 

εμπορευμάτων πριν την αποθήκευση τους.  

 Εάν μετά την καταμέτρηση, τα εμπορεύματα μπήκαν στις αποθήκες, και εάν 

εκδόθηκε το δελτίο εισαγωγής το οποίο θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τον 

υπεύθυνο υπάλληλο (αποθηκάριο).  

 Εάν η υποχρέωση προς τον προμηθευτή έχει εξοφληθεί με μετρητά ή με επιταγή, 

οπότε ελέγχεται το ταμείο, εάν είναι πιστωμένο με μετρητά ή με επιταγή.  

 Εάν έχει πραγματοποιηθεί ορθή καταχώρηση της συναλλαγής στα λογιστικά βιβλία 

της επιχείρησης. 

 

Πέρα των ανωτέρω, ο εσωτερικός έλεγχος, μπορεί να καθιερώσει προληπτικά μέτρα για 

να αποφεύγονται λάθη, απάτες και καταχρήσεις (ατασθαλίες) και γενικά να παρέχονται 

ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες. 
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Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των προληπτικών μέτρων και ορισμένες 

από τις δράσεις είναι να: 

1. Καθιερώσει καταμερισμό ευθυνών και  καθηκόντων των υπευθύνων σχετικά με τις 

εντολές αγοράς, τις παραλαβές και τη λογιστικοποίηση των συναλλαγών καθώς και με τη 

διαχείριση των επιστροφών αγορών και τη λήψη εκπτώσεων από τους προμηθευτές. 

2. Παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε υπεύθυνα άτομα, τα οποία θα προβαίνουν σε αγορές 

(προμήθειες εμπορευμάτων). Θα καθορίζουν τους όρους αυτών και θα προσδιορίζουν τον 

τρόπο προμήθειας των εμπορευμάτων π.χ. μέχρι ποιού ποσού θα γίνεται η προμήθεια από την 

αγορά με απλές προσφορές ή με ελεύθερη επιλογή. 

Με σκοπό την τεκμηρίωση των προληπτικών μέτρων η διοίκηση εισάγει στο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου προληπτικές διαδικασίες οι οποίες μπορεί να είναι: 

1. Έλεγχοι τεκμηρίωσης υποχρεώσεων που δημιουργούνται από τις αγορές 

εμπορευμάτων  που έγιναν με πίστωση. Οπότε ή θα υπάρχει ανοιχτή πίστωση ή καλυμμένη 

με γραμμάτια ή συναλλαγματικές αποδοχής της επιχείρησης.  

2. Έλεγχοι για να διαπιστωθούν  αν και κατά πόσο οι υποχρεώσεις είναι πραγματικές  

3. Ορίζεται, πρόγραμμα  παρακολούθησης της λογιστικοποίησης των υποχρεώσεων. 

Γίνεται έλεγχος εάν έχουν καταχωρηθεί οι υποχρεώσεις της από αγορές στα βιβλία της, 

σύμφωνα με τις αρχές του λογιστικού συστήματος που ακολουθεί η επιχείρηση. Επίσης, εάν οι 

πιστώσεις είναι ανοιχτές ή καλυμμένες με γραμμάτια ή συναλλαγματικές αποδοχής της. Στην 

περίπτωση αυτή ελέγχεται εάν είναι πιστωμένες οι καρτέλες των προμηθευτών και εάν έχουν 

καταχωρηθεί τα γραμμάτια (συναλλαγματικές) στο βιβλίο των γραμματίων πληρωτέων. 

4.1.1 Στάδια λειτουργίας και υπηρεσίες που παρεμβαίνουν 

 

Στα πλαίσια του Εσωτερικού ελέγχου, για να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά η λειτουργία 

αγοράς, και να υπάρχει μια διαδικασία διαχωρισμού των εξουσιών που να εξασφαλίζει μια 

αποτελεσματική και αξιόπιστη οργάνωση, πρέπει να διατρεχθούν κατ’ αρχήν τα παρακάτω 

στάδια και να καλύπτονται από τις κατωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες. 

4.1.1.1 Στάδια λειτουργίας αγορών – Διαδικασία 

 

Τα στάδια που ακολουθούν, πρέπει να εφαρμόζονται για να ολοκληρωθεί η λειτουργία 

αγοράς, και να υπάρχει μια διαδικασία διαχωρισμού των εξουσιών που να εξασφαλίζει 

αποτελεσματική και αξιόπιστη οργάνωση. 
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 Απόφαση για παραγγελία. Τι δηλαδή θα αγοράσουμε, αν το αγοράσουμε και σε 

ποιες ποσότητες.  

 Παραγγελία. Αποστολή της παραγγελίας για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που η 

επιχείρησης επιθυμεί να αποκτήσει.  

 Παραλαβή. Παραλαβή των παραδιδόμενων από τους προμηθευτές αγαθών ή 

αποδοχή των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 Καταγραφή. Διαπίστωση του χρέους και εμφάνιση του, λογιστικά.  

 Πληρωμή. Πληρωμή των τιμολογίων που αντιστοιχούν στις αγορές.  

4.1.1.2 Υπηρεσίες που παρεμβαίνουν 

 

Με στόχο η λειτουργία των αγορών να είναι αποτελεσματική και αποδοτική θα πρέπει να 

καθοριστούν ανεξάρτητες υπηρεσίες στις οποίες θα επιμεριστούν οι υποχρεώσεις της 

λειτουργίας αυτής. Έτσι, οι υπηρεσίες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη λειτουργία είναι 

οι ακόλουθες: 

1. Υπηρεσίες που εκδίδουν την αρχική εντολή αγοράς. 

Είναι διάφορες υπηρεσίες που μέσα σε αυστηρά καθορισμένα πλαίσια εκδίδουν εντολές 

αγοράς, σχετίζονται δηλαδή με το είδος και το ύψος της παραγγελίας που γίνεται σύμφωνα με 

τις ανάγκες της επιχείρησης και πάντα μετά από επικοινωνία με την αποθήκη. Δεν μπορούν 

να στείλουν την παραγγελία κατευθείαν στους προμηθευτές χωρίς να περάσουν οι εντολές 

αγοράς από την υπηρεσία αγορών. 

2. Υπηρεσία αγορών.  

Η υπηρεσία αυτή συντάσσει τα δελτία παραγγελίας, τα οποία είναι προαριθμημένα και 

συντάσσονται τουλάχιστον σε 2 αντίτυπα σύμφωνα με τις εντολές αγοράς ή με τις ειδικές 

ανάγκες της επιχείρησης, διαπραγματεύεται τις τιμές και κάνει την επιλογή του προμηθευτή, 

μέσα από ειδική διαδικασία ανάλογα με την ποιότητα, την ποσότητα την προθεσμία και τον 

τρόπο παράδοσης και πληρωμής. 

3. Υπηρεσία παραλαβής. 

Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων ελέγχει αν τα παραληφθέντα είναι ίδια με αυτά που 

παραγγέλθηκαν σε ποσότητα και ποιότητα, και αν η παραλαβή τους γίνεται μέσα στις 

προτεινόμενες προθεσμίες. Αν η υπηρεσία αυτή είναι η ίδια με την υπηρεσία αποθήκης, κάνει 

και τις αντίστοιχες καταγραφές εισόδου των αγαθών στα αποθέματα. Πρέπει να συντάσσεται 

ένα προαριθμημένο και σε δύο αντίτυπα δελτίο παραλαβής για κάθε παραλαβή. 
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4. Υπηρεσία λογιστικής προμηθευτών. 

Στην υπηρεσία αυτή γίνονται οι καταχωρήσεις των τιμολόγιων αγοράς και οι αντίστοιχες 

υποχρεώσεις που δημιουργούνται. Παρέχει εγκρίσεις έναρξης διαδικασίας πληρωμής, μετά 

από τη σχετική σύγκριση με τα δελτία παραγγελίας και παραλαβής. Είναι μια υπηρεσία η 

οποία ανήκει καθαρά στο λογιστήριο και είναι οργανωμένη έτσι ώστε οι λογαριασμοί των 

προμηθευτών να παρακολουθούνται συστηματικά και να καταχωρούνται οι επιστροφές και οι 

εκπτώσεις. 

5. Υπηρεσία πληρωμής τιμολογίων. 

Το προσωπικό της υπηρεσίας αυτής είναι επιφορτισμένο με τη διενέργεια πληρωμής των 

τιμολογίων εφόσον έχουν ελεγχθεί, και έχοντας διασφαλίσει έγκριση από αρμόδιο πρόσωπο ( 

έγκριση στο τιμολόγιο, στην ημερομηνία πληρωμής και στο μέσο πληρωμής). 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩ
Ν

ΠΛΗΡΩΜΗ

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Διάγραμμα 1: Υπηρεσίες της λειτουργίας των Αγορών 



 
 

 

4.1.2 Πιθανοί κίνδυνοι στο κύκλωμα αγορών 

 

Σε μια τέτοια λειτουργία, όπως αυτή των αγορών, είναι βέβαιο ότι εγκυμονούν πολλοί 

κίνδυνοι που μπορούν να βλάψουν την επιχείρηση. Για την διασφάλισή της πρέπει οι 

κίνδυνοι αυτοί να αναγνωριστούν και στη συνέχεια να καθοριστούν τρόποι αντιμετώπισης 

τους. 

Οι κυριότεροι και συχνά παρατηρήσιμοι κίνδυνοι είναι: 

1. Η μη λογιστικοποίηση ή η εσφαλμένη λογιστικοποίηση ορισμένων αγορών.  

2. Εικονικές ή εσφαλμένες λογιστικές εγγραφές που εμφανίζουν αγορές ή επιστροφές 

και εκπτώσεις αγορών. 

3. Τα έξοδα αγορών και εκμετάλλευσης να μην βαρύνουν τη χρήση που αφορούν, αλλά 

να εμφανίζονται είτε αυξημένα είτε μειωμένα. 

4. Οι υποχρεώσεις στον ισολογισμό να είναι αποτιμημένες εσφαλμένα. 

 

Οι αγορές αποτελούν μία σημαντική διαδικασία στη λειτουργία μια επιχείρησης καθώς 

επηρεάζουν διάφορους λογαριασμούς και ειδικότερα τις υποχρεώσεις προς τους 

προμηθευτές, τις επιταγές πληρωτέες, τα χρηματικά διαθέσιμα με την εξόφληση των 

υποχρεώσεων. Για να αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις πρέπει να ακολουθούνται τα όσα 

ορίζει ο εσωτερικός έλεγχος δηλαδή διαχωρισμός και ανεξαρτησία των υπηρεσιών που 

ασχολούνται με τις αγορές, απασχόληση ανεξάρτητων ανθρώπων σε θέσεις που έχουν 

σημαντικό ρόλο για την ομαλή και ορθή εξέλιξη της διαδικασίας.  
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4.2ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

Ως απόθεμα  ορίζεται η αποθηκευμένη ποσότητα του προϊόντος για να αντιμετωπιστεί η 

μελλοντική ζήτηση αυτού. 

Τα αποθέματα μπορεί να έχουν τις παρακάτω μορφές: 

 Αγαθά έτοιμα για πώληση 

 Αγαθά ημικατεργασμένα 

 Πρώτες ύλες 

 Βοηθητικές ύλες 

Τα αποθέματα είναι κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία επιχείρησης που θα πωληθούν 

στα πλαίσια της δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Τα αποθέματα είναι το σπουδαιότερο ενεργητικό στοιχείο της επιχείρησης και το πιο 

ευαίσθητο στα σημαντικά σφάλματα από οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο. Οι 

ελεγκτές δίνουν μεγάλη σημασία στα αποθέματα επειδή οι τιμές τους παρουσιάζουν 

διαχρονικά αυξομειώσεις και συνεπώς αυτό μπορεί να περικλείει κινδύνους για την 

επιχείρηση. 

Η αξία των αποθεμάτων, επηρεάζει το κόστος πωληθέντων προϊόντων καθώς επίσης 

ασκεί επίδραση στα ετήσια κέρδη. 

Οι αντικειμενικοί στόχοι των ελεγκτών κατά την εξέταση των αποθεμάτων είναι: 

 Να προσδιορίσουν αν υπάρχει επαρκής ποσότητα αποθεμάτων. 

 Να προσδιορίσουν και να ελέγξουν την ποιότητα και την κατάσταση των 

αποθεμάτων. 

 Να ελέγξουν την καταλληλότητα της μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων.  

 Να δουν αν υπάρχει κυριότητα των αποθεμάτων. 

4.2.1 Εσωτερικός έλεγχος αποθεμάτων 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί μεν στην πρόληψη απάτης και αποφυγή ατασθαλιών, αλλά 

μπορεί  ακόμη, να εξακριβώσει το ακριβές κόστος των αποθεμάτων, το ακριβές κόστος των 

πωληθέντων εμπορευμάτων, καθώς μπορεί  να εξακριβώσει με ακρίβεια τις ποσότητες των 
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αποθεμάτων. 

 Οι επαρκείς εσωτερικοί έλεγχοι συμβάλλουν ώστε να αποφύγουμε λανθασμένα στοιχεία 

κόστους που χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων και 

καθορισμού των τιμών. Στην πραγματικότητα δηλαδή επιζητούμε την πραγματική εικόνα των 

αποθεμάτων μέσα από τους λογαριασμούς. Έτσι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα είναι 

αξιόπιστες όσον αφορά τα κέρδη και την πραγματική περιούσια της εταιρίας. 

Επίσης ο έλεγχος στα αποθέματα και στο κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων είναι 

σημαντικός, γιατί επηρεάζει σχεδόν όλες τις λογιστικές λειτουργίες που σχετίζονται με την 

παραγωγή και την πώληση των προϊόντων (παραλαβή, τιμολόγηση, αποθήκευση, 

επεξεργασία, αποστολή). Κατ’ αντιστοιχία με τη λειτουργία των αγορών, η διαχείριση των 

αποθεμάτων απαιτεί και αυτή ανεξάρτητες λειτουργίες ώστε να είναι αποτελεσματική.  

1. Η λειτουργία των προμηθειών. Είναι επιφορτισμένη με τις αγορές υλικών και 

υπηρεσιών. Οι λειτουργίες των προμηθειών των παραλαβών και της λογιστικής 

παρακολούθησης θα πρέπει να διαχωριστούν και να ανατεθούν σε χωριστές υπηρεσίες. 

Για τις προμήθειες θα πρέπει να ετοιμάζονται εντολές αγορών αριθμημένες κατά αύξοντα 

αριθμό και θα πρέπει να στέλνονται αντίγραφα αυτών, στις υπηρεσίες λογιστικής και 

παραλαβών.  

2. Η λειτουργία των παραλαβών. Όλα τα αγαθά που παραλαμβάνονται από την εταιρία, 

χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, θα πρέπει να ξεκαθαρίζονται από την υπηρεσία παραλαβών, 

που είναι ανεξάρτητη από τις υπηρεσίες προμηθειών, αποστολών και αποθήκευσης. Αυτή η 

υπηρεσία είναι αρμόδια: α) για τις ποσότητες των αγαθών που έχουν παραλειφθεί, β) για την 

ανακάλυψη ελαττωματικών προϊόντων, γ) για τη μεταβίβαση των αγαθών που παρέλαβε τις 

αποθήκες όσο το δυνατό συντομότερο και δ) για τη σύνταξη έκθεσης παραλαβής. 

3. Η λειτουργία της αποθήκευσης: Όταν τα αγαθά φτάσουν στις αποθήκες, τα 

παραλαμβάνουν και τα καταμετρούν. Κατόπιν η υπηρεσία αποθήκευσης ενημερώνει τη 

λογιστική υπηρεσία όσον αφορά την ποσότητα που παρέλαβε και αποθήκευσε με δελτίο 

εισαγωγής, στη συνέχεια υπογράφει ότι παρέλαβε τα αγαθά και αναλαμβάνει η ίδια την 

ευθύνη αποθήκευσης και διατήρησης τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές φύλαξης κάθε 

εμπορεύματος. 

4. Η λειτουργία χορήγησης: επειδή η υπηρεσία αποθηκών είναι υπεύθυνη για τα αγαθά 

που είναι κάτω από τον έλεγχο της, έχει λόγους να επιμένει για όλα τα αγαθά που περνούν 

από τα χέρια της να φέρουν μια αριθμημένη εκ των προτέρων αίτηση, που θα συνοδεύεται 

από ένα υπογεγραμμένο δελτίο εξαγωγής για το τμήμα που παραλαμβάνει τα αγαθά. Ένα 

αντίγραφο κρατάει η υπηρεσία που υποβάλλει την αίτηση, ένα άλλο αποτελεί απόδειξη της 
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υπηρεσίας αποθηκών και το τρίτο είναι η γνωστοποίηση για τη λογιστική υπηρεσία για την 

κατανομή του κόστους. 

5. Η λειτουργία της επεξεργασίας: Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των αγαθών στο 

εργοστάσιο και πριν αποθηκευθούν σαν έτοιμα προϊόντα, πρέπει να υπάρχει ένας 

εξουσιοδοτημένος επιστάτης ο οποίος να γνωρίζει που βρίσκονται τα προϊόντα και πως θα 

διατεθούν. Ο εσωτερικός έλεγχος των αγαθών που βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας 

περιλαμβάνει την επιθεώρηση (ποιοτικό έλεγχο) των αγαθών, ώστε να ανακαλυφθούν τα 

ελαττωματικά, άχρηστα, υποβαθμισμένα και να απορριφθούν και γενικότερα να ανακαλυφθεί 

τυχόν ανεπάρκεια στο παραγωγικό σύστημα.  

6. Η λειτουργία της αποστολής: Οι αποστολές των αγαθών θα πρέπει να γίνονται 

κατόπιν έγκρισης από την υπηρεσία των πωλήσεων. Ένα αντίγραφο της έγκρισης της 

αποστολής στέλνεται στην υπηρεσία αποθηκών, ένα άλλο αντίγραφο κρατιέται από την 

υπηρεσία αποστολών και ένα τρίτο αντίγραφο συνοδεύει τα αγαθά που στέλνονται μέχρι τον 

προορισμό τους. Αυτά τα αντίγραφα θα πρέπει να είναι αριθμημένα και να υφίστανται 

λογιστικό έλεγχο. Μόλις τα αγαθά αποσταλούν, η υπηρεσία αποστολών στέλνει τα 

αποδεικτικά στοιχεία φόρτωσης (φορτωτικές, συμφωνητικό μεταφοράς αγαθών) στην 

υπηρεσία έκδοσης τιμολογίων. 

Σύστημα Κοστολόγησης αποθεμάτων 

Το σύστημα κοστολόγησης είναι κρίσιμο μέρος του εσωτερικού ελέγχου των αποθεμάτων και 

χρησιμεύει για την κατανομή του κόστους πρώτων και βοηθητικών υλών, του κόστους 

εργασίας και του έμμεσου κόστους (γενικών βιομηχανικών εξόδων). Παρέχει ακριβείς και 

αξιόπιστες πληροφορίες και στοιχεία για την αποτίμηση των αποθεμάτων και αποτελεί μέσο 

προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Ειδικότερα παρατηρούμε: 

1. Το σύστημα διαρκούς απογραφής των αποθεμάτων: Τα στοιχεία διαρκούς απογραφής 

αποθεμάτων δείχνουν συνεχώς την ποσότητα των αγαθών που βρίσκονται στα χέρια της 

επιχείρησης. Της δίνουν πληροφορίες πάνω στις πωλήσεις και στην παραγωγή και βασικά 

αποτελούν το πιο σημαντικό μέρος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

2. Εσωτερικός έλεγχος και ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ): Με τον Η/Υ μπορούμε να 

επιτύχουμε διαρκή απογραφή αποθεμάτων και μάλιστα όσο συχνά επιθυμεί η διοίκηση. 

Ακόμα έχουμε σε κάθε στιγμή αποτίμηση των αποθεμάτων της. Όμως, μέσω Η/Υ μπορεί να 

επιτευχθεί η πιο σύνθετη ανάλυση για κάθε αποθηκευμένο αγαθό, ακόμα κι αν ο αριθμός των 

αγαθών είναι πολύ μεγάλος. 

 



 
 

33 
 

4.2.2 Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου αποθεμάτων: 

 

Ένα καλά οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να ορίζει διαδικασίες ελέγχου 

των αποθεμάτων που να επιτυγχάνουν τον πλήρη έλεγχο αυτού του σημαντικού 

λογαριασμού. Έτσι, πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω: 

1. Ύπαρξη κατάλληλου και έμπιστου προσωπικού, 

2. Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των εξουσιών σε σχέση με τις εξής ενέργειες:  

 Είσοδο και έξοδο των αποθεμάτων στην και από την αποθήκη. 

 Φύλαξη και διατήρηση των Αποθεμάτων. 

 Λογιστική καταγραφή των κινήσεων. 

 Φυσικός έλεγχος των Αποθεμάτων. 

3. Ύπαρξη ειδικής ασφάλειας για κινδύνους απαξίωσης των αποθεμάτων και περιοδική 

επανεξέταση των αξιών για τις οποίες έχουν ασφαλιστεί τα αποθέματα.  

4. Ακριβής προσδιορισμός των αναγκών.  

5. Ορθός σχεδιασμός και οργάνωση της παραγωγής.  

6. Κάθε είσοδος ή έξοδος αποθεμάτων αποδεικνύεται με γραπτό στοιχείο.  

7. Έλεγχος των εξόδων αποθεμάτων, είτε κατά την έξοδο τους από τι εργοστασίου, είτε 

στην φόρτωση στα μεταφορικά μέσα.  

8. Διαδικασία προστασίας των αποθεμάτων κατά των απαξιώσεων τους (υγρασία, 

πυρκαγιά, κ.λπ.)  

9. Περιορισμός εισόδου στις αποθήκες σε άλλα πρόσωπα εκτός από τον αποθηκάριο.  

4.2.3 Πρόγραμμα ελέγχου αποθεμάτων και κόστους πωληθέντων 

 

Το πρόγραμμα που παρατίθεται είναι κατάλληλο για μια μεταποιητική επιχείρηση που 

διενεργεί μια πλήρη πραγματική απογραφή για να επαληθευτεί η διαρκής απογραφή των 

αποθεμάτων κατά το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

1. Τη λήψη μιας περιγραφής του εσωτερικού ελέγχου για τα αποθέματα και το κόστος 

των πωληθέντων αγαθών.  

2. Την εξέταση ενός δείγματος εντολών αγοράς.  

3. Τον έλεγχο του συστήματος κοστολόγησης.  
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4. Την αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων για τα αποθέματα και το κόστος των 

πωληθέντων αγαθών.  

 

Οι διαδικασίες τεκμηρίωσης του ελέγχου περιλαμβάνουν: 

 

1. Τη συμμετοχή του ελεγκτή στο σχεδιασμό της πραγματικής απογραφής.  

2. Η απογραφή να επισκοπείται από τον ελεγκτή ο οποίος παράλληλα θα διενεργεί 

ελέγχους μετρήσεων και στο τέλος θα πρέπει να λάβει αντίγραφο των μετρήσεων. 

3. Ο ελεγκτής θα πρέπει να επισκοπεί και τον χειρισμό των αγαθών που είναι επί 

παρακαταθήκη και να καθορίσει ότι τα αποθέματα αυτά δεν περιλαμβάνουν τα αγαθά που 

ανήκουν σε άλλους ή ότι δεν έχουν βαρύνει τους λογαριασμούς.  

4. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιήσει επαλήθευση της ύπαρξης των αγαθών, που 

βρίσκονται σε δημόσιες αποθήκες 

5. Θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον ελεγκτή  η ποιότητα και οι συνθήκες τήρησης 

των αποθεμάτων.   

6. Να πραγματοποιηθεί επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών αποτίμησης των 

αποθεμάτων καθώς και έλεγχος της ορθότητας των αποτιμήσεων. 

7. Ο ελεγκτής θα πρέπει να ελέγξει την εφαρμογή του ελέγχου «της μικρότερης τιμής» 

στις τιμές των αποθεμάτων.  

8. Είναι απαραίτητη η σύγκριση της πραγματικής απογραφής των αποθεμάτων με τα 

στοιχεία της διαρκούς απογραφής των αποθεμάτων.  

9. Ο ελεγκτής, θα πρέπει να πραγματοποιήσει την επισκόπηση του διαχωριστικού 

σημείου τέλους χρήσης για τις συναλλαγές αγορών και πωλήσεων.  

10. Θα πρέπει να πραγματοποιήσει έναν δειγματοληπτικό έλεγχο της ανάλυσης του 

κόστους πωληθέντων αγαθών.  

11. Ο ελεγκτής οφείλει να καθορίσει εάν κάποια αποθέματα έχουν δοθεί σαν ενέχυρο και 

επισκόπηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων αγορών και πωλήσεων.  

12. Να διενεργήσει επισκόπηση των υπολογισμών του κόστους αντικατάστασης των 

αποθεμάτων και του κόστους των πωληθέντων αγαθών.  

13. Να πραγματοποιήσει έλεγχο της ορθής παρουσίασης των αποθεμάτων στον 

ισολογισμό και του κόστους των πωληθέντων αγαθών στον λογαριασμό κέρδη και ζημίες. 
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4.2.4 Πιθανοί κίνδυνοι λειτουργίας αποθεμάτων 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η λειτουργία των αποθεμάτων ενέχει μεγάλο αριθμό κινδύνων, ίσως 

τους σημαντικότερους και τους περισσότερους από όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης. 

Κατά μια γενική έννοια και με την επιφύλαξη της ύπαρξης ειδικών κινδύνων, ανάλογα 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, ο ελεγκτής αντιμετωπίζει δυο κινδύνους 

α)Κακή απογραφή των ποσοτήτων των αποθεμάτων β) κακή αποτίμηση των αποθεμάτων.  

Οι πιθανοί κίνδυνοι μπορούν να εμφανιστούν σχετικά με τα αποθέματα παρουσιάζονται 

σε έναν πίνακα αξιολόγησης κατά λειτουργία. 

 

Πίνακας 1: Κίνδυνοι Αποθεμάτων  

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΜΕΣΕΣ 

ΣΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΤΟΥΣ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕ 

Σ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ  ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 

ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΓΟΡΕΣ 

▪ Αγορές όχι με τους 

άριστους όρους τιμών. 

▪ Κακός καταμερισμός 

των προμηθευτών 

 (εξάρτηση από 

προμηθευτές) 

▪ Υπερεκτίμηση του 

κόστους αγοράς. 

▪ Επιπτώσεις στις 

τιμές. 

▪ Μείωση του 

ποσοστού κέρδους. 

▪ Κίνδυνος διακοπής 

της προμήθειας 

αποθεμάτων. 

▪ Αγορές επιπλέον 

των τρεχουσών 

αναγκών. 

▪ Κόστος 

αποθήκευσης 

υπερβολικό. 

▪ Υποτίμηση και 

γήρανση των 

αποθεμάτων. 

▪ Ανισορροπία της 

οικονομικής δομής 

του Ισολογισμού. 
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Πίνακας 2:Κίνδυνοι Αποθεμάτων 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΜΕΣΕΣ 

ΣΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΤΟΥΣ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕ 

Σ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ  ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 

ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΓΟΡΕΣ 

▪ Ελαττώματα στη 

διαδικασία 

παρακολούθησης των 

παραγγελιών. 

 

▪ Έλλειψη 

αποθεμάτων. 

▪ Κίνδυνος 

πληρωμής ρητρών ή 

αποζημιώσεων για 

καθυστερήσεις 

παραδόσεων. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  Μη ορθή 

καταμέτρηση κατά 

την παραλαβή 

 Ανεπάρκεια ή 

υπερεπάρκεια των 

πράγματι υπαρχόντων 

με τα εμφανιζόμενα στα 

λογιστικά βιβλία 

 Πιθανές απώλειες ή 

διαφυγόντα κέρδη 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

▪ Αποδοχή αγαθών 

που δεν είχαν 

παραγγελθεί. 

▪ Ύπαρξη ακίνητων 

αποθεμάτων. 

▪ Απαξίωση 

αποθεμάτων. 

▪ Πρόσθετο κόστος 

επιστροφής των 

επιπλέον 

αποθεμάτων στους 

προμηθευτές. 

▪ Μειονεκτήματα στη 

διαδικασία ελέγχου 

ποιότητας. 

▪ Αγαθά ακατάλληλα 

για την παραγωγή. 

▪ Επιστροφές από 

πελάτες. 

▪ Αγαθά που δεν 

πρόκειται να 

πουληθούν. 

▪ Σύνταξη 

πιστωτικών 

σημειωμάτων. 

▪ Δημιουργία 

επισφαλών 

απαιτήσεων και 

απώλειες πελατών. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΜΕΣΕΣ 

ΣΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΤΟΥΣ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕ 

Σ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ  ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 

ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

▪ Αμελής συντήρηση. 

▪ Ανεπαρκής 

προστασία των 

αποθεμάτων. 

▪ Απαξίωση 

αποθεμάτων. 

▪ Υπερβολικό 

ποσοστό φόρων. 

▪ Απώλειες και 

κλοπές. 

▪ Αύξηση του 

κόστους 

πωληθέντων. 

▪ Συνέπειες στο 

δείκτη 

κυκλοφοριακής 

ταχύτητας των 

αποθεμάτων. 

▪ Μειονεκτήματα στη 

διαδικασία καταγραφής 

στο βιβλίο αποθήκης. 

▪ Ανεπάρκεια ή 

υπερεπάρκεια των 

πράγματι υπαρχόντων 

σε σχέση με τα 

υπόλοιπα των 

λογαριασμών. 

▪ Ύπαρξη απωλειών 

και διαφυγόντων 

κερδών. 

▪ Κίνδυνος υπέρ 

αποθεμάτων ή 

ελλείψεων. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

▪ Μειονεκτήματα στην 

διαδικασία 

προσδιορισμού των 

αναγκών. 

 

▪ Αποτίμηση των 

αποθεμάτων σε κόστος 

που δεν είναι 

πραγματικό. 

 

▪ Αργοπορία 

παραγωγής, 

πρόσθετο κόστος. 
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Πίνακας 3:Κίνδυνοι Αποθεμάτων 

 

Τα αποθέματα μιας παραγωγικής επιχείρησης εμφανίζουν μεγάλη κυκλοφοριακή 

ταχύτητα που σημαίνει πώς δεν μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις αποθήκες με 

αποτέλεσμα, συνήθως, να μην υπάρχουν απαξιωμένα αποθέματα και το κόστος πωληθέντων 

να σχηματίζεται μόνο με τα προσφάτως αποκτηθέντα. Ο εσωτερικός έλεγχος φροντίζει για 

την απόκτηση επαρκούς ποσότητας, για την επιβεβαίωση της σωστής αποθήκευσης και 

χρήσης της, καθώς και τον ορθή αποτίμηση τους στο τέλος της χρήσης μέσω της 

επαλήθευσης της διαδικασίας της απογραφής και της ορθής εφαρμογής της μεθόδου 

αποτίμησης. 

  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΜΕΣΕΣ 

ΣΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΤΟΥΣ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕ 

Σ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ  ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 

ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

▪ Ανεπαρκής 

σχεδιασμός. 

▪ Διαδικασία 

παραγωγής 

ελαττωματική. 

▪ Υπό ή υπερεκτίμηση 

του αποτελέσματος. 

▪ Αργοπορία 

παραγωγής, 

πρόσθετο κόστος. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

▪ Ποσότητες όχι 

σύμφωνες με τις 

παραγγελίες. 

▪ Αργοπορία 

παράδοσης. 

▪ Ανεπάρκεια ή 

υπερεπάρκεια 

υπαρχόντων σε σχέση 

με τα υπόλοιπα των 

λογαριασμών. 

▪ Εμπορικοί 

κίνδυνοι. 
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4.3 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Εισπρακτέοι λογαριασμοί με την ευρύτερη σημασία του όρου είναι όχι μόνο οι απαιτήσεις 

έναντι πελατών που δημιουργούνται από την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, αλλά και η 

μεγάλη ποικιλία διαφόρων άλλων απαιτήσεων, όπως είναι οι προκαταβολές που δίνονται σε 

αξιωματούχους και υπαλλήλους της επιχειρήσεως, οι ανείσπρακτες δόσεις μετοχικού 

κεφαλαίου, οι απαιτήσεις για επιστροφή φόρων και προκαταβολές σε προμηθευτές. Σε αυτές 

τις κατηγορίες απαιτήσεων εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου, αν και μπορεί 

να χρειαστεί συμπληρωματική έρευνα για τις συναλλαγές μεταξύ συγγενικών μερών. 

4.3.1 Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου εισπρακτέων λογαριασμών – απαιτήσεων 

 

O εσωτερικός έλεγχος των εισπρακτέων λογαριασμών- απαιτήσεων περιλαμβάνει μια σειρά 

από διαδικασίες οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την διαχείριση των απαιτήσεων να μην 

πραγματοποιούνται από την αρχή μέχρι το τέλος από το ίδιο άτομο. 

2. Διενέργεια έκτακτων και απροειδοποίητων ελέγχων στους λογαριασμούς από 

διαφορετικό άτομο, ανεξάρτητο από αυτό της διαχείρισης και της λογιστικής 

παρακολούθησης των απαιτήσεων. 

3. Η φύλαξη των επιταγών εισπρακτέων, των γραμματίων και συναλλαγματικών πρέπει 

να γίνεται  σε ασφαλή χώρο που δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε  μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  

4. Να πραγματοποιείται συμφωνία των αναλυτικών λογαριασμών των απαιτήσεων με τα 

αντίστοιχα αναλυτικά ισοζύγια σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

5. Να πραγματοποιείται επιβεβαίωση των υπολοίπων των λογαριασμών  των 

απαιτήσεων με αποστολή επιστολών και σε περίπτωση διαφωνίας να αναφερθεί σε ανώτερο 

στέλεχος. 

6. Να γίνεται έλεγχος στους ορθής λογιστικοποίηση των δεδουλευμένων τόκων των 

τοκοφόρων απαιτήσεων. 

7. Θα πρέπει να πραγματοποιείται διαχωρισμός των γραμματίων εισπρακτέων σε 

βραχυπρόθεσμα γραμμάτια που παρακολουθούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό στο 
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λογαριασμό “ Γραμμάτια Εισπρακτέα”  και σε μακροπρόθεσμα γραμμάτια εισπρακτέα που 

παρακολουθούνται στο πάγιο ενεργητικό στο λογαριασμό “Συμμετοχές και λοιπές 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις” 

8. Έλεγχος ότι στο λογαριασμό “Χρεώστες” περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις που δεν 

προέρχονται από πωλήσεις. 

9. Έλεγχος ότι στο λογαριασμό διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 

παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται στο προσωπικό της εταιρείας έναντι των 

τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους κλπ. 

10. Δειγματοληπτική επαλήθευση εισπράξεων μιας χρονικής περιόδου και 

παρακολούθηση της κανονικής εξόφλησης των απαιτήσεων. 

11. Επαλήθευση των λογιστικών καταχωρήσεων στο ημερολόγιο, γενικό καθολικό 

πελατών, καθώς και αναλυτικών καθολικών καθώς και της φυσικής ύπαρξης των πελατών. 

12. Έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών αλλά και τυχόν δυσμενών 

στοιχείων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα τους να εξοφλήσουν την 

απαίτηση της εταιρείας. 

13. Αποτίμηση των απαιτήσεων (ενήμερες, επισφαλείς, ανεπίδεκτες είσπραξης), 

σχηματισμός πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες, διαγραφή πελατών με το χαρακτηρισμό 

“ανεπίδεκτοι είσπραξης”, προσδιορισμός του λογιστικού αποτελέσματος. 

14. Λογισμός των προβλέψεων για απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις. 

15. Απόσβεση των απαιτήσεων που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης.  

4.3.2 Αξιολόγηση του συστήματος Εσωτερικού ελέγχου 

Μετά την αρχική αξιολόγηση του συστήματος ακολουθούν οι διαδικασίες επαλήθευσης 

ορθής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου από τον εσωτερικό ελεγκτή με μια 

σειρά διαδικασιών. 

 Έλεγχος για το εάν υφίσταται σαφής διαχωρισμός μεταξύ εισπράξεων και 

πληρωμών.  

 Έλεγχος για την ύπαρξη ή μη λίστας καταγραφής των επιταγών που φθάνουν 

ταχυδρομικά προτού δοθούν στο ταμία ή στη Τράπεζες.  
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 Έλεγχος για την ύπαρξη ή μη εγκεκριμένης διαδικασίας για τις εισπράξεις που 

γίνονται από τρίτους.  

 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος από τα αντίγραφα των Τραπεζικών λογαριασμών με 

σκοπό την επιβεβαίωση ότι οι εισπράξεις που εμφανίζονται στις Τράπεζες 

εμφανίζονται και στο σχετικό ημερολόγιο.  

 

Η διαχείριση των εισπρακτέων λογαριασμών είναι αυτή που τελικά αποφέρει 

ρευστότητα στην επιχείρηση. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί που περιλαμβάνουν κυρίως την 

διαχείριση των επιταγών εισπρακτέων αλλά και των πελατών με μεγαλύτερη έμφαση να 

δίνεται στα προβλήματα που δημιουργούνται από τους επισφαλείς πελάτες. Για το λόγο αυτό 

πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών καθώς και 

αποτίμηση των απαιτήσεων ως επισφαλείς και σχηματισμός προβλέψεων για τη ζημία από 

επισφαλείς απαιτήσεις.  

 

4.4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Ο λογαριασμός Χρηματικά Διαθέσιμα παρακολουθεί τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης, που περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. 

Ο εσωτερικός έλεγχος των διαθεσίμων αφορά τις διαδικασίες που απαιτούνται από τον 

εσωτερικό ελεγκτή , ώστε να περιορίζεται η ύπαρξη λαθών και να διασφαλίζεται η ακρίβεια 

και η αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων. 

Το σημαντικότερο σημείο στον έλεγχο των διαθεσίμων είναι ότι ο λογιστής δεν πρέπει 

να είναι και ταμίας καθώς και ότι καμία συναλλαγή δεν διεκπεραιώνεται από την αρχή μέχρι 

το τέλος από το ίδιο άτομο. 

4.4.1 Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου των χρηματικών διαθεσίμων 

 

Αντικειμενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου του λογαριασμού των χρηματικών 

διαθεσίμων είναι να εξασφαλίσει ότι: 

 Οι πληρωμές διενεργούνται για σκοπούς συγκεκριμένους και από περιορισμένο 
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αριθμό ατόμων (Έλεγχος Πληρωμών). 

 Οι εισπράξεις αποτελούν αντικείμενο συνεχών παρακολουθήσεων και ελέγχων 

(Έλεγχος Εισπράξεων).  

 Τα μετρητά προστατεύονται επαρκώς από κινδύνους κλοπής και απάτης 

(Προστασία και Διατήρηση Περιουσιακών Στοιχείων).  

 Οι οικονομικές κινήσεις που αφορούν τα διαθέσιμα καταχωρούνται ορθά 

(Λογιστική Καταχώρηση των κινήσεων των Διαθεσίμων)  

 Τα Διαθέσιμα διαχειρίζονται αποτελεσματικά (Διαχείριση του Ταμείου).  

 

4.4.2 Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των χρηματικών διαθεσίμων  

 

Με σκοπό ο εσωτερικός έλεγχος των χρηματικών διαθεσίμων να είναι αποτελεσματικός θα 

πρέπει να ακολουθούνται από τα αρμόδια άτομα οι παρακάτω διαδικασίες:   

1. Όλες οι συναλλαγές που διενεργούνται πρέπει να εγκρίνονται. 

 Πωλήσεις τοις μετρητοίς γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και το ποσό 

των μετρητών καταχωρείται σε ταμειακή μηχανή. 

 Οι εισπράξεις από χρεώστες θα πρέπει να γίνονται κατόπιν έκδοσης απόδειξης 

εισπράξεως. 

 Οι επιταγές για πληρωμές υποχρεώσεων υπογράφονται μόνο από τον γενικό ταμία ή 

άλλα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να υπογραφούν επιταγές. 

 Η έκδοση επιταγών για την πληρωμή πιστωτών γίνεται μόνο για εγκριθείσες 

συναλλαγές, που αποδεικνύονται από εντολές πληρωμής, τιμολόγια και σχετικές 

αποδείξεις, στα οποία πρέπει να αναγράφονται η ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

 Οι πληρωμές για μικροποσά από το «μικρό ταμείο» γίνονται μόνο όταν υπάρχουν οι 

σχετικές αποδείξεις πληρωμής και άλλα σχετικά έγγραφα. 

 Οι επιταγές που κυκλοφορούν περισσότερο από ένα χρόνο πρέπει να προστίθενται 

στα μετρητά και να δημιουργείται λογαριασμός βραχυχρόνιας υποχρέωσης. 

Πληρωμή της επιταγής ή έκδοση της επιταγής πρέπει να ακολουθείται από πλήρη 

έρευνα και έλεγχο. 

2. Όταν όλες οι εγκρίσεις έχουν εκτελεστεί, τότε: 

 Πρέπει να γίνεται έλεγχος του συνόλου των εισπράξεων και σύγκριση με το 

υπόλοιπο του γενικού καθολικού και του αντιστοίχου αναλυτικού καθολικού 
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πελατών. 

 Οι επιταγές που εκδόθηκαν για μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα ποσά τα οποία 

κυκλοφορούν για περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο πρέπει να ερευνηθούν 

γιατί ακόμη δεν έχουν φτάσει στην τράπεζα. 

3. Η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με εξουσιοδότηση 

της διοίκησης. 

 Όλα τα μετρητά πρέπει να κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό και οι αναλήψεις 

να γίνονται μόνο με τραπεζικές επιταγές που υπέγραψαν αρμόδια πρόσωπα. 

 Τα λίγα μετρητά από τις εισπράξεις ημέρας, πωλήσεων τοις μετρητοίς πρέπει να 

τηρούνται στο χρηματοκιβώτιο ή να κλειδώνονται σε ταμειακές μηχανές ώστε να 

υπάρχει ασφάλεια. 

 Για καλύτερο έλεγχο, οι πληρωμές δεν πρέπει να γίνονται αμέσως από τις 

εισπράξεις μετρητών. Οι εισπράξεις πρέπει πρώτα να κατατίθενται αυτούσιες στην 

τράπεζα. 

4. Οι ευθύνες λειτουργίας και οι λογιστικές ευθύνες πρέπει να διαχωρίζονται ή να 

υπόκεινται στους κατάλληλους ελέγχους όταν ο διαχωρισμός δεν είναι δυνατός. 

 Το προσωπικό του λογιστηρίου δεν πρέπει να έχει πρόσβαση ούτε ευθύνη 

διαφύλαξης των μετρητών. 

 Όταν υπάρχουν πωλήσεις τοις μετρητοίς, τότε αναπόφευκτα υπάρχει συνδυασμός 

των αρμοδιοτήτων του αποθηκαρίου, του ταμία και του λογιστή και απαιτείτε 

προσεκτικός έλεγχος όλων των σχετικών καταχωρήσεων. 

 Άτομα που ανοίγουν γράμματα (ταχυδρομείο) που περιέχουν επιταγές ή αποδείξεις 

εισπράξεως ή καταθέσεων δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα 

(διοικητική ή λογιστική). Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με την ετοιμασία 

καταστάσεων όλων των εισπραχθέντων χρημάτων και την μεταβίβαση αυτών στον 

ταμία και στην συνέχεια στη τράπεζα, στέλνοντας αντίγραφο στο λογιστήριο για 

καταχωρήσεις στο γενικό καθολικό και στα αναλυτικά καθολικά χρεωστών. 

5. Μόνο έγκυρες συναλλαγές οι οποίες είχαν εγκριθεί μπορεί να καταχωρηθούν στα 

λογιστικά βιβλία.  

 Το αναλυτικό ημερολόγιο πληρωμών θα ενημερώνεται από το λογιστήριο από τα 

αντίγραφα των επιταγών. Οι ταμειακές εγγραφές πρέπει να ελέγχονται με την 

εγκριθείσα κατάσταση πληρωμών σε πιστωτές και σε τρίτους και σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό εκροής μετρητών.  
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6. Όλες οι συναλλαγές οφείλουν να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία.  

 Οι εισπράξεις καταχωρούνται στο αναλυτικό ημερολόγιο εισπράξεων. Ο έλεγχος 

πρέπει να αφορά την αναλυτική κατάσταση των επιταγών που λαμβάνονται 

ταχυδρομικώς, καθώς και τις ταινίες των ταμιακών μηχανών  

 Θα πρέπει να ελέγχονται οι αριθμοί όλων των επιταγών ώστε να βεβαιωθεί ότι όλες 

οι επιταγές έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία. Ακυρωθείσες επιταγές πρέπει να 

φυλάσσονται στο αρχείο, σαν απόδειξη ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. 

7. Οι λογιστικές εγγραφές αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά ποσά των συναλλαγών. 

 Τα σύνολα των εγγραφών πρέπει να ελέγχονται και να συγκρίνονται με τα σύνολα 

των δικαιολογητικών καταθέσεων, τα σύνολα των ταμιακών μηχανών και τα 

σύνολα των αποδείξεων πληρωμών. 

8. Οι συναλλαγές έχουν ταξινομηθεί σωστά για λογιστικές εγγραφές. 

 Όταν οι επιταγές που εξεδόθησαν για εξόφληση των πιστωτών έχουν πληρωθεί από 

την τράπεζα, πρέπει να γίνει έλεγχος ότι χρεώθηκαν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί των 

πιστωτών στο αναλυτικό καθολικό πιστωτών με συμφωνία του ποσού του 

λογαριασμού πιστωτές στο γενικό καθολικό με αντίστοιχο ποσό στο ισοζύγιο του 

αναλυτικού καθολικού πιστωτών. 

 Πιστώσεις που έγιναν από πωλήσεις μετρητοίς θα πρέπει να ταξινομούνται κατά 

προϊόν ή κατά αρμόδια διεύθυνση και όταν έσοδα εισπράττονται προκαταβολικά 

χωρίς να έχει γίνει παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας θα πρέπει να 

δημιουργηθεί ένας λογαριασμός υποχρεώσεως (προκαταβολές πελατών ή έσοδα 

επόμενης χρήσεως) 

 Εισπράξεις από πελάτες πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με τις διάφορες 

κατηγορίες που διευκολύνουν τον έλεγχο. 

 Μηνιαία προσωρινά ισοζύγια του γενικού καθολικού και των αναλυτικών 

καθολικών πρέπει να ετοιμάζονται και να συγκρίνονται τα σύνολα με τα σύνολα 

των διαφόρων βιβλίων και καταστάσεων, ώστε να είναι σίγουρο ότι όλες οι 

συναλλαγές καταχωρήθηκαν σωστά στα βιβλία και ενημερώθηκαν σωστά τα 

διάφορα αναλυτικά καθολικά. 

9. Πρέπει να γίνεται τακτική σύγκριση μεταξύ των υπολοίπων των βιβλίων και των 

πραγματικών περιουσιακών στοιχείων. 

 Το προσωπικό του λογιστηρίου θα πρέπει να σημειώνει τακτικά το υπόλοιπο των 

λογαριασμών των τραπεζών με τα υπόλοιπα των αντίστοιχων λογαριασμών της 
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επιχείρησης 

 Ποσά στο ταμείο, μικροποσά για «ρέστα» και το «μικρό ταμείο» πρέπει να 

ελέγχονται αιφνιδιαστικά και να καταμετρώνται τα μετρητά, ώστε να διαπιστωθεί 

ότι τα υπόλοιπα την στιγμή εκείνη συμφωνούν με τα υπόλοιπα των βιβλίων. 

 Πωλήσεις μετρητοίς, στις οποίες οι πωλητές εισπράττουν μετρητά, πρέπει να 

καταχωρούνται στις ταμειακές μηχανές τις οποίες ο πελάτης θα πρέπει να βλέπει το 

ποσό που καταγράφεται και θα εκδίδεται έντυπη απόδειξη μαζί με το δελτίο 

λιανικής πώλησης. 

 Ο έλεγχος της καταχώρησης των πωλήσεων τοις μετρητοίς μπορεί να γίνει μέσω 

του ελέγχου της παράδοσης των προϊόντων.  Έτσι αν μια πώληση δεν καταχωρηθεί 

αμέσως, θα γίνει αντιληπτό από την μειωμένη ποσότητα αποθεμάτων. 

 Ο έλεγχος των πληρωμών με επιταγές (αγορών ή πιστωτών ή και διαφόρων εξόδων) 

γίνεται και από την τράπεζα η οποία εξοφλεί τις επιταγές και ετοιμάζει κατάσταση 

των επιταγών προς πληρωμή. 

 

4.4.3 Κυριότεροι πιθανοί κίνδυνοι. 

 

Ο λογαριασμός των Χρηματικών Διαθεσίμων έχει μεγάλη σημασία για την επιχείρηση και γι 

αυτό πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των πολλών κινδύνων που 

εγκυμονούν. Σε γενικές γραμμές οι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με την αλήθεια και την 

ειλικρίνεια των λογαριασμών είναι: 

 

 Κάποιες εισπράξεις να μην γίνουν αντικείμενο λογιστικής καταχώρησης.  

 Καταχωρημένες πληρωμές να μην είναι δικαιολογημένες και να μην 

ανταποκρίνονται σε πραγματικά γεγονότα.  

 Ορισμένες κινήσεις του λογαριασμού του Ταμείου να μην ανήκουν στη χρήση στην 

οποία εμφανίζονται.  

 Τα υπόλοιπα των λογαριασμών στα βιβλία της επιχείρησης να μη συμφωνούν με τα 

υπόλοιπα που εμφανίζει η Τράπεζα ή με τα μετρητά που πράγματι βρίσκονται στο 

Ταμείο.  
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Μέσω την πιστής εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται από το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου, μπορεί να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία των λογιστικών 

βιβλίων ως προς τα διαθέσιμα καθώς και να περιοριστούν οι κίνδυνοι απάτης και κλοπής. 

Κύριο σημείο του Συστήματος είναι η τοποθέτηση διαφορετικών προσώπων στις θέσεις του 

Ταμία και του Λογιστή. Ο έλεγχος του ταμείου πραγματοποιείται συνδυαστικά με τον έλεγχο 

των πωλήσεων που επιφέρουν εισπράξεις στην επιχείρηση αλλά και με την πληρωμή των  

υποχρεώσεων. Έτσι η καταμέτρηση του ταμείου είναι ένα σημαντικό σημείο του ελέγχου, 

γιατί ο εντοπισμός σφάλματος ή απάτης στη διαδικασία αυτή μπορεί να υποκρύπτει 

σφάλματα και απάτες και σε άλλες λειτουργίες της επιχείρησης. 

 

4.5 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

 

Χρεόγραφο είναι ένα επενδυτικό διαπραγματεύσιμο προϊόν που εκδίδεται από μια 

κυβέρνηση, μια εταιρία ή κάποιο άλλο οργανισμό, αντιπροσωπεύει οικονομική αξία και 

αποτελεί αποδεικτικό χρέους ή δικαίωμα σε διανεμόμενα κέρδη. 

Οι βραχυχρόνιες επενδύσεις σε χρεόγραφα παρουσιάζονται στον Ισολογισμό στο 

λογαριασμό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων ή βραχυχρόνια χρεόγραφα και στην μικρότερη τιμή 

κτήσης (κόστους) και της τρέχουσας τιμής αγοράς. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των δύο 

αυτών τιμών θα πρέπει να παρουσιάζονται στον Ισολογισμό, εμφανίζοντας το ποσό αυτό σε 

παρένθεση ή σε υποσημείωση. 

Οι μακροχρόνιες επενδύσεις σε χρεόγραφα παρουσιάζονται στον Ισολογισμό σαν 

πάγιο ενεργητικό και κατατάσσονται στην κατηγορία των επενδύσεων ή των συμμετοχών σε 

άλλες εταιρείες. 

4.5.1 Αντικειμενικός σκοπός εσωτερικού ελέγχου χρεογράφων 

 

Οι ελεγκτές ενδιαφέρονται να διαπιστώσουν σχετικά με την παρακολούθηση των 

χρεογράφων τα εξής: 

1. Αν υπάρχει ικανοποιητική διαχείριση των χρεογράφων, καθώς και των εσόδων από 

τις επενδύσεις σε χρεόγραφα, 

2. Την πραγματική (φυσική) ύπαρξη των χρεογράφων. 

3. Τη σωστή εκτίμηση της αξίας τους, 
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4. Τη σωστή ταξινόμηση τους στον Ισολογισμό αν είναι βραχυχρόνια ή μακροχρόνια  

5. Την έγκαιρη είσπραξη όλων των εσόδων από τις επενδύσεις και την εμπρόθεσμη 

καταχώρηση τους στα λογιστικά βιβλία. 

4.5.2 Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου χρεογράφων 

 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των χρεογράφων αποτελείται από τις παρακάτω διαδικασίες 

με σκοπό την επίτευξη των στόχων του: 

1. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ του 

στελέχους που εγκρίνει την αγορά και πώληση χρεογράφων και εκείνου που φυλάει τα 

χρεόγραφα και εκείνου που τηρεί τα στοιχεία και βιβλία των επενδύσεων σε χρεόγραφα.. 

2. Θα πρέπει να τηρούνται πλήρη και λεπτομερειακά στοιχεία όλων των χρεογράφων 

που φυλάσσονται στο χαρτοφυλάκιο της (με αριθμούς έκδοσης, σειρές, όνομα εκδοτών), 

καθώς και τα έσοδα που συνδέονται μ’ αυτά, δηλαδή τόκους και μερίσματα.  

3. Η παροχή έγκρισης για τις αγορές και τις πωλήσεις χρεογράφων να δίνεται από 

εξουσιοδοτημένα άτομα  από διευθυντικά στελέχη ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή μια επιτροπή 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Θα πρέπει να γίνεται περιοδική φυσική επισκόπηση και εξέταση των χρεογράφων από 

έναν εσωτερικό ελεγκτή ή ένα στέλεχος που δεν έχει αρμοδιότητα στην παροχή έγκρισης, 

στην φύλαξη ή στην λογιστική καταχώρηση των επενδύσεων.  

4.5.3 Πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου για χρεόγραφα 

 

Το πρόγραμμα του εσωτερικού ελέγχου του λογαριασμού των χρεογράφων περιλαμβάνει τις 

εξής διαδικασίες: 

1. Ετοιμασία μιας περιγραφής των διεργασιών που θα ακολουθηθούν κατά τον 

εσωτερικό έλεγχο των χρεογράφων.  

2. Η αναγνώριση των συναλλαγών πώλησης και αγοράς χρεογράφων, να γίνεται 

σύμφωνα με τα όσα ορίζει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  

3. Να γίνεται επισκόπηση των εκθέσεων των εσωτερικών ελεγκτών που υποβάλλονται 

μετά τις περιοδικές επισκοπήσεις των χρεογράφων.  

4. Επισκόπηση των μηνιαίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τον αρμόδιο 

αξιωματούχο της εταιρείας για τα χρεόγραφα που ανήκουν , αγοράστηκαν ή πουλήθηκαν από 
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την εταιρεία, καθώς και για το εισόδημα που εισπράχτηκε από χρεόγραφα.  

5. Αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τα χρεόγραφα.  

4.5.3.1 Έλεγχοι τεκμηρίωσης των συναλλαγών και των χρεογράφων 

 

Κατά των έλεγχο των χρεογράφων θα πρέπει να πραγματοποιούνται και ορισμένοι έλεγχοι 

τεκμηρίωσης των συναλλαγών οι οποίοι περιλαμβάνουν τα εξής: 

1. Ετοιμασία αναλύσεων των λογαριασμών επενδύσεων σε χρεόγραφα και σχετικών 

λογαριασμών των εσόδων από χρεόγραφα.  

2. Εξέταση των χρεογράφων που ανήκουν στην εταιρεία και σύγκριση των αυξόντων 

αριθμών με εκείνους που καταγράφηκαν κατά τον προηγούμενο έλεγχο.  

3. Επαλήθευση των χρεογράφων που έχουν δοθεί για φύλαξη σε τρίτους 

4. Επαλήθευση των Συναλλαγών (αγορών και πωλήσεων) που έγιναν κατά την διάρκεια 

του έτους, καθώς και για ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία κατάρτισης του 

Ισολογισμού.  

5. Επαλήθευση των ζημιών ή των κερδών από τις συναλλαγές επί των χρεογράφων και 

συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών για την κατάρτιση της δήλωσης φόρου 

εισοδήματος.  

6. Ανεξάρτητος υπολογισμός των εσόδων από χρεόγραφα, με βάση τα βιβλία 

καταχώρησης των μερισμάτων ή τις πρωτογενείς πηγές.  

7. Διερεύνηση της λογιστικής μεθόδου παρακολούθησης των επενδύσεων σε θυγατρικές 

επιχειρήσεις και σε άλλες τοποθετήσεις.  

8. Καθορισμός της τρέχουσας αξίας των χρεογράφων κατά την ημερομηνία κατάρτισης 

του Ισολογισμού.  

9. Καθορισμός της παρουσίασης των χρεογράφων στον Ισολογισμό  

4.5.4 Πιθανοί κίνδυνοι στη διαχείριση των χρεογράφων. 

 

Ο ελεγκτής με στόχο τη διασφάλιση της ειλικρίνειας και σαφήνειας των λογαριασμών, πρέπει 

να φοβάται για την ύπαρξη των εξής κινδύνων: 

1. Μη ορθή διάκριση μεταξύ «Συμμετοχών» και «Χρεογράφων».  

2. Μη ύπαρξη ή μη κυριότητα των τίτλων που εμφανίζονται στον Ισολογισμό.  

3. Μη ορθή αποτίμηση των τίτλων κατά το τέλος της χρήσης (παράληψη υπολογισμού 

των αναγκαίων προβλέψεων για τυχόν υποτιμήσεις των τίτλων).  
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4. Μη ορθή τήρηση της αρχής διαχωρισμού – αυτοτέλειας των χρήσεων σε ότι αφορά τα 

έσοδα από τις κινητές αξίες.  

5. Ύπαρξη πράξεων σχετικών με τους τίτλους που δεν είναι εγκεκριμένες από αρμόδιο 

(μεταβίβαση, ενεχυρίαση).  

Ο ελεγκτής εξετάζοντας τις πράξεις οι οποίες σχετίζονται με τους τίτλους, πρέπει να 

σιγουρευτεί για τα παρακάτω:  

1. Ότι όλες οι πράξεις που σχετίζονται με του τίτλους έχουν γίνει αντικείμενο λογιστικής 

εγγραφής.  

2. Ότι  οι λογιστικές εγγραφές ανταποκρίνονται σε πραγματικά γεγονότα.  

3. Ότι όλα τα χρηματοοικονομικά έσοδα έχουν ορθά καταλογισθεί.  

4. Ότι όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών έχουν ορθά αποτιμηθεί και ότι είναι 

αληθοφανή.  

5. Ότι όλοι οι τίτλοι που εμφανίζονται στον Ισολογισμό υπάρχουν πραγματικά.  

6. Ότι οι φορολογικοί και νομοθετικοί κανόνες οι σχετικοί με τους τίτλους έχουν 

εφαρμοστεί.  

 

Κύριο μέλημα του εσωτερικού έλεγχου είναι η ορθή αναγνώριση των χρεογράφων και ο 

διαχωρισμός τους είτε σε Συμμετοχές είτε σε Χρεόγραφα ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής και του χρόνου διακράτησης. Παράλληλα, φροντίζει για την εξασφάλιση της 

ορθής λογιστικοποίησης των εσόδων που προκύπτουν από τη διακράτηση των χρεογράφων. 

Σημαντικό σημείο στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά τα χρεόγραφα είναι ο 

διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ατόμων που είναι υπεύθυνα για τις 

αγοραπωλησίες των χρεογράφων και εκείνων που είναι υπεύθυνα για τη λογιστική 

παρακολούθηση και λογιστικοποίηση των κινήσεων. Ακόμη, ορίζει, πως σε όλες τις 

λειτουργίες, καμία συναλλαγή δεν διεκπεραιώνεται από την αρχή μέχρι το τέλος από το ίδιο 

άτομο. Τέλος, μεριμνά για τη ασφαλή φύλαξη των κυκλοφορούντων αυτών περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης.  
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4.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θεωρούνται εκείνες που λήγουν μέχρι το τέλος της χρήσης Οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης εκτός από τους πληρωτέους λογαριασμούς της 

ανήκουν και  

 Οι υποχρεώσεις από δανεισμό (Έντοκες υποχρεώσεις) 

 Φόροι επί των πωλήσεων πληρωτέοι  

 Ποσά που παρακρατήθηκαν από την μισθοδοσία των υπαλλήλων  

 Αζήτητοι μισθοί  

 Προκαταβολές πελατών  

 Υποχρεώσεις από πρόστιμα ή ποινές  

 Δεδουλευμένες υποχρεώσεις  

 Εργοδοτικές εισφορές  

 Δάνεια προσωπικού, 

Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης  περιλαμβάνονται όλα τα χρέη που 

δεν λήγουν μέσα στην επόμενη οικονομική χρήση, καθώς και τα χρέη που λήγουν μέσα στην 

επόμενη χρήση αλλά δεν εξοφλούνται από τρέχουσα περιουσιακά στοιχεία. 

4.6.1 Αντικειμενικοί σκοποί των ελεγκτών κατά την έρευνα των έντοκων υποχρεώσεων 

 

Οι σκοποί των ελεγκτών κατά την έρευνα των έντοκων υποχρεώσεων είναι να εξακριβώσουν: 

1. Αν το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται για τη διαχείριση των 

υποχρεώσεων είναι αποτελεσματικό.  

2. Αν έχουν λογιστικοποιηθεί ορθά οι τόκοι και οι λοιπές δαπάνες των δανείων.  

3. Αν έχει γίνει ορθή αποτίμηση των τυχόν δανείων σε ξένο νόμισμα.  

4. Αν έχουν υπολογιστεί ορθά οι πληρωτέοι τόκοι, οι δαπάνες τόκων και τυχόν  

αποσβέσεις της διαφοράς υπέρ το άρτιο έκδοσης ομολογιών.  

5. Αν η επιχείρηση έχει τηρήσει όλους τους όρους και περιορισμούς που 

περιλαμβάνονται στην δανειακή σύμβαση.  

6. Αν τα δάνεια και οι σχετικοί τόκοι εμφανίζονται κανονικά στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και αν παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες στις υποσημειώσεις.  

7. Αν εμφανίζονται στις υποσημειώσεις οι υποθήκες και οι ενεχυριάσεις για την λήψη 
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δανείων.  

4.6.2 Εσωτερικός έλεγχος υποχρεώσεων 

 

Οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους εσωτερικούς ελεγκτές κατά τη 

διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου των υποχρεώσεων είναι ενδεικτικά οι εξής: 

1. Σύνταξη από τους ελεγκτές ή λήψη από την επιχείρηση ισοζυγίου ή αναλύσεων των 

λογαριασμών των δανείων και των σχετικών λογαριασμών τόκων και των διαφορών υπέρ ή 

υπό το άρτιο έκδοσης ομολογιών.  

2. Αντιπαραβολή αναλήψεων και εξοφλήσεων, με ποσά και ημερομηνίες μεταξύ 

λογαριασμών αναλυτικού καθολικού και αναλυτικών ημερολογίων εισπράξεων και 

πληρωμών.  

3. Επαλήθευση ορισμένων υπολογισμών τόκων.  

4. Έλεγχος αποτίμησης για δάνεια σε ξένο νόμισμα και έλεγχος των συναλλαγματικών 

διαφορών που προέκυψαν.  

5. Έλεγχος εγγραφών τόκων με αντιπαραβολή με τα παραστατικά των τραπεζών.  

6. Συμφωνία υπολοίπων με επιστολές δανειστών. Εξέταση και αιτιολόγηση των 

διαφορών.  

7. Εξακρίβωση της ορθής εμφάνισης των δανείων και των σχετικών συναλλαγών στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

8. Έλεγχος ορθού διαχωρισμού υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.  

9. Εξακρίβωση από τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου της έγκρισης για την 

σύναψη του δανείου.  

10. Επαλήθευση των συναλλαγών που έγιναν μέσα στην χρήση σχετικά με τα δάνεια 

βάση των δικαιολογητικών εξόφλησης των δόσεων, πληρωμής τοκομεριδίων κ.τ.λ. 

12. Μελέτη των σημαντικότερων όρων της σύμβασης ενυπόθηκου δανείου και 

ομολογιακού δανείου, από αντίγραφο που παραδίδει η επιχείρηση στους ελεγκτές, και 

εξακρίβωση της εφαρμογής όλων των όρων των δανειακών συμβάσεων.  

13. Εξακρίβωση της τήρησης όλων των νόμων και σχετικών νομισματικών περιορισμών 

και διατάξεων κατά την έκδοση του δανείου.  

14. Εξακρίβωση της σωστής εμφάνισης στον ισολογισμό των διαφορών υπό και υπέρ το 

άρτιο έκδοσης ομολογιών, καθώς και των αναπόσβεστων δαπανών έκδοσης του δανείου.  

15. Διαχωρισμός των δανείων με βάση αναπτυξιακούς νόμους, όσον αφορά την 
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εγκατάσταση ή την επέκταση των παγίων στοιχείων.  

16. Εξέταση της εφαρμογής της Αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

 

4.6.3 Οργάνωση Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου 

 

Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου για να είναι αποτελεσματικό και ικανοποιητικό πρέπει να 

έχει ορισμένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Ύπαρξη ειδικής χρηματοοικονομικής λειτουργίας, επιφορτισμένης να διασφαλίζει ότι:  

 Η οικονομική ισορροπία έχει γίνει σεβαστή.  

 Η χρηματοδότηση της επιχείρησης γίνεται με το μικρότερο κόστος.  

2. Σύνταξη προϋπολογισμού στον οποίο εμφανίζονται οι προβλέψεις δαπανών της 

επιχείρησης και οι αντίστοιχες ανάγκες χρηματοδότησης, ειδικότερα πρέπει να συντάσσονται 

απαραίτητα τα παρακάτω:  

 Προϋπολογισμός επενδύσεων.  

 Προϋπολογισμός εξόδων εκμετάλλευσης.  

 Προϋπολογισμός εσόδων εκμετάλλευσης.  

 Ταμειακός προϋπολογισμός.  

 Σχεδιασμός χρηματοδότησης.  

3. Πρόνοια για μείωση των ποσών που δανείζεται η επιχείρηση και δανεισμό στο 

ελάχιστο δυνατό κόστος, γεγονός που προϋποθέτει τις παρακάτω ενέργειες:  

 Ανάλυση των στοιχείων ενεργητικού που δεν είναι απαραίτητα στην επιχείρηση.  

 Εκτίμηση της αποδοτικότητας των ενεργητικών στοιχείων στα οποία θα γίνει η 

επένδυση.  

 Μελέτη των διαφόρων πιθανών δυνατοτήτων χρηματοδότησης.  

 Διαχείριση του ταμείου (εισροές – εκροές) από μέρα σε μέρα.  

4. Πριν από κάθε απόφαση δανεισμού προηγείται η σύνταξη φακέλου από τα στοιχεία 

του οποίου προκύπτουν:  

 Η αναγκαιότητα για τη λήψη του συγκεκριμένου τύπου δανείου, τόσο ως προς το 

ύψος του, όσο και ως προς το κόστος του.  

 Πίνακα όρων και τύπου εξόφλησης (επιτόκιο, διάρκεια, όροι προεξόφλησης, κ.λπ.)  

 Οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί (υποθήκες, ενέχυρα, κ.λπ.)  

5. Η απόφαση λήψης δανείου πρέπει να είναι εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο 
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ή από υπεύθυνο ειδικά διορισμένο.  

6. Ύπαρξη υπεύθυνου για να επιβλέπει και να παρακολουθεί τους όρους του δανείου 

(σεβασμός ημερομηνιών εξόφλησης, έλεγχος της χρησιμοποίησης του δανείου σύμφωνα με 

τις προβλέψεις).  

7. Το λογιστήριο να διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση των 

δανείων (δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού για κάθε δάνειο, κατοχή του πίνακα δόσεων 

εξόφλησης, περιοδική σύγκριση του υπολοίπου του λογαριασμού με τον πίνακα). 

4.6.4 Κυριότεροι πιθανοί κίνδυνοι στη διαχείριση των υποχρεώσεων. 

 

Οι υποχρεώσεις που έχει να ανταπεξέλθει η εταιρεία είναι πολύ σημαντικές και η 

παράλειψη κάλυψης τους μπορεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της. Οι κυριότεροι 

κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν αναφορικά με τις υποχρεώσεις είναι οι εξής:  

 Η παράλειψη καταχώρησης κάποιου δανείου.  

 Ο προσδιορισμός του αποτελέσματος χωρίς να έχουν συμπληρωθεί οι δουλεμένοι 

τόκοι ορθά (διαχωρισμός χρήσεων).  

 Η λανθασμένη αποτίμηση των δανείων.  

 Η μη ορθή απεικόνιση των δανείων στον Ισολογισμό (μη σωστός διαχωρισμός σε 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια).  

 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας αναφέρονται στις πληρωμές που είναι υποχρεωμένη να 

πραγματοποιήσει λόγω άσκησης της δραστηριότητας της. Είναι απαραίτητο για τις 

υποχρεώσεις αυτές να παρέχεται εύλογη διασφάλιση ότι είναι πραγματικές καθώς και ότι το 

ύψος τους ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες που έλαβε, στις ύλες που αγόρασε, στα δάνεια που 

έλαβε και  σε ότι άλλο συνέβαλε στη δημιουργία αυτών των υποχρεώσεων. Για το λόγο αυτό 

ο έλεγχος των υποχρεώσεων γίνεται με δειγματοληπτικό έλεγχο των αντίστοιχων 

παραστατικών, με σύγκριση των λογαριασμών και επαλήθευση των αριθμητικών πράξεων. 

Κύριος τρόπος επαλήθευσης των υποχρεώσεων είναι η αποστολή επιβεβαιωτικών επιστολών 

προς τους φορείς που οφείλονται οι υποχρεώσεις αυτές.  
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4.7 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και την ισχύουσα νομοθεσία , 

Ν.4308/2014, χαρακτηρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται για μακροχρόνια( 

μεγαλύτερη του έτους) κατοχή και εκμετάλλευση, χωρίς την πρόθεση μεταπώλησης. 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των παραγωγικών και 

επενδυτικών σκοπών της οικονομικής οντότητας και χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 Τα ενσώματα πάγια στοιχεία που περιλαμβάνουν: 

o  τα γήπεδα και οικόπεδα 

o Τα κτίρια, μηχανήματα, ο εξοπλισμός και οι βελτιώσεις των γηπέδων 

o Οι φυσικοί πόροι( εξαντλήσημα περιουσιακά στοιχεία) 

 Τα ασώματα ή άυλα πάγια στοιχεία που περιλαμβάνουν: 

o Τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας 

o Μακροχρόνιες μισθώσεις 

o Φήμη και πελατεία 

o Προνόμια εκμεταλλεύσεως 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε απόσβεση πλην των γηπέδων. 

4.7.1 Ενσώματα πάγια στοιχεία  

 

Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μια σειρά διαδικασιών με τις οποίες παρακολουθεί  τα 

ενσώματα πάγια στοιχεία της .  

Οι διαδικασίες αυτές είναι οι εξής: 

1. Αναγνώριση ενσώματου παγίου ως περιουσιακό στοιχείο 

Σύμφωνα με το Ν.4308/2014 το κόστος ενός ενσώματου παγίου αναγνωρίζεται ως 

περιουσιακό στοιχείο μόνο αν υπάρχει πιθανότητα: 
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 Εισροής στην οικονομική οντότητα μελλοντικών οικονομικών ωφελειών 

σχετιζόμενων με το πάγιο περιουσιακό στοιχείο, 

 Αξιόπιστης αποτίμησης του κόστους του πάγιου περιουσιακού στοιχείου. 

Η ικανοποίηση του πρώτου κριτηρίου γίνεται συνήθως αν όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη από 

τη χρήση του παγίου περιουσιακού στοιχείου περιέλθουν στην οικονομική οντότητα, ενώ του 

δεύτερου κριτηρίου γίνεται όταν η πράξη ανταλλαγής με βάση την οποία αποκτήθηκε το 

πάγιο περιουσιακό στοιχείο, προσδιορίζει το κόστος του. 

2. Αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης ως πάγια περιουσιακά 

στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος τους. 

Στο κόστος ενός στοιχείου ενσώματων παγίων περιλαμβάνεται: 

 Η τιμή αγοράς η οποία προσαυξάνεται από τους τυχόν εισαγωγικούς δασμούς και 

τους μη επιστρεπτέους φόρους, αφού αφαιρεθούν οι εμπορικές εκπτώσεις και, 

τυχόν, μειώσεις τιμών. 

 Το κόστος που σχετίζεται άμεσα με τη τοποθέτηση του περιουσιακού στοιχείου σε 

θέση και κατάσταση που η διοίκηση έχει προσδιορίσει και που απαιτείται για τη 

λειτουργία του. 

 Η αρχική εκτίμηση σχετικά με το κόστος αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης 

του στοιχείου αλλά και του κόστους για την αποκατάσταση του χώρου που το 

στοιχείο που τοποθετήθηκε. 

3. Καταχώρηση του παγίου στοιχείου στο μητρώο παγίων στην αξία κτήσεως, 

προσαυξημένη τυχόν κόστη. Το μητρώο παγίων πρέπει να περιέχει για κάθε πάγιο τα εξής 

στοιχεία: α)χαρακτηριστικά που αφορούν το πάγιο( όνομα, διακριτικά στοιχεία κ.ο.κ) β) 

τεχνικές προδιαγραφές γ) ατομικό κωδικό παγίου δ) ωφέλιμη ζωή, μέθοδο απόσβεσης , 

συντελεστή απόσβεσης, συσσωρευμένη απόσβεση, αναπροσαρμοσμένη αξία, αναπόσβεστη 

αξία παγίου υπολειμματική αξία παγίου, ε) αρχείο συντήρησης, στ) χώρο εγκατάστασης, 

φυσική κατάσταση παγίου, ζ) ημερομηνία αγοράς, στοιχεία τιμολογίου, η) κόστος κτήσης, 

ασφαλισμένη αξία παγίου, θ) καθεστώς παγίου (μισθωμένο ή απόκτηση), ι) κωδικό 

απόσβεσης, ια) παρακολούθηση προσθηκών  ή βελτιώσεων. 
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4. Καταχώρηση στο Βιβλίο απογραφών των ενσώματων παγίων στοιχείων κατά 

ομοειδείς κατηγορίες, αντίστοιχες των λογαριασμών γενικής λογιστικής με: α) την αξία 

κτήσεως( ή κόστους κατασκευής) προσαυξημένης με τις δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών 

και βελτιώσεων β) των αποσβέσεων και γ) της αναπόσβεστης αξίας. 

 

5. Καθορισμός μεθόδου απόσβεσης παγίων στοιχείων.   Έλεγχος αναπροσαρμογής τους. 

Απόσβεση ονομάζεται η μείωση της αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου από τη 

φθορά που υπέστη αυτό, είτε λόγω της παρόδου του χρόνου (χρονική φθορά), είτε λόγω της 

χρήσεως (λειτουργική φθορά), είτε και όταν οφείλεται σε επιστημονικές και τεχνικές 

ανακαλύψεις και εφευρέσεις (τεχνολογική απαξίωση). 

Οι κυριότερες μέθοδοι υπολογισμού του ετήσιου ποσού αποσβέσεως είναι: 

 Μέθοδος της σταθερής αποσβέσεως 

Είναι εκείνη κατά την οποία ο συντελεστής αποσβέσεως είναι σταθερός κάθε χρόνο και 

ο υπολογισμός με βάση το συντελεστή γίνεται πάντοτε από την αρχική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου. 

 Μέθοδος της φθίνουσας αποσβέσεως με σταθερό συντελεστή 

Είναι εκείνη κατά την οποία ο μεν συντελεστής παραμένει σταθερός ο δε υπολογισμός 

όχι από την αρχική αξία του περιουσιακού στοιχείου, αλλά κάθε φορά επί του 

υπολοίπου που εναπομένει από την αφαίρεση της αποσβέσεως. 

 Μέθοδος φθίνουσας αποσβέσεως με μειωμένο συντελεστή: 

Είναι εκείνη η μέθοδος κατά την οποία το ποσό της αποσβέσεως υπολογίζεται πάντα από 

την αρχική αξία αλλά με μειωμένο συντελεστή. Π.χ. τον 1ο χρόνο με 10%, το 2ο 

χρόνο με 9%, τον 3ο χρόνο με 8% κ.ο.κ. 

 Μέθοδος της αύξουσας αποσβέσεως 

Είναι εκείνη κατά την οποία το ποσό της αποσβέσεως αυξάνει κάθε χρόνο με αντίστοιχη 

αύξηση του συντελεστού. Π.χ. τον πρώτο χρόνο με 7%, το δεύτερο χρόνο με 8%, 

τον τρίτο χρόνο με 9% κ.ο.κ. 

 Μέθοδος αύξουσας αποσβέσεως με συντελεστή τα έτη ζωής 
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Κατά τη μέθοδο αυτή το ποσό της ετήσιας απόσβεσης του στοιχείου από τον ένα χρόνο 

στον άλλο αυξάνεται, δηλαδή ο συντελεστής αποσβέσεως του στοιχείου αυξάνεται 

από τον ένα χρόνο στον άλλο που υπολογίζεται πάντοτε από την αρχική αξία του 

στοιχείου. 

Για να βρεθεί το ετήσιο ποσό της αποσβέσεως πρέπει να μερισθεί το ποσό της αξίας του 

στοιχείου σε μέρη ανάλογα με τα έτη διαρκείας χρησιμοποιήσεως του στοιχείου. 

4.7.1.1Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο ελεγκτής  

 

Τα πάγια στοιχεία της και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης διατρέχουν 

κινδύνους που ο ελεγκτής πρέπει να λάβει υπόψη του κατά τον εσωτερικό του έλεγχο. 

Πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει ο ελεγκτής είναι: 

1. Η πιθανότητα κάποια πάγια που εμφανίζονται στον ισολογισμό να μην υπάρχουν ή να 

μην είναι στην κυριότητα της επιχείρησης.  

2. Το ενδεχόμενο ορισμένα έξοδα να έχουν καταγράφει στα πάγια αλλά να μην έχουν 

επιβαρύνει τα αποτελέσματα.  

3. Η πιθανότητα οι αποτιμήσεις-απαξιώσεις των παγίων να μην έχουν υπολογιστεί με 

ορθό τρόπο(πρόβλημα αποτίμησης παγίων)  

4.7.2 Διαδικασίες ελέγχου ενσώματων παγίων 

 

Για την διευκόλυνση του ο ελεγκτής πρέπει να ορίσει διαδικασίες κατά την διάρκεια του 

εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις οποίες θα διαχειρίζεται καλύτερα την κατάσταση των 

παγίων στοιχείων της επιχείρησης. 

1. Έλεγχος και απογραφή των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων  με 

συμφωνία της απογραφής με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις και μεταβολές που επήλθαν στα 

μητρώα παγίων. 

2. Έλεγχος συμφωνίας των συνολικών αθροισμάτων κάθε κατηγορίας παγίων στοιχείων 

του Μητρώου παγίων στοιχείων με τα συνολικά υπόλοιπα των αντίστοιχων λογαριασμών της 

γενικής λογιστικής. 

3. Έλεγχος διενέργειας φορολογικών αποσβέσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

της φορολογικής νομοθεσίας και πραγματοποίηση κατάλληλων αναμορφώσεων. 
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4. Έλεγχος ύπαρξης ξεχωριστών λογαριασμών επισκευής και συντήρησης κάθε παγίου 

για την καταχώρηση των αντίστοιχων δαπανών. 

5. Έλεγχος ορθής ενημέρωσης του Βιβλίου επενδύσεων για πάγια που έχουν υπαχθεί σε 

διάφορους αναπτυξιακούς νόμους με σκοπό τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των 

διαδικασιών και των υποχρεώσεων που υπαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

6. Έλεγχος ύπαρξης ξεχωριστών λογαριασμών για χρηματοδοτική ή λειτουργική 

μίσθωση παγίων στοιχείων και τα λοιπά πάγια στοιχεία της εταιρείας. 

Σύμφωνα με το Ν.4308/2014 ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην οικονομική 

οντότητα (μισθωτής) με χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της 

οντότητας με το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με 

ταυτόχρονη αναγνώριση της αντίστοιχης υποχρέωσης από την εκμισθώτρια οντότητα. 

Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά βάσει  των διατάξεων 

του Ν.4308/2014 για τα αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία. 

7. Έλεγχος αναπροσαρμογής της αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. 

8. Έλεγχος ύπαρξης λόγου απομείωσης της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

9. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο 

κόστος υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας της, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.  

 Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται  στα αποτελέσματα ως έξοδο. 

Αναστρέφονται στα αποτελέσματα όταν οι συνθήκες απομείωσης παύουν να 

ισχύουν. 

 Η λογιστική αξία του παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας απομείωσης δεν 

μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο αν δεν είχε αναγνωριστεί 

η ζημία απομείωσης. 

10. Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας  που αφορούν τα ενσώματα 

περιουσιακά στοιχεία της. Ειδικότερα: 

 Έλεγχος και συσχετισμός των εσόδων που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία (Έσοδα 

κεφαλαίων) με τους τίτλους επενδύσεων που εμφανίζονται στο μητρώο ή βιβλίο 

απογραφών. 
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 Έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του νόμου περί μη 

διανομής κερδών στις περιπτώσεις που υφίστανται αναπόσβεστα υπόλοιπα εξόδων 

ερευνών και άλλων συναφών κονδυλίων. 

 Έλεγχος για τυχόν οφειλή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. 

11. Έλεγχος της ορθής παρουσίασης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ειδικότερα: 

 Έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι έχουν αναγραφεί στο προσάρτημα τα αναλυτικά 

πληροφοριακά στοιχεία που απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία για τα ενσώματα 

περιουσιακά στοιχεία. 

12. Έλεγχος εμφάνισης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό σύμφωνα 

με τα όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. 

13. Έλεγχος διαπίστωσης της λογιστικής καταχώρησης των εμπράγματων βαρών επί 

ακινητοποιήσεων και εμφάνιση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις. 

Έλεγχος πώλησης ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Πραγματοποιείται έλεγχος 

εκκαθάρισης των (μικτών) λογαριασμών των ενσώματων παγίων που πωλήθηκαν, 

προσδιορισμός του αποτελέσματος και καταχώρησή του στο λογαριασμό 81” Έκτακτα και 

Ανόργανα Αποτελέσματα “.Ελέγχονται οι λογαριασμοί  των εσόδων, των κερδών ή των 

ζημιών που προέκυψαν από την πώληση των ενσώματων  περιουσιακών στοιχείων. 

14. Έλεγχος για τη ύπαρξη ενσώματων πάγιων στοιχείων που έχουν τεθεί εκτός 

εκμετάλλευσης και μεταφορά της αξίας κτήσης και των αποσβέσεών της από τους 

λογαριασμούς εκμετάλλευσης στους αντίστοιχους λογαριασμούς εκτός εκμετάλλευσης, 

καθώς και του τρόπου διενέργειας των αποσβέσεων για τους μήνες που έμειναν σε αδράνεια.  

15. Έλεγχος για τη τήρηση των διαδικασιών που αφορούν παρακολούθηση τυχόν 

εμπράγματων και άλλων βαρών που σχετίζονται με τα ενσώματα πάγια της εταιρείας. 

16. Έλεγχος για την επάρκεια των γνωστοποιήσεων στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις σχετικά με τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία. Οι κατάλληλες γνωστοποιήσεις 

περιλαμβάνουν: 

 Γνωστοποίηση του ποσού των ζημιών απομείωσης που καταχωρήθηκε στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου.  
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 Γνωστοποίηση του ποσού αναστροφής των ζημιών απομείωσης που 

καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 Γνωστοποίηση του ποσού ζημιών απομείωσης που καταχωρήθηκε απευθείας 

στα Ίδια κεφάλαια κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 Γνωστοποίηση του ποσού αναστροφής της ζημίας απομείωσης που 

καταχωρήθηκε απευθείας στα Ίδια κεφάλαια κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 Συνοπτική γνωστοποίηση των κύριων κατηγοριών των περιουσιακών 

στοιχείων που επηρεάζονται από ζημίες απομείωσης, καθώς και τα κύρια γεγονότα και 

συνθήκες που οδήγησαν στην καταχώρηση( αναστροφή) αυτών των ζημιών απομείωσης, 

στην περίπτωση που οι ζημίες απομείωσης που καταχωρήθηκαν (αναστράφηκαν) κατά 

τη διάρκεια της περιόδου είναι ουσιώδεις αθροιστικά για τις οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας. 

4.7.3 Ασώματες Ακινητοποιήσεις  

 

Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα περιουσιακά στοιχεία χαρακτηρίζονται τα ασώματα 

οικονομικά στοιχεία ή αγαθά που μπορούν να εκφραστούν σε χρηματικούς όρους, να 

αποτελέσουν αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής και που αποκτούνται από την οικονομική 

μονάδα με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 

έτους. 

Κύρια χαρακτηριστικά των ασώματων περιουσιακών στοιχείων είναι ότι: 

 Δεν έχουν φυσική υπόσταση 

 Εξασφαλίζουν στον κάτοχο τους ορισμένα αποκλειστικά δικαιώματα, παρέχουν 

στην επιχείρηση μελλοντικά οφέλη και έχουν μεγάλη ωφέλιμη ζωή 

Επειδή τα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν υλική υπόσταση, η αξία τους οφείλεται 

στα «οικονομικά πλεονεκτήματα που παρέχει η κυριότητα τους» η εξακρίβωση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων να είναι  δύσκολη.  

Γι’ αυτό οι ελεγκτές για να επαληθεύσουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύουν τους 

λογαριασμούς του καθολικού. 
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Η απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων γίνεται συνήθως με τη γραμμική 

μέθοδο. 

 Τα πάγια στοιχεία, τα ενσώματα και ειδικότερα τα ασώματα, είναι λογαριασμοί που 

χρήζουν ιδιαίτερων χειρισμών. Οφείλουν να είναι καταχωρημένα όλα τα Πάγια Στοιχεία της 

επιχείρησης στο μητρώο Παγίων το οποίο οφείλει να ενημερώνεται με καινούρια στοιχεία. 

Πρέπει να πραγματοποιείται ετήσια απογραφή τους, να προσδιορίζεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα η αξία τους από ειδικούς εκτιμητές, με σκοπό η λογιστική αξία τους να μην 

εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις από την εύλογη αξία τους. Για το λόγο αυτό 

πραγματοποιούνται και έλεγχοι αναπροσαρμογής ή απομείωσης της αξίας τους. Επίσης, είναι 

απαραίτητη η διενέργεια ετήσιων λογιστικών αποσβέσεων αλλά και φορολογικών. 

 

4.8 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

 

Η καθαρή θέση δείχνει το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που οι φορείς της επιχείρησης 

συνεισέφεραν και το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που δημιουργήθηκε εσωτερικά στην 

επιχείρηση ως αποτέλεσμα της κερδοφόρας λειτουργίας της και τα οποία περιουσιακά 

στοιχεία δεν διανεμήθηκαν στους ιδιοκτήτες ή μετόχους, αλλά κρατήθηκαν για να 

εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της.  

Σε μια απλοποίηση του ορισμού της Καθαρής Θέσης ο Ν.4308/2014 δίνει τον εξής 

ορισμό, Καθαρή Θέση είναι η διαφορά μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

μιας οντότητας. 

Οι όροι «καθαρή θέση», «ίδια κεφάλαια» και «μετοχικό κεφάλαιο» είναι γενικά 

συνώνυμοι, αλλά οι λογιστές συχνά τους χρησιμοποιούν κατά περίπτωση με 

διαφοροποιημένη και πιο ειδικευμένη σημασία. 

Ο ελεγκτής εξετάζει προσεκτικά την εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό, το οποίο 

είναι το σημαντικότερο έγγραφο σύστασης της εταιρείας, θέλοντας να δει αν η διανομή 

κερδών της επιχείρησης έχει γίνει σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στη σύμβαση, ως 

προς τον τρόπο διανομής των κερδών. Γενικότερα, με τη μελέτη της εταιρικής σύμβασης σε 

διάφορα θέματα όπως η εταιρική μερίδα ή η δυνατότητα απολήψεων, ο ελεγκτής εξακριβώνει 
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πόσο σωστές είναι οι εγγραφές των λογαριασμών με το πόσο κανονικά τηρούνται οι 

διατάξεις της σύμβασης και των καταστατικών.  

Οι μικρές επιχειρήσεις, παρόλο που δεν είναι απαραίτητο, θέλουν να ελέγχουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, ανά τακτές περιόδους. Οι σημαντικότεροι λόγοι που 

οδηγούν στην ενέργεια αυτή είναι, η ανάγκη λήψης χρηματοδότησης από Τραπεζικά 

Ιδρύματα, η προσπάθεια αποφυγής καταχρήσεων σε βάρος της εταιρείας, η αποκάλυψη 

ανωμαλιών και λαθών.  

Οι ελεγκτές πρέπει να διαχωρίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας από την προσωπική 

περιουσία του ιδιοκτήτη (Τσακλαγκάνος 2005). 

 

4.8.1 Σκοποί Εσωτερικού Ελέγχου των λογαριασμών της Καθαρής Θέσης 

 

Βασικός σκοπός των ελεγκτών κατά τον έλεγχο λογαριασμών των ιδίων κεφαλαίων είναι: 

 Να αξιολογήσουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται στον χειρισμό 

των μετοχών, των συναλλαγών επί των μετοχών και των μερισμάτων.  

 Να εξακριβώσουν αν οι συναλλαγές που έγιναν κατά την διάρκεια του οικονομικού 

έτους και επηρέασαν τους λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων είχαν εγκριθεί από 

τα αρμόδια όργανα και έγινε σωστά η καταχώρηση τους.  

 Να εξακριβώσουν αν έχουν τηρηθεί όλες οι νομικές διαδικασίες που διέπουν το 

κεφάλαιο ανωνύμων εταιρειών.  

 Να διαπιστώσουν αν οι λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζονται σωστά στις 

οικονομικές εκθέσεις.  

4.8.2  Εσωτερικός έλεγχος λογαριασμών Καθαρής Θέσης 

 

Οι τυπικές εργασίες που απαιτούνται στις περισσότερες περιπτώσεις ελέγχου του μετοχικού 

κεφαλαίου είναι οι ακόλουθες: 

1. Μια περιγραφή, συντασσόμενη από τους ελεγκτές ή την επιχείρηση, του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται στις συναλλακτικές πράξεις του μετοχικού 

κεφαλαίου.  

2. Σύντομη θεώρηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, των κανονισμών 

και των πρακτικών για ενημέρωση και των προβλεπόμενων ρυθμίσεων που αφορούν το 
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μετοχικό κεφάλαιο.  

3. Ανάλυση του λογαριασμού του μετοχικού κεφαλαίου, συντασσόμενη από τους 

ελεγκτές ή την εταιρεία.  

4. Ανάλυση του προϊόντος των εκδόσεων μετοχών.  

5. Ανάλυση συντασσόμενη από τους ελεγκτές ή την εταιρεία, του λογαριασμού των 

μετοχών χαρτοφυλακίου και εξέταση των μετοχών που η εταιρεία έχει στην διάθεση της.  

6. Επιβεβαίωση των εν κυκλοφορία τίτλων από τα ανεξάρτητα γραφεία τήρησης 

μητρώου και τους οργανισμούς μεταβίβασης τίτλων.  

7. Έλεγχος του αύξοντα αριθμού όλων των πιστοποιητικών των μετοχικών τίτλων.  

8. Έλεγχος όλων των ακυρωμένων πιστοποιητικών.  

9. Συμφωνία καθολικού μετοχών και βιβλίου πιστοποιητικών μετοχικών τίτλων με το 

γενικό λογαριασμό μετοχικού κεφαλαίου.  

10. Συγκέντρωση για λόγους φορολογίας εισοδήματος, του συνολικού αριθμού μετοχών 

που κατέχονται από τους αξιωματούχους της εταιρείας.  

11. Έλεγχος του σχηματισμού αποθεματικών σύμφωνα με το καταστατικό. 

12. Έλεγχος του σχηματισμού αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία. 

13. Έλεγχος ποσού για διανομή μερίσματος σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 

14. Έλεγχος εξοφλημένων μερισμάτων προηγούμενων χρήσεων με βάση τις 

μερισματαποδείξεις. 

15. Έλεγχος των κρατήσεων φόρου από τα καταβαλλόμενα μερίσματα. 

16.  Έλεγχος της σωστής σύνταξης της δήλωσης Φόρου Εισοδήματος της Εταιρείας. 

17. Έλεγχος του λογαριασμού « Διαφορά αναπροσαρμογής Παγίων Περιουσιακών 

Στοιχείων» 

18. Έλεγχος σωστής εμφάνισης του λογαριασμού «Καθαρή Περιουσία» 

19. Έλεγχος ορθότητας και εμφάνισης των ποσών του λογαριασμού « Κέρδη προς 

Διάθεση» 

20. Έλεγχος των μη διανεμηθέντων κερδών και της προσαρμογής αυτών από 

συναλλαγές και λάθη προηγούμενων χρήσεων.(Τσακλαγκάνος 2005) 

 

Η καθαρή θέση ως το σύνολο των λογαριασμών που απεικονίζουν την περιουσία της 

οντότητας οφείλει να είναι σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία, ως προς το σχηματισμό  

της, τη λογιστικοποίηση της καθώς και την ορθή απεικόνιση της στις χρηματοοικονομικές 
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καταστάσεις. Κυριότεροι λογαριασμοί που χρήζουν παρακολούθησης είναι το μετοχικό της 

κεφάλαιο, ο σχηματισμός των αποθεματικών της και ιδιαίτερα ο λογαριασμός Διαφορές 

αναπροσαρμογής που επηρεάζεται από τις μεταβολές διαφόρων λογαριασμών της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει παρουσίαση των διαδικασιών που εφαρμόζονται από την 

επιχείρηση και επηρεάζουν ταυτόχρονα τους περισσότερους λογαριασμούς του ισολογισμού. 

Αναλυτικότερα, θα παρουσιάσουμε τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται στους 

λογαριασμούς των πωλήσεων που επιφέρουν έσοδα στην επιχείρηση ,στους λογαριασμούς 

της μισθοδοσίας που είναι ένα από τα σημαντικά έξοδα για την επιχείρηση, μετά από αυτό 

των  υποχρεώσεων που δημιουργούνται από τις αγορές που πραγματοποιεί. Επίσης, θα 

παρουσιαστούν τα σημεία στα οποία οφείλει να επικεντρώνεται το Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου όσον αφορά τη διαδικασία της παραγωγής. 

5.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

Με τον όρο πωλήσεις εννοούμε κάθε ενέργεια που γίνετε από την μονάδα για την απόκτηση 

εσόδων, είτε πρόκειται για πωλήσεις αγαθών που κατασκευάζει, τροποποιεί ή αγοράζει και 

ξαναπωλεί η επιχείρηση, ή για παροχή υπηρεσιών, αποτελεί το κύριο αντικείμενο της 

επιχείρησης. 

 Για να θεωρήσουμε ότι η πώληση έγινε και έχουμε αντίστοιχο δουλεμένο έσοδο, 

πρέπει να έχει μεταβιβαστεί το αντάλλαγμα που αποτελεί το αντικείμενο της πώλησης. 

 Επομένως είναι σημαντική και καθοριστική η ημερομηνία μεταβίβασης της κυριότητας, γιατί 

σε αυτήν ακριβώς την ημερομηνία θεωρείται ότι επετεύχθη η πώληση. 

Η ημερομηνία εξαρτάται από τους όρους με τους οποίους γίνεται η πώληση. Έτσι 

έχουμε πώληση αμέσως μετά την έξοδο του αγαθού από την αποθήκη, όταν μεταφέρεται με 

ευθύνη του αγοραστή πελάτη. Μετά την φόρτωση για πωλήσεις, την παράδοση, ή μετά την 

ολοκληρωτική πληρωμή, εφόσον έχουμε πώληση με παρακράτηση κυριότητας. 

Ανάλογα με τον χρόνο είσπραξης του εσόδου έχουμε: 

 Πωλήσεις μετρητοίς, όπου η μεταβίβαση κυριότητας των αγαθών και η είσπραξη 

είναι ταυτόχρονες  
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 Πωλήσεις με πίστωση, όταν η μεταβίβαση κυριότητας προηγείται της είσπραξης.  

 Πωλήσεις με προθεσμία, όταν η αξία είσπραξης καθορίζεται όχι όταν γίνεται η 

συμφωνία πώλησης, αλλά όταν παραδίδεται πλήρως το προϊόν.  

 

5.1.1 Σκοποί του εσωτερικού ελέγχου των πωλήσεων και των απαιτήσεων 

 

Οι κυριότεροι σκοποί που επιδιώκουν οι ελεγκτές κατά των έλεγχο των απαιτήσεων και των 

πωλήσεων είναι να εξακριβώσουν : 

1. Την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται στις 

πωλήσεις και στις απαιτήσεις  

2. Την εγκυρότητα ή τη γνησιότητα των καταχωρημένων απαιτήσεων.  

3. Την κατά προσέγγιση πραγματοποιήσιμη αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων και  

4. Το διαχωρισμό των καταχωρημένων ποσών σε αξία πωλήσεως και σε τόκους 

5.1.2 Στάδια της λειτουργίας των πωλήσεων και υπηρεσίες που παρεμβαίνουν 

 

Τα στάδια που ακολουθούν πρέπει να γίνονται για να ολοκληρωθεί η λειτουργία πώλησης, 

αξιόπιστα και αποτελεσματικά: 

 Παραγγελία. Αποδοχή και καταγραφή της παραγγελίας  

 Παράδοση. Εκτέλεση της παραγγελίας  

 Τιμολόγηση. Έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου  

 Καταγραφή. Η λογιστική εμφάνιση της πώλησης στο ημερολόγιο πωλήσεων και 

στους λογαριασμούς πελατών, πωλήσεων και Φ.Π.Α.  

 Είσπραξη. Η παρακολούθηση των λογαριασμών πελατών μέχρι την στιγμή της 

εξολοκλήρου είσπραξης.   

5.1.3 Εσωτερικός έλεγχος πωλήσεων  

 

Συνήθως ο εσωτερικός έλεγχος των πωλήσεων επιτυγχάνεται καλύτερα με τον διαχωρισμό 

των αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε διαφορετικές υπηρεσίες ή άτομα να είναι υπεύθυνα για: 

1. Την έκδοση των εντολών πωλήσεων και έλεγχο αυτών 

2. Την έγκριση της πίστωσης και των «ορίων της χωριστά» για κάθε πελάτη. 

3. Την εξαγωγή των εμπορευμάτων από την αποθήκη. 
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4. Την φόρτωση και αποστολή των εμπορευμάτων με ταυτόχρονη έκδοση του δελτίου 

αποστολής 

5. Την έκδοση του τιμολογίου 

6. Την είσπραξη των απαιτήσεων 

7. Τον χαρακτηρισμό των πελατών ως επισφαλών και την έγκριση διαγραφής των 

ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων 

5.1.4 Μελέτη συστήματος εσωτερικού ελέγχου πωλήσεων 

 

Ένα επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου πωλήσεων οφείλει να 

περιλαμβάνει: 

1. Περιγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των εισπρακτέων λογαριασμών και 

των πωλήσεων επί πιστώσει.  

2. Σύγκριση δείγματος παραστατικών αποστολής (δελτίων αποστολής) με τα αντίστοιχα 

τιμολόγια πωλήσεων.  

3. Έλεγχο του τρόπου έγκρισης, έκδοσης και χρησιμοποίησης των πιστωτικών 

σημειωμάτων.  

4. Έλεγχο των εκπτώσεων επί πωλήσεων τοις μετρητοίς και των δαπανών μεταφοράς.  

5. Έλεγχο της λογιστικής παρακολούθησης του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), 

των πιστωτικών τόκων και των εσόδων από την εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, ή 

άλλων εσόδων της εταιρείας (π.χ. επιστροφές δασμών, τελών και εργοδοτικών εισφορών, που 

αφορούν τα προϊόντα που εξήχθησαν).  

6. Έλεγχο ταινίας ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικών καταστάσεων των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και συμφωνίας αυτών με τα αναλυτικά ημερολόγια πωλήσεων. 

7. Θεώρηση και ανάλυση του κέρδους των πωλήσεων με δόσεις.  

8. Εξέταση και επιβεβαίωση γραμματίων και λογαριασμών που διαγράφτηκαν ως 

ανεπίδεκτοι εισπράξεως.  

9. Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των απαιτήσεων 

και των πωλήσεων.  

10. Εξέταση της εφαρμογής της Αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

5.1.5 Υπηρεσίες που παρεμβαίνουν στη διαδικασία των πωλήσεων 

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πώλησης παρεμβαίνουν ορισμένες υπηρεσίες της 

επιχείρησης. Με την προϋπόθεση ότι τηρείτε η σημαντικότερη αρχή εσωτερικού ελέγχου « 
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Διαχωρισμός Εξουσιών», οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι διακριτά, τουλάχιστον οι 

ακόλουθες: 

1. Υπηρεσία πωλήσεων: Καταγράφει και παρακολουθεί την εκτέλεση της παραγγελίας. 

Οι όροι της παραγγελίας πρέπει να είναι αποδεκτοί και να ανταποκρίνονται στους όρους 

πωλήσεων που έχει προσδιορίσει η επιχείρηση. 

2. Υπηρεσία έγκρισης των πιστώσεων: αποδέχεται ή όχι την παραγγελία και αυτό 

εξαρτάται από το αν ο πελάτης είναι ασφαλής. 

3. Υπηρεσία αποστολών: διασφαλίζει ότι κάθε αποστολή αγαθών είναι εγκεκριμένη 

από αρμόδιο πρόσωπο, και ότι τα αγαθά που αποστέλλονται ανταποκρίνονται σε ποσότητα 

και ποιότητα με τα παραγγελθέντα. 

4. Υπηρεσία τιμολογήσεων: τα αγαθά που παραδίδονται πρέπει να ανταποκρίνονται 

στην παραγγελία, και για όλα αυτά να υπάρχει ένα τιμολόγιο νόμιμα συνταγμένο και 

αριθμητικά σωστό. Τέλος να έχουν εφαρμοστεί οι εγκεκριμένες τιμές πώλησης. 

5. Υπηρεσία λογιστικής πελατών: οι πωλήσεις πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ορθής 

ημερολογιακής εγγραφής αμέσως μετά την έκδοση του τιμολογίου. Οι εισπράξεις να 

εκτελούνται κανονικά, και οι αργοπορίες να παρακολουθούνται συστηματικά. Πρέπει να 

διαπιστώνεται η επισφάλεια του πελάτη, έγκαιρα, και οι προβλέψεις για πιθανές απώλειες να 

γίνονται συστηματικά. 
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ΠΩΛΗΣΕΩ
Ν

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΤΩΝ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩ
Ν

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩ
Ν

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ

Διάγραμμα 2: Υπηρεσίες στη λειτουργία των Πωλήσεων 
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5.1.6 Κυριότεροι πιθανοί κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης τους 

 

Όπως κάθε λειτουργία της επιχείρησης έτσι και αυτή των πωλήσεων ενέχει σημαντικούς 

κινδύνους. Στη συνέχεια, παρατίθενται  οι κυριότεροι πιθανοί κίνδυνοι. 

Η επιχείρηση προσπαθεί να περιορίσει τον κίνδυνο που δημιουργούν τα παρακάτω 

πιθανά ενδεχόμενα:  

 Να πραγματοποιηθούν και να καταχωρηθούν πωλήσεις σε εικονικούς πελάτες.  

 Να πραγματοποιηθούν πωλήσεις αγαθών χωρίς να εκδοθούν τα σχετικά τιμολόγια ή 

δελτία λιανικής πώλησης ή τα παραστατικά να περιέχουν λάθη ή παραλείψεις 

 Να έχουν χορηγηθεί πιστώσεις στους πελάτες χωρίς την απαραίτητη έγκριση του 

εξουσιοδοτημένου προσώπου.  

 Να γίνει λανθασμένη καταχώρηση των τιμολογίων των πιστωτικών σημειωμάτων 

και των άλλων εγγράφων στους κατάλληλους λογαριασμούς ή να γίνει σωστή 

καταχώρησή τους σε λάθος λογαριασμούς.  

 Να επιστραφούν πωληθέντα εμπορεύματα χωρίς έγκριση από εξουσιοδοτημένο 

στέλεχος.  

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων ο ελεγκτής προβαίνει στις εξής ενέργειες: 

 Αρχική αξιολόγηση του συστήματος. 

 Επαλήθευση της πραγματικής ύπαρξης του συστήματος. 

 Επαλήθευση της συνεχούς εφαρμογής του συστήματος. 

 Τελική αξιολόγηση του συστήματος- σύνταξη του πίνακα αξιολόγησης. 

 

Για την ελαχιστοποίηση των παραπάνω κινδύνων θεσπίζονται ορισμένα μέτρα εσωτερικού 

ελέγχου, από τα οποία τα πιο ουσιαστικά είναι τα παρακάτω: 

1. Όλα τα δελτία παραγγελίας, οι εντολές πώλησης, τα τιμολόγια και τα δελτία 

αποστολής πρέπει να είναι προαριθμημένα, νομότυπα συμπληρωμένα και να φέρουν τις 

υπογραφές των υπευθύνων.  

2. Όλα τα παραστατικά των πωλήσεων πρέπει να συσχετίζονται ώστε να διαπιστώνεται 

αν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της παραγγελίας και να εντοπίζονται ανεκπλήρωτες 

παραγγελίες πωλήσεων.  

3. Η χορήγηση πίστωσης πρέπει να εγκρίνεται πριν από την παράδοση στον πελάτη των 
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πωληθέντων αποθεμάτων.  

4. Τα δελτία αποστολής πρέπει να αποδίδουν την ποσότητα και ποιότητα όλων των 

εμπορευμάτων που έχουν διατεθεί.  

5. Οι τιμοκατάλογοι που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση των προϊόντων πρέπει να 

είναι ενημερωμένοι με τις ισχύουσες τιμές.  

6. Οι τιμές που αναγράφονται στο τιμολόγιο πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που 

αναγράφονται στα δελτία παραγγελιών και στους τιμοκαταλόγους.  

7. Οι υπολογισμοί στα τιμολόγια πρέπει να επαληθεύονται από τρίτο πρόσωπο, υπάλληλο 

συνήθως του λογιστηρίου.  

8. Ο υπεύθυνος για την έκδοση τιμολογίων δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στα πιστωτικά 

σημειώματα γιατί μπορεί να ιδιοποιηθεί εισπράξεις εκδίδοντας εικονικά ταμειακά 

παραστατικά και πιστωτικά σημειώματα.  

9. Ο οικονομικός διευθυντής και όχι ο διευθυντής των πωλήσεων, πρέπει να είναι 

υπεύθυνος για την έγκριση χορήγησης πιστώσεων. 

Η λειτουργία των πωλήσεων έχει μεγάλη σημασία για την επιχείρηση συνεπώς και για τον 

εσωτερικό έλεγχο. Η λειτουργία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους λογαριασμούς των 

αποθεμάτων, των απαιτήσεων, των χρηματικών διαθεσίμων και συμβάλλει και στη 

δημιουργία του αποτελέσματος της επιχείρησης. Έτσι με τον έλεγχο που πραγματοποιείται 

στις κινήσεις των λογαριασμών, στα εκδοθέντα παραστατικά πραγματοποιείται ένας 

ευρύτερος έλεγχος όλων σχετιζόμενων λογαριασμών.  
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5.2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος της μισθοδοσίας έχει ως στόχο πρωτίστως να διαπιστώσει το κατά 

πόσο οι ενέργειες της οντότητα είναι σύννομες με την εργασιακή νομοθεσία,  δηλαδή να 

επιβεβαιώσει τον σωστό υπολογισμό των εργασιακών αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, 

τυχόν υπερωριών, επιδομάτων. 

5.2.1 Σκοπός ελέγχου μισθοδοσίας 

Οι ελεγκτές κατά τη διενέργεια των λογαριασμών της μισθοδοσίας έχουν ως σκοπό να 

διαπιστώσουν ότι: 

 Όλοι όσοι εμφανίζονται στις μισθοδοτικές καταστάσεις εργάζονται πραγματικά 

στην επιχείρηση. 

 Η Εταιρεία σέβεται και τηρεί τους εργατικούς νόμους καθώς και τις συλλογικές 

συμβάσεις. 

 Οι κρατήσεις και οι αποδοχές είναι σύμφωνες με ότι ορίζουν οι σχετικές διατάξεις 

και οι εργατικοί νόμοι( ΙΚΑ-ΦΜΥ-υπερωρίες-νυκτερινή εργασία-άδειες-αργίες) 

 Ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών βοηθάει στην επίτευξη του 

εσωτερικού ελέγχου σε ικανοποιητικό βαθμό.  

 

5.2.2 Διαδικασίες ελέγχου Μισθοδοσίας 

Οι σημαντικότερες διαδικασίες που πρέπει να εξεταστούν στη Μισθοδοσία είναι: 

1. Η Διαδικασία της πρόσληψης: με την πρόσληψη ενός νέου μισθωτού η υπηρεσία 

προσωπικού θα πρέπει να καταχωρήσει στο σχετικό βιβλίο μισθοδοσίας το μισθό που 

συμφωνήθηκε καθώς και τυχόν επιδόματα και λοιπές παροχές. Ακόμη, τυχόν υπερωρίες ή 

εργάσιμες αργίες θα πρέπει να καταβάλλονται επιπλέον και να  ενημερώνεται η καρτέλα του 

μισθωτού και το  μισθολόγιο. Θα πρέπει να αποστέλλεται ενημερωτικό σημείωμα, με 

λεπτομερή ανάλυση λογαριασμού , στον υπεύθυνο της υπηρεσίας όπου απασχολήθηκε ο 

υπάλληλος. Τέλος, σε περίπτωση αποχώρησης του υπαλλήλου θα πρέπει να ενημερώνεται η 

υπηρεσία μισθοδοσίας και τα σχετικά βιβλία. 

2. Αξιολόγηση και έλεγχος του χρόνου εργασίας: Ο μισθωτός πληρώνεται σύμφωνα με 

το χρόνο που θα απασχοληθεί, και για την παρακολούθηση των εργατοωρών του κάθε 
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εργαζόμενου στην επιχείρηση θα πρέπει όλοι οι υπάλληλοι να χτυπούν καθημερινά τις κάρτες 

τους ή να υπογράφουν τις καρτέλες παρουσίας. Όταν κάποιος υπάλληλος απουσιάζει τακτικά 

και αδικαιολόγητα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας έχει την υποχρέωση να επισημάνει το 

γεγονός και να εισηγηθεί να του παρακρατηθεί ένα μέρος του μισθού του. Οι υπερωρίες κάθε 

εργαζόμενου θα πρέπει να καταβάλλονται μαζί με την εξόφληση του μισθού, αφού πρώτα 

εξακριβωθεί αν είναι πραγματικές ή πλασματικές. 

3. Τρόπος καταβολής των μισθών: Η πληρωμή των μισθών γίνεται είτε με επιταγές 

είτε με μετρητά τα οποία τοποθετούνται σε ένα φάκελο με αναλυτική βεβαίωση αποδοχών 

και κρατήσεων (εκκαθαριστικό σημείωμα). Η εταιρεία που πληρώνει με επιταγές 

χρησιμοποιεί συνήθως έναν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Η υπηρεσία λογιστηρίου ετοιμάζει 

ένα ένταλμα για το συνολικό ποσό, που βασίζεται στο σύνολο της μισθοδοσίας. Οι επιταγές 

αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό, για λόγους προφύλαξης, 

ασφάλειας και ελέγχου. Στο τέλος κάθε μήνα ή ανά δεκαπενθήμερο γίνεται η διαδικασία 

αυτή και πρέπει να συνοδεύεται πάντα με απόδειξη αποδοχών και κρατήσεων, για τη νομική 

κατοχύρωση και των δύο πλευρών. Υπεύθυνος για την καταβολή των μισθών είναι ο ταμίας ο 

οποίος διαχειρίζεται τα μετρητά και τους λογαριασμούς όψεως των τραπεζών και ο οποίος 

τελεί υπό την εποπτεία της ταμειακής υπηρεσίας. 

4. Περιγραφή του εσωτερικού ελέγχου της μισθοδοσίας. Οι  ελεγκτές πρέπει να 

γνωρίζουν τον τρόπο πληρωμής των μισθών που ακολουθεί η εταιρεία, δηλαδή αν πληρώνει 

με επιταγές ή μετρητά. Ακόμη πρέπει να είναι γνωστή η τήρηση τραπεζικού λογαριασμού και 

ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη γι αυτές τις διαδικασίες και για την προετοιμασία των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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5.2.3 Υπηρεσία Μισθοδοσίας 

 

Η υπηρεσία μισθοδοσίας έχει την ευθύνη του υπολογισμού της μισθοδοσίας και της 

κατάρτισης των μισθοδοτικών καταστάσεων. Η υπηρεσία μισθοδοσίας δεν πρέπει να εκτελεί 

τις σχετικές λειτουργίες της παρακολούθησης του χρόνου εργασίας, της πρόσληψης των 

μισθωτών ή της διανομής στους μισθωτούς των επιταγών. Οι υποχρεώσεις με τις  οποίες είναι 

επιφορτισμένη η  υπηρεσία μισθοδοσίας είναι :  

1. Η έκδοση των επιταγών μισθοδοσίας  

2. Η έκδοση των βεβαιώσεων αποδοχών και κρατήσεων για κάθε μισθωτό.  

3. Η τήρηση ενός ημερολογίου μισθοδοσίας  

4. Η τήρηση ενός καθολικού στο οποίο συνοψίζονται οι αποδοχές και οι κρατήσεις 

κάθε μισθωτού.  

5. Η κατάρτιση ενός πίνακα κατανομής της μισθοδοσίας που δείχνει την κατανομή του 

κόστους μισθοδοσίας σε άμεσο, σε γενικές διοικητικές δαπάνες και στους λογαριασμούς 

δαπανών των διαφόρων υπηρεσιών και  

6. Την κατάρτιση τριμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται στις 

φορολογικές αρχές και δείχνουν τις αποδοχές και το φόρο που παρακρατήθηκε από κάθε 

μισθωτό. 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ
ΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΡΤΕΛΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

•ΥΠΗΕΣΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 
ΜΙΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

•ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΑΜΟΙΒΩΝ

•ΤΑΜΕΙΟ

Διάγραμμα 3: Υπηρεσίες στη λειτουργία της Μισθοδοσίας 
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5.2.4 Πρόγραμμα ελέγχου μισθοδοσίας 

 

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την διάρκεια του ελέγχου της μισθοδοσίας είναι 

(Τσακλαγκάνος 2005): 

1. Διενέργεια ελέγχου διαδικασιών για την πληρωμή της μισθοδοσίας για μία ή 

περισσότερες περιόδους. 

2. Επαλήθευση των ονομάτων σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από την υπηρεσία 

προσωπικού. 

3. Δειγματοληπτική επαλήθευση του χρόνου εργασίας που εμφανίζεται στις 

μισθοδοτικές καταστάσεις που τηρούνται σύμφωνα με τις κάρτες προσέλευσης και 

αποχώρησης. 

4. Έλεγχος των αριθμητικών πράξεων κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας. 

5. Σύγκριση του συνόλου της μισθοδοσίας με τη συγκεντρωτική κατάσταση του κόστους 

εργασίας που ετοιμάστηκε από την υπηρεσία κοστολόγησης.. 

6. Διασταύρωση με αιφνιδιαστικό έλεγχο των στοιχείων( επιταγών και αποδείξεων) με 

το μισθολόγιο. 

7. Έλεγχος των επιδομάτων και bonus, με την εξέταση των συμβάσεων και των 

λεπτομερών αποδεικτικών στοιχείων 

8. Έλεγχος εφαρμογής της Αρχής της Αυτοτέλειας των Χρήσεων. 

5.2.5 Κυριότεροι πιθανοί κίνδυνοι  στη μισθοδοσία 

 

Η μισθοδοσία είναι μια διαδικασία η οποία επιβαρύνει σε υψηλό βαθμό τα έξοδα της 

οντότητας. Για το λόγο αυτό ο χειρισμός της οφείλει να είναι τέτοιος ώστε να αποτρέπονται 

όσο το δυνατόν περισσότερο οι κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία 

της. Οι πιθανότεροι κίνδυνοι που μπορεί να εντοπιστούν στη διαδικασία αυτή είναι: 

 Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται να μην ανταποκρίνονται 

 α) στις συμφωνηθείσες βασικές αμοιβές, 

 β) στον πραγματικό χρόνο εργασίας, 

 γ) στα πρόσωπα που πράγματι εργάζονται στην επιχείρηση.  

 Οι δεδουλευμένες αμοιβές προσωπικού να μην καταχωρούνται στην χρήση που 

αφορούν αλλά στην επόμενη.  

 Οι εργοδοτικές εισφορές να μην έχουν καταχωρηθεί. 



 
 

75 
 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να ακολουθεί τα όσα ορίζει το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου της 

μισθοδοσίας με σκοπό να διασφαλίσει την ορθότητα των μισθοδοτικών καταστάσεων, την 

ανταπόκριση της επιχείρησης στις υποχρεώσεις που δημιουργούνται προς τα ασφαλιστικά 

ταμεία και το Δημόσιο. Επίσης, πρέπει να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση ως προς την 

ανεξαρτησία των λειτουργιών που υπάρχουν στη διαδικασία της μισθοδοσίας. 

 

5.3ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Παραγωγή είναι η διαδικασία με την οποία η επιχείρηση με τη χρήση των πρώτων και 

βοηθητικών υλών της, μέσω του εξοπλισμού της και με τη βοήθεια του προσωπικού της 

καταφέρνει να θέσει στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού τα προϊόντα της. 

 Για να είναι η παραγωγική διαδικασία σωστή και αποτελεσματική, πρέπει η 

επιχείρηση να εφαρμόζει ορισμένες διαδικασίες οι οποίες να καλύπτουν τον κύκλο της 

παραγωγικής διαδικασίας όπως επίσης να υπάρχει και αξιολόγηση του συστήματος αυτού. 

Θα πρέπει να καταρτίζεται κάθε έτος ένα ενιαίο πρόγραμμα παραγωγής για όλα τα προϊόντα 

της αλλά και για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν όλα 

τα τμήματα της επιχείρησης ,δηλαδή οι πωλήσεις, οι προμήθειες και το τμήμα αποθήκευσης 

και διαχείρισης υλικών. Το πρόγραμμα αυτό πριν εφαρμοστεί θα πρέπει να έχει εγκριθεί από 

τη διοίκηση και να έχει οριστεί ένας υπεύθυνος υλοποίησης του προγράμματος. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης πρέπει να ελέγχεται εάν το πρόγραμμα παραγωγής 

εκτελείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και σε συνδυασμό με την πρόοδο των πωλήσεων. 

Επίσης, εξετάζεται εάν υπάρχουν αποκλίσεις από το πρόγραμμα παραγωγής κατά το 

τελευταίο διάστημα, και αν υπάρχουν θα πρέπει να εξεταστούν. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος 

για τη τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας. Αν υπάρχουν αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων θα πρέπει να 

εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένο άτομο της διοίκησης. 

Σε μια παραγωγική επιχείρηση θα πρέπει να υπάρχει τμήμα διασφάλισης ποιότητας το 

οποίο να φροντίσει ώστε, η επιχείρηση να αποκτήσει κάποιο σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

πχ  I.S.O, να γίνεται ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής και τα αποτελέσματα 

του να κοινοποιούνται στη διοίκηση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ποιοτικού 
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ελέγχου διαπιστωθούν αποκλίσεις, θα πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. Το τμήμα 

ποιοτικού έλεγχου θα πρέπει να ελέγχει αν οι πρώτες ύλες όπως και οι βοηθητικές ύλες  

αποθηκεύονται σε κατάλληλες συνθήκες. 

Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των ποσοτήτων 

που παρελήφθησαν, της ποιότητας των εμπορευμάτων. Κατά τη μεταφορά των υλών από την 

αποθήκη στην παραγωγή συμπληρώνονται τα κατάλληλα δελτία αναλώσεων; Επιβάλλεται η 

μεταφορά, ευαίσθητων και επικίνδυνων υλικών, από την αποθήκη στην παραγωγή να γίνεται 

από κατάλληλα και εκπαιδευμένα άτομα. Ακόμη και η μεταφορά ημικατεργασμένων 

προϊόντων από τμήμα σε τμήμα ή σε αποθηκευτικούς χώρους να συνοδεύεται από δελτία 

εσωτερικής μετακίνησης. 

Οι παραγόμενες ποσότητες θα πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο παραγωγής ούτως 

ώστε η αποθήκη να τηρείται συστηματικά και να παρουσιάζει τις πραγματικές ποσότητες 

πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και τελικών προϊόντων. Στο βιβλίο παραγωγής θα πρέπει 

να αναγράφονται και οι φύρες και να συγκρίνονται με την προβλεπόμενη φύρα από τις 

προδιαγραφές του παραγόμενου προϊόντος. 

Στα τελικά προϊόντα  θα πρέπει να γίνεται έλεγχος, εάν ανταποκρίνονται στις αρχικές 

προδιαγραφές σχετικά με την ποιότητα, τη συσκευασία και την εμφάνιση. Ακόμη, θα πρέπει 

να γίνεται συσχετισμός των ποσοτήτων των υλικών του συνταγολογίου με τη τελική 

παραγωγή και να εξεταστούν τυχόν αποκλίσεις. 

Τέλος, θα πρέπει να εφαρμόζεται και ένα σύστημα κοστολόγησης στο όποιο θα 

περιλαμβάνονται οι αναλώσεις πρώτων και βοηθητικών υλών, οι εργατοώρες, οι ποσότητες 

ημικατεργασμένων και κατεργασμένων προϊόντων, οι αναλώσεις ενέργειας. Το σύστημα 

κοστολόγησης θα πρέπει να αξιολογείται και να εξετάζεται αν ο επιμερισμός των στοιχείων 

κόστους στα κέντρα κόστους της επιχείρησης γίνεται σωστά. 

Στο τέλος της χρήσης θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση όλου του συστήματος του 

κύκλου παραγωγής. 

Αν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας προκύψουν ελαττωματικά 

προϊόντα θα πρέπει να γίνει εξέταση για το λόγο που χαρακτηρίστηκαν ως ελαττωματικά, να 

πιστοποιηθούν από τον ποιοτικό έλεγχο, να καταμετρηθούν και να καταγραφούν. Στη 

συνέχεια πρέπει να εξεταστεί η διαχείριση των προϊόντων αυτών δηλαδή αν θα προωθηθούν 

στην αγορά σε χαμηλότερες τιμές ή αν συγκεντρωθούν και εκποιηθούν συνολικά ή αν 
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καταστραφούν ή ανακυκλωθούν. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος της διαδικασίας που 

ακολουθείται για την επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων από τους πελάτες και της 

πολιτικής αντικατάστασης που ακολουθείται.(Παπαστάθης 2003) 

Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας επικεντρώνεται στη τήρηση των διαδικασιών 

και στη συμπλήρωση των κατάλληλων εγγράφων εσωτερικής διακίνησης, όπως αυτά των 

εξόδων και εισόδων των αποθεμάτων πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και τελικών 

προϊόντων στις αποθήκες. Επίσης, φροντίζει για την ορθή εφαρμογή του συστήματος 

κοστολόγησης των τελικών προϊόντων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

 6.1 Σκοπός  

Μια παραγωγική μονάδα έχει ως κύριες διαδικασίες την παραλαβή των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος, τις διαδικασίες παραγωγής που 

ακολουθούνται με σκοπό τη δημιουργία του τελικού προϊόντος, την αποθήκευση του και 

τελικά την πώληση του.  

 Οι διαδικασίες αυτές δημιουργούν στην επιχείρηση υποχρεώσεις, προς προμηθευτές 

και προσωπικό αλλά και απαιτήσεις από τους πελάτες της. Στο σημείο αυτό εμείς θα 

εξετάσουμε τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει η επιχείρηση και τυχόν 

αποκλίσεις από το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που μπορεί να εντοπιστούν κατά τη 

διάρκεια ανασκόπησης του. 

6.2 Επισκόπηση Επιχείρησης 

Η Επιχείρηση «Α» που ελέγχουμε έχει Κύκλο Εργασιών ύψους 15.000.000 € και απασχολεί 

55 εργαζομένους. Έτσι, σύμφωνα με το Ν.4308/2014 εντάσσεται στις μικρομεσαίες 

οντότητες. Παρουσιάζονται λοιπόν οι διαδικασίες που εφαρμόζονται από την Επιχείρηση 

«Α». 

Αγορές πρώτων υλών: 

Ο υπεύθυνος αποθήκης μόλις διαπιστώσει ότι τα αποθέματα ορισμένων κωδικών των 

χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών πλησιάζουν το απόθεμα ασφαλείας, συμπληρώνει το 

Εσωτερικό Έγγραφο Παραγγελίας «ΕΕΠ Νο 1» με τις απαραίτητες ποσότητες των 

επιθυμητών κωδικών, το υπογράφει και το παραδίδει στην Υπηρεσία που εκδίδει την αρχική 

Εντολή Αγοράς. Η Υπηρεσία αυτή συντάσσει την Εντολή Αγοράς « ΕΑ Νο » και την  

παραδίδει στην Υπηρεσία Αγορών. 

Η Υπηρεσία Αγορών βρίσκει μέσα από τον εγκεκριμένο κατάλογο προμηθευτών τον 

κατάλληλο για να κάνει την παραγγελία. Στη συνέχεια συντάσσει τα Δελτία Παραγγελίας 
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Αγορών « Δ. Π. Α Νο »σε δύο αντίτυπα, ένα για το αρχείο της και ένα για τον προμηθευτή. 

Με την αποστολή του « Δ. Π. Α Νο » στον κατάλληλο προμηθευτή είτε μέσω e-mail είτε 

τηλεφωνικώς ή FAX πραγματοποιείται η παραγγελία. 

Μόλις περάσει τα απαραίτητο διάστημα που έχει γνωστοποιήσει ο προμηθευτής ότι θα 

χρειαστεί για να ετοιμάσει την παραγγελία, η παραγγελία φτάνει στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης. Ο υπεύθυνος παραλαβών προβαίνει σε καταμέτρηση της ποσότητας που 

παραλαμβάνει καθώς και σε έναν οπτικό έλεγχο της ποιότητας των υλικών και στη συνέχεια 

προβαίνει σε αντιστοίχηση των όσων κατέγραψε ο ίδιος και των όσων αναγράφονται στο 

παραστατικό τιμολόγιο αγορών « Τ.Α Νο » . Αν η υπηρεσία παραλαβών είναι ίδια με την 

υπηρεσία Αποθήκης τότε πραγματοποιεί και τις αντίστοιχες καταγραφές εισόδου των αγαθών 

στα αποθέματα. Η υπηρεσία παραλαβών συντάσσει το Δελτίο Παραλαβής «ΔΠ Νο» 

σύμφωνα το παραστατικό αγοράς σε δύο αντίτυπα , ένα για το αρχείο της και ένα παραδίδει 

στην Υπηρεσία λογιστικής Προμηθευτών .   

Η υπηρεσία λογιστικής Προμηθευτών παραλαμβάνει το τιμολόγιο αγορών «Τ.Α Νο » 

και το Δελτίο Παραλαβής «ΔΠ Νο» και καταχωρεί τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από 

αυτή την αγορά. Επίσης, αφού προβεί σε σύγκριση του Δελτίου Παραγγελίας Αγορών « Δ. Π. 

Α Νο», του Δελτίου Παραλαβής «ΔΠ Νο» και του Τιμολογίου Αγοράς « Τ.Α Νο» παρέχει 

έγκριση για την έναρξη της διαδικασίας εξόφλησης της υποχρέωσης. 

Τέλος, η έγκριση  για την έναρξη της διαδικασίας εξόφλησης της υποχρέωσης 

παραδίδεται στην η υπηρεσία πληρωμής των τιμολογίων, που αναλαμβάνει την εξόφληση 

αφού έχει διασφάλιση έγκριση από αρμόδιο πρόσωπο (έγκριση στο τιμολόγιο, στην 

ημερομηνία πληρωμής και στο μέσο πληρωμής)  

Τα έγγραφα που διακινούνται στο εσωτερικό της επιχείρησης καθώς και τα τιμολόγια 

αγορών πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένα άτομα και να φυλάσσονται στο 

αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Αφού παραληφθούν τα εμπορεύματα αποθηκεύονται σε κατάλληλες συνθήκες όπως 

αυτές ορίζονται από τις προδιαγραφές των προϊόντων. Στο χώρο αποθήκευσης των 

εμπορευμάτων δεν έχει πρόσβαση κανένας άλλος εκτός από το προσωπικό της αποθήκης. 

Παραγωγική διαδικασία 

Για να ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία πρέπει πρώτα να οριστούν οι διαδικασίες που θα 

ακολουθηθούν ώστε να παραχθεί το τελικό προϊόν. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την 
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εξαγωγή των πρώτων και βοηθητικών υλών από τις αποθήκες, την επεξεργασία τους  

σύμφωνα με τις οδηγίες παραγωγής του προϊόντος, και τελικά την παραγωγή του τελικού 

προϊόντος. Αφού παραχθεί το τελικό προϊόν αποθηκεύεται στις αποθήκες μέχρι τελικά να 

πουληθεί. 

 Οι παραγωγικές διαδικασίες έχουν απεικονιστεί σε διαγράμματα ροής τα οποία 

περιγράφουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. 

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των εγκεκριμένων διαδικασιών παραγωγής σε όλα τα 

στάδια που ακολουθούνται συμπληρώνονται εσωτερικά δελτία κινήσεων. Η ανάλωση των 

πρώτων και βοηθητικών υλών συνοδεύεται από το Δελτίο Εξαγωγής « ΔΕ Νο» όπου 

αναγράφονται τα είδη και οι ποσότητες που εξήχθησαν από τις αποθήκες. Επίσης, 

συμπληρώνονται τα Δελτία Παραγωγής «Δ.Παρ Νο» στο οποίο είναι ξεχωριστό για κάθε 

παραγόμενο προϊόν και περιέχει τα είδη και τις ποσότητες των πρώτων και βοηθητικών υλών 

που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του. 

 Με το Δελτίο Παραγωγής παραγόμενου προϊόντος ενημερώνονται τα παρακάτω 

τμήματα: 

 Το τμήμα Παραγωγής 

 Το τμήμα Πωλήσεων 

 Ο υπεύθυνος αποθήκης 

 Το τμήμα προμηθειών 

 Το λογιστήριο 

 Αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή των προϊόντων, πραγματοποιείται η αποθήκευση 

τους σε χώρους σύμφωνους με τις οδηγίες αποθήκευσης κάθε προϊόντος. Η αποθήκευση 

συνοδεύεται επίσης από Δελτίο Αποθήκευσης « ΔΑπ Νο» όπου παρουσιάζονται τα είδη και 

οι ποσότητες προς αποθήκευση αλλά και οι συνθήκες στις οποίες αποθηκεύτηκαν. 

 Οι παραγωγικές μονάδες οφείλουν να εφαρμόζουν και ένα Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, όπου και αυτό με τη σειρά του απαιτεί τη 

τεκμηρίωση των διαδικασιών παραγωγής σε συγκεκριμένα έντυπα.  

Πωλήσεις  

Οι πωλήσεις είναι η πηγή εσόδων της επιχείρησης, όπου με αυτά καταφέρνει να ανταπεξέλθει 

στις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα της. Όπως και στις αγορές, έτσι 
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και στις πωλήσεις έχουν διάφορες υπηρεσίες που παρεμβαίνουν μέχρι τελικά το προϊόν να 

φτάσει στον πελάτη. 

Όταν ο πελάτης θέλει να πραγματοποιήσει μια παραγγελία απευθύνεται, είτε 

τηλεφωνικώς είτε μέσω e-mail ή FAX, στην υπηρεσία πωλήσεων. Η Υπηρεσία Πωλήσεων 

καταγράφει την παραγγελία στο Δελτίο Παραγγελίας Πωλήσεων  «Δ. Π. Π Νο». Στο Δελτίο 

Παραγγελίας Πωλήσεων αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη, το είδος και τις ποσότητες 

των προϊόντων που επιθυμεί. Επίσης αναφέρεται και η επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής 

των προϊόντων. Επίσης, η Υπηρεσία Πωλήσεων αναλαμβάνει να παρακολουθεί την εκτέλεση 

της παραγγελίας από το Δελτίο Εκτέλεσης Παραγγελίας «Δ. Ε. Π Νο». Για να ξεκινήσει να 

ετοιμάζεται μια παραγγελία πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την Υπηρεσία Έγκρισης των 

Πιστώσεων. Η έγκριση της παραγγελίας γίνεται με βάση την πιστοληπτική ικανότητα και η 

αξιοπιστία του πελάτη. 

 Στη συνέχεια, αφού ετοιμαστεί η παραγγελία, η Υπηρεσία Αποστολών σύμφωνα με το 

Δελτίο Παραγγελίας Πωλήσεων « Δ. Π. Π Νο»  και το Δελτίο Εκτέλεσης Παραγγελίας « Δ. 

Ε. Π Νο» εκδίδει το Δελτίο Αποστολής Παραγγελίας « Δ. Α. Π Νο». Ελέγχει την ποσότητα 

αλλά και την ποιότητα των προϊόντων της παραγγελίας και αν αυτά ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του πελάτη. 

 Αφού η παραγγελία έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Αποστολών, η Υπηρεσία 

Τιμολογήσεων με βάση το Δελτίο Παραγγελίας Πωλήσεων « Δ. Π. Π Νο» ,το Δελτίο 

Εκτέλεσης Παραγγελίας « Δ. Ε. Π Νο» και το Δελτίο Αποστολής Παραγγελίας «Δ. Α. Π Νο» 

εκδίδει το Τιμολόγιο Πώλησης « Τ.Π Νο». Μόλις εκδοθεί και το Τιμολόγιο Πώλησης η 

παραγγελία είναι έτοιμη να αποσταλεί στον πελάτη. 

 Όλα τα παραστατικά δηλαδή το Δελτίο Παραγγελίας Πωλήσεων, το Δελτίο 

Εκτέλεσης Παραγγελίας, το Δελτίο Αποστολής Παραγγελίας και το Τιμολόγιο Πώλησης 

παραδίδονται στην Υπηρεσία Λογιστικής Πελατών η οποία λογιστικοποιεί τις πωλήσεις 

καθώς και τις απαιτήσεις που δημιουργούνται από τις επί πιστώσει πωλήσεις. Επίσης, η 

υπηρεσία αυτή είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη του ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας 

του πελάτη καθώς και με το σχηματισμό προβλέψεων για πιθανές απώλειες από επισφαλείς 

απατήσεις. 
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 Τα έγγραφα εσωτερικής διακίνησης των προϊόντων αλλά και τα τιμολόγια πωλήσεων 

και τα δελτία αποστολής είναι υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και 

φυλάσσονται στο αρχείο κάθε υπηρεσίας.  

Μισθοδοσία 

Η μισθοδοσία είναι ένα σημαντικό κόστος στο οποίο βαρύνει την επιχείρηση. Για το λόγο 

αυτό πρέπει οι προκαθορισμένες διαδικασίες να εφαρμόζονται ώστε να μην παρατηρούνται 

αποκλίσεις οι οποίες θα επιβαρύνουν το κόστος αυτό. 

 Το τμήμα μισθοδοσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το τμήμα προσωπικού ώστε να 

είναι σε θέση να παρακολουθούν τις ανάγκες της επιχείρησης σε προσωπικό αλλά και να 

διαχειρίζονται σωστά τις υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους, τα ασφαλιστικά ταμεία και 

το Δημόσιο. 

 Το τμήμα προσωπικού είναι χωρισμένο σε τέσσερις λειτουργίες.  

 Οι ανάγκες της επιχείρησης σε προσωπικό, οι προδιαγραφές που πρέπει να 

πληροί το προσωπικό περιγράφονται και εξετάζονται στη Λειτουργία Απόφασης 

για πρόσληψη προσωπικού.  

 Στη συνέχεια η Λειτουργία δημιουργίας φακέλων προσωπικού δημιουργεί τους 

φακέλους του προσωπικού.  

 Η Λειτουργία της πρόληψης προσωπικού περιλαμβάνει τις διαδικασίες 

πρόσληψης, καθορισμού του μισθού του κάθε εργαζόμενου, τον προσδιορισμό 

των ασφαλιστικών εισφορών του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης 

στη λειτουργία αυτή τηρούνται οι φάκελοι του προσωπικού και ενημερώνονται με 

τις κατάλληλες αλλαγές όποτε αυτό είναι απαραίτητο. 

 Και τέλος η Λειτουργία παρακολούθησης του χρόνου εργασίας είναι αυτή που 

προσφέρει στην λειτουργία σύνταξης των μισθοδοτικών καταστάσεων τις 

εργατοώρες που απασχολήθηκε ο κάθε εργαζόμενος. 

Με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τις λειτουργίες του τμήματος προσωπικού 

στο τμήμα μισθοδοσίας οι παρακάτω λειτουργίες προβαίνουν στις εργασίες που τους 

αντιστοιχούν: 

 Η λειτουργία σύνταξης των μισθοδοτικών καταστάσεων με βάση τις εργατοώρες 

απασχόλησης κάθε εργαζόμενου και με τα στοιχεία που παίρνει από τους 
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φακέλους των εργαζομένων συντάσσει τη μηνιαία κατάσταση  μισθοδοσίας όπου 

υπολογίζει τις αποδοχές κάθε εργαζόμενου καθώς και τις εισφορές στα 

ασφαλιστικά ταμεία. 

 Στη συνέχεια η μισθοδοτική κατάσταση περνάει από τη λειτουργία πληρωμής των 

μισθοδοτικών καταστάσεων όπου και πραγματοποιούνται οι πληρωμές των 

εργαζομένων με καταθέσεις στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους. 

  Η υπηρεσία πληρωμής των υποχρεώσεων αναλαμβάνει τις πληρωμές των 

υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία  και το Δημόσιο. 

 Τέλος, η υπηρεσία λογιστικής παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για τη 

λογιστικοποίηση των μισθοδοτικών καταστάσεων. 

6.3 Ανασκόπηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν  

για την ανασκόπηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Τα σημεία αυτά προέρχονται από 

το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της επιχείρησης και η απάντηση ΝΑΙ στην ερώτηση 

σημαίνει πως ο ελεγκτής απέκτησε εύλογη διασφάλιση ότι η διαδικασία αυτή τηρείται ορθώς. 

Στην περίπτωση που η απάντηση είναι ΟΧΙ, η περίπτωση αυτή συνιστά απόκλιση από το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και παρατήρηση του ελεγκτή. 

 Ο πίνακας 4 παρουσιάζει τις διαδικασίες που ελέγχονται κατά την ανασκόπηση του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για τη λειτουργία των αγορών. 

 Πίνακας 4:Ανασκόπηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Αγορών 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ/ΦΥΛΛΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αγορές    

1. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία παραγγελιών;  

Χ  Φ.Ε Νο 1 

2. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία αγορών; 

Χ  Φ.Ε Νο 2 

3. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία παραλαβών; 

Χ  Φ.Ε Νο 3 

4. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία λογιστικής 

προμηθευτών; 

Χ  Φ.Ε Νο 4 

5. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία πληρωμής 

τιμολογίων; 

Χ  Φ.Ε Νο 5 

6. Υπάρχουν 

κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένα άτομα 

Χ  Φ.Ε Νο 6 
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 Ο πίνακας 5 παρουσιάζει τις διαδικασίες που ελέγχονται κατά την ανασκόπηση του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για τη διαχείριση των αποθεμάτων. 

Πίνακας 5:Ανασκόπηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για τα Αποθέματα 

στις υπηρεσίες αυτές; 

7. Είναι όλες οι αγορές 

ως προς την αξία τους 

λογιστικοποιημένες; 

Χ  Φ.Ε Νο 7 

8. Είναι ορθή η 

λογιστικοποίηση των 

υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από τις 

αγορές; 

Χ  Φ.Ε Νο 8 

9. Είναι ορθή η 

λογιστικοποίηση των 

προϊόντων αγοράς ως προς 

την ποσότητα; 

Χ  Φ.Ε Νο 9 

10. Υπάρχει κατάλογος 

εγκεκριμένων 

προμηθευτών; 

Χ  Φ.Ε Νο 10 

11. Γίνεται περιοδική 

αξιολόγηση των 

προμηθευτών; 

Χ  Φ.Ε Νο 11 

12. Γίνεται καταμέτρηση 

των ποσοτήτων κατά την 

παραλαβή; 

Χ  Φ.Ε Νο 12 

13. Συμπληρώνονται 

ορθά τα έγγραφα 

εσωτερικής διακίνησης; 

 Χ Φ.Ε Νο 13 

14. Τα έγγραφα 

εσωτερικής διακίνησης 

είναι υπογεγραμμένα από 

τα υπεύθυνα άτομα; 

 Χ Φ.Ε Νο 14 

15. Εφαρμόζεται η Αρχή 

Αυτοτέλειας των 

Χρήσεων; 

   

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ/ΦΥΛΛΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αποθέματα    

16. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία προμηθειών; 

Χ  Φ.Ε Νο 16 

17. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία παραλαβών; 

Χ  Φ.Ε Νο 17 

18. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία αποθήκευσης; 

Χ  Φ.Ε Νο 18 

19. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία χορήγησης; 

Χ  Φ.Ε Νο 19 

20. Υπάρχει ανεξάρτητη Χ  Φ.Ε Νο 20 
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υπηρεσία επεξεργασίας; 

21. Υπάρχει ανεξάρτητη 

λειτουργία αποστολής; 

Χ  Φ.Ε Νο 21 

22. Υπάρχουν 

κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένα άτομα 

στις υπηρεσίες αυτές; 

Χ  Φ.Ε Νο 22 

23. Υπάρχουν 

κατάλληλα άτομα 

υπεύθυνα για την είσοδο 

και έξοδο των αποθεμάτων 

στην αποθήκη; 

 Χ Φ.Ε Νο 23 

24. Υπάρχουν 

κατάλληλα άτομα 

υπεύθυνα για τη φύλαξη 

και διατήρηση των 

αποθεμάτων; 

Χ  Φ.Ε Νο 24 

25. Υπάρχουν 

κατάλληλα άτομα 

υπεύθυνα για τη λογιστική 

καταχώρηση των 

κινήσεων; 

Χ  Φ.Ε Νο 25 

26. Πραγματοποιείται 

ετήσια φυσική απογραφή 

των αποθεμάτων; 

Χ  Φ.Ε Νο 26 

27. Η απογραφή 

πραγματοποιείται από 

άτομα ανεξάρτητα της 

αποθήκευσης και φύλαξης 

των αποθεμάτων; 

 Χ Φ.Ε Νο 27 

28. Οι συνθήκες 

φύλαξης και διατήρησης 

των αποθεμάτων είναι 

κατάλληλες; 

Χ  Φ.Ε Νο 28 

29. Είναι περιορισμένη η 

πρόσβαση στους χώρους 

φύλαξη των αποθεμάτων 

σε μη έχοντες εργασία; 

 Χ Φ.Ε Νο 29 

30. Η διακίνηση των 

αποθεμάτων συνοδεύεται 

από τα κατάλληλα 

παραστατικά; 

Χ  Φ.Ε Νο 30 

31. Γίνεται έλεγχος για 

ενδείξεις απαξίωσης των 

αποθεμάτων; 

 Χ Φ.Ε Νο 31 

32. Υπάρχει σύστημα 

κοστολόγησης; 

Χ  Φ.Ε Νο 32 

33. Υπάρχει 

καθορισμένη μέθοδος 

αποτίμησης των 

Χ  Φ.Ε Νο 33 
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Ο πίνακας 6 παρουσιάζει τις διαδικασίες που ελέγχονται κατά την ανασκόπηση του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για τη διαχείριση των απαιτήσεων. 

Πίνακας 6:Ανασκόπηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Απαιτήσεων 

αποθεμάτων; 

34. Εφαρμόζεται σωστά 

η μέθοδος αποτίμησης; 

 Χ Φ.Ε Νο 34 

35. Είναι ορθή η 

απεικόνιση των 

αποθεμάτων στον 

ισολογισμό; 

 Χ Φ.Ε Νο 35 

36. Παρέχεται στο 

προσάρτημα η κατάλληλη 

πληροφόρηση σύμφωνα με 

όσα ορίζονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία; 

 Χ Φ.Ε Νο 36 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ/ΦΥΛΛΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Απαιτήσεις    

37. Υπάρχει 

καταμερισμός των 

ευθυνών σε κατάλληλα 

άτομα σχετικά με τη 

διαχείριση των 

απαιτήσεων; 

Χ  Φ.Ε Νο 37 

38. Πραγματοποιείται 

επιβεβαίωση των 

υπολοίπων των 

λογαριασμών με αποστολή 

επιστολών; 

Χ  Φ.Ε Νο 38 

39. Είναι ορθά 

λογιστικοποιημένοι οι 

δεδουλευμένοι τόκοι και οι 

τοκοφόρες απαιτήσεις; 

Χ  Φ.Ε Νο 39 

40. Στο λογαριασμό 

Χρεώστες 

περιλαμβάνονται μόνο οι 

απαιτήσεις που δεν 

προέρχονται από 

πωλήσεις; 

Χ  Φ.Ε Νο 40 

41. Πραγματοποιείται 

τακτικός έλεγχος της 

πιστοληπτικής ικανότητας 

των πελατών; 

 Χ Φ.Ε Νο 41 

42. Πραγματοποιούνται 

προβλέψεις για επισφαλείς 

πελάτες; 

 Χ Φ.Ε Νο 42 

43. Πραγματοποιούνται  Χ Φ.Ε Νο 43 
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Ο πίνακας 7 παρουσιάζει τις διαδικασίες που ελέγχονται κατά την ανασκόπηση του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για τη λειτουργία των πωλήσεων. 

Πίνακας 7:Ανασκόπηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Πωλήσεων 

προβλέψεις για απώλειες 

από επισφαλείς πελάτες; 

44. Οι επιταγές 

εισπρακτέες φυλάσσονται 

σε ασφαλή χώρο με 

ελεγχόμενη πρόσβαση; 

Χ  Φ.Ε Νο 44 

45. Υπάρχει 

εγκεκριμένος 

τιμοκατάλογος, από τη 

Διοίκησης, βάσει του 

οποίου πραγματοποιούνται 

οι πωλήσεις; 

Χ  Φ.Ε Νο 45 

46. Υπάρχει εγκεκριμένη 

πολιτική επιστροφών και 

χορηγήσεως εκπτώσεων; 

Χ  Φ.Ε Νο 46 

47. Εφαρμόζεται η αρχή 

του Αυτοτέλειας των 

χρήσεων; 

  Φ.Ε Νο 47 

48. Όσον αφορά το 

ταμείο, είναι ο ταμίας 

διαφορετικός από το 

λογιστή; 

Χ  Φ.Ε Νο 48 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ/ΦΥΛΛΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πωλήσεις    

49. Η εσωτερική 

διακίνηση των προϊόντων 

συνοδεύεται από τα 

αντίστοιχα παραστατικά;  

Χ  Φ.Ε Νο 49 

50. Το παραστατικό που 

θα συνοδέψει την πώληση 

βρίσκει αντιστοιχία στα 

δελτία εσωτερικής 

κίνησης; 

Χ  Φ.Ε Νο 50 

51. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία πωλήσεων; 

Χ  Φ.Ε Νο 51 

52. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία έγκρισης των 

πιστώσεων; 

Χ  Φ.Ε Νο 52 

53. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία αποστολών; 

Χ  Φ.Ε Νο 53 

54. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία τιμολογήσεων; 

Χ  Φ.Ε Νο 54 

55. Υπάρχει ανεξάρτητη Χ  Φ.Ε Νο 55 
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Ο πίνακας 8 παρουσιάζει τις διαδικασίες που ελέγχονται κατά την ανασκόπηση του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για τη λειτουργία της μισθοδοσίας. 

Πίνακας 8:Ανασκόπηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Μισθοδοσίας 

υπηρεσία λογιστικής 

πελατών; 

56. Η έκδοση των 

τιμολογίων γίνεται από 

αρμόδιο υπάλληλο 

διαφορετικό από εκείνον 

που διαπραγματεύεται τις 

πωλήσεις ή που 

παρακολουθεί τους 

λογαριασμούς των 

πελατών;  

Χ  Φ.Ε Νο 56 

57. Παρέχεται στο 

προσάρτημα η κατάλληλη 

πληροφόρηση σχετικά με 

τις πωλήσεις; 

Χ  Φ.Ε Νο 57 

58. Εφαρμόζεται η Αρχή 

Αυτοτέλειας των 

Χρήσεων; 

Χ  Φ.Ε Νο 58 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ/ΦΥΛΛΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μισθοδοσία    

59. Υπάρχει ανεξάρτητη 

λειτουργία απόφασης για 

πρόσληψη προσωπικού; 

 Χ Φ.Ε Νο 59 

60. Υπάρχει ανεξάρτητη 

λειτουργία δημιουργίας 

φακέλων προσωπικού; 

 Χ Φ.Ε Νο 60 

61. Υπάρχει ανεξάρτητη 

λειτουργία πρόσληψης 

προσωπικού; 

 Χ Φ.Ε Νο 61 

62. Υπάρχει ανεξάρτητη 

λειτουργία 

παρακολούθησης του 

χρόνου εργασίας; 

 Χ Φ.Ε Νο 62 

63. Υπάρχει ανεξάρτητη 

λειτουργία σύνταξης των 

μισθοδοτικών 

καταστάσεων; 

Χ  Φ.Ε Νο 63 

64. Υπάρχει ανεξάρτητη 

λειτουργία πληρωμής των 

μισθοδοτικών 

καταστάσεων; 

Χ  Φ.Ε Νο 64 

65. Υπάρχει ανεξάρτητη 

υπηρεσία πληρωμής των 

Χ  Φ.Ε Νο 65 



 
 

89 
 

 
 
 

υποχρεώσεων προς τρίτους; 

66. Υπάρχει ανεξάρτητη 

λειτουργία λογιστικής 

παρακολούθησης της 

μισθοδοσίας; 

Χ  Φ.Ε Νο 66 

67. Υπάρχει φάκελος 

εργαζομένων; 

Χ  Φ.Ε Νο 67 

68. Ο φάκελος 

εργαζομένων είναι 

ενημερωμένος; 

 Χ Φ.Ε Νο 68 

69. Υπάρχουν 

εγκεκριμένες διαδικασίες 

πρόσληψης του 

προσωπικού; 

Χ  Φ.Ε Νο 69 

70. Υπάρχουν 

διαδικασίες φύλαξης των 

φακέλων των εργαζομένων; 

Χ  Φ.Ε Νο 70 

71. Υπάρχουν 

διαδικασίες καταγραφής 

του χρόνου εργασίας; 

Χ  Φ.Ε Νο 71 

72. Η σύνταξη των 

μισθοδοτικών καταστάσεων 

γίνεται σύμφωνα με 

εγκεκριμένες διαδικασίες; 

Χ  Φ.Ε Νο 72 

73. Η πληρωμή της 

μισθοδοσίας γίνεται μέσω 

τραπεζικών λογαριασμών; 

Χ  Φ.Ε Νο 73 

74. Γίνεται σύνταξη 

προϋπολογισμού της 

μισθοδοτικής δαπάνης; 

 Χ Φ.Ε Νο 74 

75. Υπάρχουν 

διαδικασίες αποζημίωσης 

σε περίπτωση απόλυσης; 

Χ  Φ.Ε Νο 75 

76. Εφαρμόζεται πιστά η 

ισχύουσα εργατική, 

ασφαλιστική και 

φορολογική νομοθεσία; 

Χ  Φ.Ε Νο 76 

77. Εφαρμόζεται η Αρχή 

Αυτοτέλειας των Χρήσεων; 

Χ  Φ.Ε Νο 77 

78.  Η λογιστικοποίηση 

των μισθοδοτικών 

καταστάσεων είναι ορθή; 

Χ  Φ.Ε Νο 78 

79. Η πληροφόρηση που 

παρέχεται στο προσάρτημα 

είναι σύμφωνη με όσα 

ορίζει η ισχύουσα 

νομοθεσία; 

Χ  Φ.Ε Νο 79 



 
 

90 
 

Η αξιολόγηση των τμημάτων μισθοδοσίας και προσωπικού έγινε μέσω 

ερωτηματολογίου που διερευνούσε την παρακολούθηση του προσωπικού ως προς την 

έγκριση της πρόσληψης του, του μισθού του και γενικότερα τη τήρηση του προσωπικού του 

φακέλου. Παρακολούθησε επίσης, τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται για τον έλεγχο του 

χρόνου εργασίας των εργαζομένων, τον τρόπο κατάρτισης και πληρωμής των μισθοδοτικών 

καταστάσεων. Τέλος, διερεύνησαν την κατανομή των καθηκόντων στις λειτουργίες αυτές 

ώστε να καταφέρουν να είναι ανεξάρτητες. Στη συνέχεια, ο ελεγκτής πραγματοποίησε και 

δειγματοληπτικούς ελέγχους διαδικασιών ώστε να απόκτηση εύλογη διασφάλιση της 

ορθότητας των πληροφοριών που συνέλεξε μέσω των ερωτηματολογίων 

Παράλληλα με τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αγορές, πραγματοποιήθηκε και 

έλεγχος τον υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει: 

 Έλεγχο των λογιστικών εγγραφών και συσχετισμό τους με τα παραστατικά αγορών 

καθώς και με το βιβλίο πληρωμών. 

 Έλεγχο της ορθού μερισμού των δαπανών σε κέντρα κόστους. 

 Επανεκτέλεση αριθμητικών πράξεων. 

 Δειγματοληπτικό έλεγχο ορθού προσδιορισμού του ΦΠΑ.  

 Έλεγχο καταχώρησης των εξόδων στη χρήση τους σύμφωνα με την Αρχή 

Αυτοτέλειας των Χρήσεων. 

Ο πίνακας 9 παρουσιάζει τις διαδικασίες που ελέγχονται κατά την ανασκόπηση του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για τη λειτουργία της παραγωγής. 

Πίνακας 9:Ανασκόπηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Παραγωγής 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ/ΦΥΛΛΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Παραγωγή    

80. Υπάρχουν 

εγκεκριμένες διαδικασίες 

παραγωγής; 

Χ  Φ.Ε Νο 80 

81. Υπάρχουν 

προληπτικά μέτρα που να 

αντιμετωπίζουν τυχόν 

αποκλίσεις από την ορθή 

παραγωγή του προϊόντος; 

Χ  Φ.Ε Νο 81 

82. Υπάρχουν 

προδιαγραφές παραγωγής 

των προϊόντων; 

Χ  Φ.Ε Νο 82 

83. Εφαρμόζονται οι 

προδιαγραφές παραγωγής; 

Χ  Φ.Ε Νο 83 

84. Υπάρχει σύστημα Χ  Φ.Ε Νο 84 
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Ευρήματα- αποκλίσεις 

Ο ελεγκτής σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που έχει συντάξει καθώς και με το 

ερωτηματολόγιο επαλήθευσης των διαδικασιών προβαίνει σε φυσική επισκόπηση των χώρων 

της επιχείρησης καθώς και των διαδικασιών που εκτελούνται. Επίσης πραγματοποιεί 

δειγματοληπτικούς ελέγχους για να εξακριβώσει την πραγματοποίηση των όσων ορίζονται 

από τις διαδικασίες καθώς και σε επαλήθευση των ορισμένων αριθμητικών πράξεων. Από τις 

ελεγκτικές διαδικασίες που πραγματοποίησε ο ελεγκτής εντόπισε τις παρακάτω αποκλίσεις 

από το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. 

Τα ευρήματα καθώς και όλα τα τεκμήρια που συγκέντρωσε ο ελεγκτής καταχωρούνται 

στα φύλλα εργασίας Φ.Ε του προσωρινού φακέλου ελέγχου. Από τον έλεγχο των ανωτέρω 

διαδικασιών παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:  

 Κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες 

παραλαβές πρώτων υλών έλειπαν τα αντίστοιχα δελτία παραλαβής. (Φ.Ε Νο 13) 

 Συνέπεια της μη ύπαρξης υπεύθυνων ατόμων για την παραλαβή και αποθήκευση των 

πρώτων και βοηθητικών υλών είναι τα δελτία παραλαβών και αποθήκευσης να μην 

υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. (Φ.Ε Νο 14) 

 Δεν υπάρχουν κατάλληλα άτομα για την παραλαβή και εισαγωγή στους χώρους 

αποθήκευσης των πρώτων και βοηθητικών υλών, αλλά οι παραλαβές και η 

αποθήκευση γίνονται από υπαλλήλους της παραγωγής. (Φ.Ε Νο 23) 

 Η απογραφή των εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον αποθηκάριο. 

(Φ.Ε Νο 27) 

 Επιπλέον κατά τη διάρκεια της παρατήρηση των διαδικασιών, βρέθηκαν στον χώρο 

της αποθήκης πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση εισόδου στον χώρο . (Φ.Ε Νο 29) 

διασφάλισης ποιότητας; 

85. Η αποθήκευση των 

τελικών προϊόντων γίνεται 

σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές φύλαξης; 

Χ  Φ.Ε Νο 85 

86. Υπάρχει βιβλίο 

παραγωγής; 

Χ  Φ.Ε Νο 86 

87. Υπάρχει εγκεκριμένη 

διαδικασία για τη 

διαχείριση των 

ελαττωματικών προϊόντων; 

Χ  Φ.Ε Νο 87 
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 Κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικού ελέγχου, ο ελεγκτής διαπίστωσε την ύπαρξη 

άχρηστων αποθεμάτων καθώς βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα τα 

οποία δεν είχαν αποτιμηθεί σωστά. (Φ.Ε Νο 34) 

 Συνέπεια, της ανωτέρω παρατήρησης είναι η μη ορθή απεικόνιση της αξίας των 

αποθεμάτων στον ισολογισμό (Φ.Ε Νο 35) 

 Τέλος, η πληροφόρηση που παρέχεται στο προσάρτημα σχετικά με τα αποθέματα 

είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά το περιεχόμενο της περιέχει λάθη 

λόγω των αποκλίσεων που διαπιστώθηκαν από τον ελεγκτή. ( Φ.Ε Νο 36) 

 Κατά την αποστολή επιβεβαιωτικών επιστολών για την επιβεβαίωση δείγματος 

απαιτήσεων καθώς και παρακολούθησης του χρόνου που παραμένουν ανείσπρακτες 

οι απαιτήσεις διαπίστωσε την ύπαρξη ανείσπρακτων απαιτήσεων για διάστημα 

μεγαλύτερο του έτους. Παρατήρησε επίσης ότι δεν διενεργήθηκε έλεγχος της 

πιστοληπτικής ικανότητα αυτών των πελατών και ακόμη ότι δεν σχηματίστηκε 

πρόβλεψη για επισφάλεια. (Φ.Ε Νο 41, Νο 42, Νο 43)  

 Κατόπιν ελέγχων διαδικασιών ,ελέγχων τεκμηρίωσης εργασιών, παρατήρησης  

διαδικασιών  αποκτήθηκε εύλογη διασφάλιση για τη σύμφωνη λειτουργία των 

Πωλήσεων με τα όσα ορίζει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. ( Φ.Ε Νο 49- Νο 58) 

 Με την διενέργεια ελέγχων εγκρίσεων, ελέγχων διενέργειας εργασιών σε δείγμα των 

εγγράφων του τμήματος προσωπικού και προσωπικής παρατήρησης εντοπίστηκε ότι 

οι λειτουργίες του τμήματος προσωπικού ασκούνται όλες από τον ίδιο υπάλληλο το 

οποίο έχει ως συνέπεια την έλλειψη  ανεξαρτησίας μεταξύ των λειτουργιών. (Φ.Ε Νο 

59- Νο 62) 

 Με την διενέργεια αντίστοιχων ελέγχων εγκρίσεων, ελέγχων διενέργειας εργασιών σε 

δείγμα των εγγράφων του τμήματος μισθοδοσίας και προσωπικής παρατήρησης 

εντοπίστηκε ότι οι λειτουργίες του τμήματος μισθοδοσίας ασκούνται είναι 

ανεξάρτητες. ( Φ.Ε Νο 62- Νο 65) 

 Διαπιστώθηκε επίσης ότι τηρείται ο φάκελος προσωπικού αλλά μέσω 

δειγματοληπτικού ελέγχου προέκυψε ότι δεν είναι ενημερωμένος. ( Φ.Ε Νο 66- Νο 

67) 

 Διαπιστώθηκε ότι δεν πραγματοποιείται προϋπολογισμός της μισθοδοτικής δαπάνης.( 

Φ. Ε Νο 74) 

 Κατόπιν ελέγχων διαδικασιών ,ελέγχων τεκμηρίωσης εργασιών, παρατήρησης  

διαδικασιών  αποκτήθηκε εύλογη διασφάλιση για τη σύμφωνη λειτουργία της 
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Παραγωγικής διαδικασίας με τα όσα ορίζει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. ( Φ.Ε 

Νο 80- Νο 87) 

Μέσα από τη μελέτη εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου σε μια παραγωγική μονάδα 

έγινε αντιληπτό πως ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις λειτουργίες οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα καθημερινά. Σε μια παραγωγική επιχείρηση τέτοιες λειτουργίες είναι αυτή 

των αγορών των πρώτων και βοηθητικών υλών, της παραγωγής , των πωλήσεων και της 

μισθοδοσίας. Από κάθε λειτουργία ο ελεγκτής πρέπει να αποκτά εύλογη διασφάλιση ότι οι 

διαδικασίες εκτελούνται όπως ορίζονται από το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου καθώς φέρουν 

και τις κατάλληλες εγκρίσεις από τα αρμόδια πρόσωπα. Επίσης, οφείλει να πραγματοποιεί 

φυσική επισκόπηση των διαδικασιών που εκτελούνται καθώς και δειγματοληπτικό έλεγχο 

στα συνοδευτικά των προϊόντων έγγραφα. Ακόμη, πρέπει να εξετάζεται και ορθή και αληθής 

εικόνα των υπολοίπων με τη χρήση επιβεβαιωτικών επιστολών όπου αυτό είναι δυνατό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό, μέσα από την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

αλλά και της μελέτης των διαδικασιών του ελεγκτικού έργου, να εξετάσει την αναγκαιότητα 

και την προσφορά του εσωτερικού ελέγχου. Ύστερα από ενδελεχή μελέτη καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι ο εσωτερικός έλεγχος προσφέρει κατασταλτική αλλά και επικουρική δράση 

στις επιχειρήσεις. Η κατασταλτική δράση συνίσταται στον εντοπισμό απάτης που πιθανόν να 

έχει λάβει χώρα, ενώ η επικουρική στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την αποφυγή 

ατασθαλιών και λαθών. 

Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, που απαντούν στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα της 

εργασίας αυτής, για όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης ορίζουν την επισκόπηση των 

διαδικασιών από τον ελεγκτή ώστε να αποκτήσει καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με αυτές. 

Επίσης ορίζουν, τη δειγματοληπτική επαλήθευση των όσων απεικονίζονται στα λογιστικά 

βιβλία με τα όσα εντοπίζονται από την επιτόπια έρευνα. Επιπλέον, ο ελεγκτής  πραγματοποιεί 

κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου επιβεβαίωση ορισμένων κρίσιμων υπολοίπων όπως αυτό 

των τραπεζικών καταθέσεων, των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές, των απαιτήσεων 

από πελάτες μέσω επιβεβαιωτικών επιστολών. 

Επιπρόσθετα μέσα στα πλαίσια του ελέγχου είναι και ο επανυπολογισμός ορισμένων 

λογαριασμών όπως, η ορθή πραγματοποίηση των αποσβέσεων, η ορθή αποτίμηση των 

αποθεμάτων, ο ορθός υπολογισμός των τοκοχρεολυσίων. Τέλος, μέσα από τις διαδικασίες 

ελέγχου που διενεργεί εξετάζει και την ύπαρξη αρμόδιων εξουσιοδοτημένων ατόμων στις 

λειτουργίες ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των λειτουργιών. 

Αυτό που προσπαθεί να διασφαλίσει ο εσωτερικός έλεγχος σχετικά με την ανεξαρτησία 

των διαδικασιών είναι ότι καμία διαδικασία δεν πρέπει να εκτελείται από την αρχή μέχρι την 

ολοκλήρωση της από το ίδιο άτομο. Κάθε διαδικασία οφείλει να είναι τεκμηριωμένη με τα 

κατάλληλα στοιχεία και να φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου.  

Όμως, παρόλα τα οφέλη που προσφέρει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στις 

επιχειρήσεις, πιστεύεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι η εφαρμογή αυτού του 

Συστήματος έχει υψηλό κόστος. Ακόμη σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρατηρείται 
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το φαινόμενο στις θέσεις εξουσίας να βρίσκονται μέλη της οικογένειας, οπότε είναι δύσκολη 

η εφαρμογή ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου όταν υπάρχουν τέτοιες σχέσεις στο 

περιβάλλον της επιχείρησης. Ακόμη και να οριστεί ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, θα 

στερείται τυπικότητας λόγω της ιδιομορφίας των σχέσεων. 

 Μέσα από την μελέτη περίπτωσης παρουσιάζεται ο εσωτερικός έλεγχος μιας 

μικρομεσαίας παραγωγικής μονάδας, απαντάται έτσι και το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της 

παρούσας εργασίας σχετικά με τα σημαντικότερα σημεία ελέγχου σε μια μικρομεσαία 

παραγωγική επιχείρηση. Γίνεται αντιληπτό ότι μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 

διαχείριση των αποθεμάτων κατά τη διαδικασία των αγορών τους, κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας τους για το σχηματισμό του τελικού προϊόντος και στο τέλος τα αποθέματα του  

τελικού προϊόντος. Επίσης, το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να δώσει σημασία στις 

διαδικασίες ελέγχου των πωλήσεων και των εισπράξεων και αναλυτικότερα στη διαδικασία 

που ακολουθήθηκε από την παραγγελία μέχρι την αποστολή του προϊόντος, στη τιμολόγηση 

του προϊόντος και στο αν συμμετείχαν στις διαδικασίες τα εξουσιοδοτημένα άτομα. Επίσης 

πρέπει να ελέγχεται συχνά η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών και η χρονική διάρκεια 

που απαιτείται για να εισπράξει η επιχείρηση τις απαιτήσεις της. Ακόμη, ένα σημαντικό 

κομμάτι μιας επιχείρησης είναι η διαχείριση των υποχρεώσεων της από τη λογιστικοποίηση 

τους, την παρακολούθηση τους και φυσικά την πληρωμή τους. Στις υποχρεώσεις της 

επιχείρησης περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία των υπαλλήλων. Στη διαδικασία αυτή πρέπει 

να γίνεται επαλήθευση του αριθμού των εργαζομένων, των ωρών απασχόλησης τους καθώς 

και των υποχρεώσεων που δημιουργούν προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Προτείνεται εμπειρική 

έρευνα σε δείγμα ΜΜΕ με ερωτηματολόγια, ώστε να διερευνηθεί η αναγκαιότητα εφαρμογής 

συστημάτων εσωτερικού έλεγχου  , με έμφαση  στα ποιοτικά αποτελέσματα του εξωτερικού 

έλεγχου. 

 Τέλος, λόγω της μη ευρείας εφαρμογής του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου από τις 

επιχειρήσεις κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, η οποία να αποδεικνύει 

πως με την πάροδο του χρόνου και εξαιτίας των συνθηκών που λαμβάνουν χώρα στο 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, η  ανάγκη των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν ένα τέτοιο 

Σύστημα θα είναι όλο και πιο επιτακτική ώστε τελικά όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητου 

μεγέθους να εφαρμόζουν Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.  
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