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Περίληψη
Η αξιολόγηση ως αδυναμία εσωτερικού ελέγχου είναι εξέχουσας σημασίας, καθώς
επηρεάζει την τελική γνώμη που εκθέτει ο εξωτερικός ελεγκτής επί των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Γι΄ αυτό το λόγο, σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασία είναι να εξετάσει
και να παρουσιάσει την αξιολόγηση από τον εξωτερικό ελεγκτή της ποιότητας του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου και κατ' επέκταση να ερευνήσει και να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα της ελεγχόμενης εταιρείας που ελλοχεύουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης
προβλημάτων εσωτερικού ελέγχου. Το δείγμα που ερευνήθηκε αριθμείται σε 955 επιχειρήσεις
που εδρεύουν στις ΗΠΑ και τα στοιχεία αντλούνται από τις οικονομικές καταστάσεις στη βάση
δεδομένων Compustat για τη χρονική περίοδο 2006 έως σήμερα το 2016.
Αρχικά στην διπλωματική έγινε μία εισαγωγή στην επιστήμη του εσωτερικού ελέγχου και
έπειτα ξεδιπλώθηκαν στην επισκόπηση βιβλιογραφίας σχετικές με τον εσωτερικό έλεγχο
μελέτες. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το θεσμικό πλαίσιο που περιστοιχίζει τον εσωτερικό έλεγχο
και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Έπειτα, στην εμπειρική ανάλυση περιγράφηκαν
λεπτομερώς τα κομμάτια που απαρτίζουν την έρευνα της εργασίας, καθώς και τα αποτελέσματα
της έρευνας. Τέλος, συνοψίστηκαν τα συμπεράσματα της εργασίας που είναι απόρροια της
συνδυασμένης γνώσης που αποκτήθηκε από τη μελέτη παρόμοιας βιβλιογραφίας και τα
αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στην γενική έννοια του εσωτερικού ελέγχου
με την συνοπτική περιγραφή της εξέλιξης του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, των ορόσημων
γεγονότων και των βασικών προτύπων που ανέδειξαν την αξία του. Ακόμα, στο εισαγωγικό
κεφαλαίο προσδιορίζονται με σαφήνεια τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας που διεξήχθη στο
πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή της
εργασίας.
Ο ρόλος που επιτελεί η ελεγκτική επιστήμη έχει διευρυνθεί με το πέρασμα των χρόνων και
από τον εντοπισμό και πρόληψη της απάτης μετασχηματίστηκε σε διασφάλιση ότι οι οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
εταιρείας. Παράλληλα, με την εξέλιξη της ελεγκτικής αναδείχτηκε και η σημαντικότητα του
εσωτερικού ελέγχου που από φύλακας των ελέγχων αποτελεί πια επιχειρησιακή λειτουργία που
προσθέτει αξία στην επιχείρηση. Παραδοσιακά, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είχε σχεδιαστεί
για να βοηθήσει την εξασφάλιση αξιόπιστων λογιστικών πληροφοριών και για τη διαφύλαξη των
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Ακόμα, το γεγονός ότι στα πρώτα χρόνια της εμφάνισης
του εσωτερικού ελέγχου η εφαρμογή του ήταν μη υποχρεωτική συντέλεσε στην υποτίμηση της
αξίας του από τις επιχειρήσεις, οι οποίες συνακόλουθα δεν διατηρούσαν σύστημα εσωτερικού
ελέγχου. Μετά τις αλλαγές, όμως, που πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες εσωτερικού έλεγχου
σχεδιάζονται, ώστε να περιλαμβάνουν έλεγχο των λειτουργιών, αξιολόγηση των κινδύνων,
υπηρεσίες διασφάλισης και άλλες πολλές σύνθετες διαδικασίες.
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Έτσι, η δημιουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου συντελεί στην απόκτηση ενός
πολύτιμου συνεργάτη στην προσπάθεια της επιχείρησης για την επίτευξη αποτελεσματικότητας
και εκσυγχρονισμό στα συνεχώς μεταβαλλόμενα γεγονότα της διεθνούς επικράτειας. Οι
ενέργειες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου εναρμονίζονται με τους στόχους και τα οράματα
της επιχείρησης. To σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους και τις
διαδικασίες που πρέπει να υιοθετεί ένας οργανισμός για την προστασία των περιουσιακών
στοιχείων, την αύξηση της παραγωγικότητας και την εξασφάλιση προστασίας και νομιμότητας
των πληροφοριών. Σε μια ευρεία έννοια, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου συντελεί να καταστεί
δυνατό για έναν οργανισμό να διεξάγει νόμιμα τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, χωρίς
παρεμβολές ή απώλειες. Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου
έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα για απάτη ή κατάχρηση της ανεξαρτησίας με τον εντοπισμό
στοιχείων απάτης που έχουν διαπραχθεί σε οικονομικές πληροφορίες και εγγραφές. Περαιτέρω,
βασικές αρχές για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι η δημιουργία κατάλληλου
οργανογράμματος με καταμερισμό εργασιών και διαχωρισμού των ευθυνών, καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και ατόμων, η έγκαιρη ενημέρωση των
αρμοδίων, η αποκέντρωση της διοίκησης, η παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων από την
διοίκηση, και η καθιέρωση επιθεώρησης σε κάθε στάδιο εργασίας, αλλά και σε κάθε επίπεδο
στελέχωσης. Με την υιοθέτηση, συνεπώς, ενός ισχυρού συστήματος εσωτερικού ελέγχου η
επιχείρηση διέπεται από ένα σύστημα ελέγχων και ισορροπίας που διαχέει το όραμα και τους
στόχους σε κάθε έναν εργαζόμενο μέσα στην επιχείρηση.
Ορόσημα για τον εσωτερικό έλεγχο που ανέδειξαν την αξία του αποτέλεσαν το τμήμα
404 του νόμου Sarbanes-Oxley (SOX 404) το 2002 και Ελεγκτικό Πρότυπο No 2 το 2004, τα
οποία παρουσίασαν ολοκληρωμένους ελέγχους του εσωτερικού ελέγχου επί των οικονομικών
εκθέσεων και των οικονομικών καταστάσεων. Το εφαλτήριο που πυροδότησε την επίσημη
θεσμοθέτηση του εσωτερικού ελέγχου αποτέλεσαν τα πολλών δισεκατομμυρίων σκάνδαλα στις
απαρχές του 21ου αιώνα, εξαιτίας των οποίων γκρεμίστηκε η εμπιστοσύνη του κοινού,
πανικόβαλε τις ρυθμιστικές αρχές της κυβέρνησης, και σηματοδότησε μια κρίσιμη καμπή για το
ελεγκτικό επάγγελμα. Αμέσως μετά, το Κογκρέσο ψήφισε το SOX 404 για την πρόληψη
μελλοντικών απάτης, καθώς μπορεί τα σκάνδαλα για τις μεγαθήριες Enron και της WorldCom να
ήταν ακραίες περιπτώσεις, αλλά τα διδάγματα από τις αποτυχίες τους είναι καθολικά σε
επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους. Το SOX 404 απαιτεί υποχρεωτικά για πρώτη φορά από
2

τους ανεξάρτητους ελεγκτές των εταιρειών να εκφέρουν γνώμη σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο
των πελατών τους επί των οικονομικών αναφορών σε συμπλήρωση της ελεγκτικής γνώμης επί
των οικονομικών καταστάσεων (Κογκρέσο των ΗΠΑ το 2002).Το 2004, το PCAOB(Public
Company Accounting Oversight Board) εξέδωσε το Πρότυπο No 2 (AS2) "Έλεγχος του
εσωτερικού ελέγχου επί της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται σε Σύζευξη
με τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων", το οποίο παρείχε οδηγίες στους ελεγκτές για
τους εσωτερικούς ελέγχους. Το AS2 στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από Πρότυπο Ον 5 (AS5) το
2007 που ήταν απλούστερο, πιο καθοδηγητικό και διασαφήνισε καλύτερα τον όρο αδυναμία
εσωτερικού ελέγχου, μέχρι το 2010 όπου το AS12 καθόρισε συγκεκριμένες και ξεκάθαρες
απαιτήσεις για την αξιολόγηση των κινδύνων τόσο για τον έλεγχο SOX 404 όσο και για τον
παραδοσιακό έλεγχο στις οικονομικές καταστάσεις. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη για την βελτίωση
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι το αναβαθμισμένο πλαίσιο COSO 2013, με το οποίο
οι εξωτερικοί ελεγκτές αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του συστήματος βασιζόμενοι στις
17 αρχές που απαρτίζουν τα 5 στοιχεία του.
Μέσω των προτύπων αυτών βγήκε στην επιφάνεια πως το σύστημα εσωτερικού ελέγχου
είναι ζωτικής σημασίας μέσα σε μία οικονομική μονάδα. Ωστόσο, παρόλες τις απαιτήσεις και
οδηγίες που εκδόθηκαν προς τους ελεγκτές κρούσματα αναποτελεσματικότητας στο συστήματα
εσωτερικού ελέγχου συνεχίζουν να υπάρχουν. Πολλαπλές περιπτώσεις ελεγκτικών σκανδάλων,
απάτης, εκουσίων ή και μπορεί ακούσιων λαθών απασχολούν ακόμα την επικαιρότητα, όπως για
παράδειγμα το 2012 κατατέθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 79 περιπτώσεις λογιστικής
απάτης και παρόμοιων γεγονότων. Έτσι, η αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
εξακολουθεί να είναι κρίσιμη και ο ελεγκτής καλείται να αναζητά συνέχεια ανεπάρκειες του
εσωτερικού ελέγχου που μεμονωμένα ή αθροιστικά θα συντελέσουν σε ουσιαστική αδυναμία του
συστήματος.

1.2. Σκοπός Ερευνητικά Ερωτήματα και Συνεισφορά
Η αξιολόγηση ως αδυναμία εσωτερικού ελέγχου είναι εξέχουσας σημασίας, καθώς
επηρεάζει την τελική γνώμη που εκθέτει ο εξωτερικός ελεγκτής. Γι΄ αυτό το λόγο, σκοπός της
παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει την αξιολόγηση από τον
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εξωτερικό ελεγκτή της ποιότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και κατ' επέκταση να
ερευνήσει και να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελεγχόμενης εταιρείας που
ελλοχεύουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων εσωτερικού ελέγχου. Το δείγμα που
ερευνήθηκε αριθμείται σε 955 επιχειρήσεις που εδρεύουν στις ΗΠΑ και τα στοιχεία αντλούνται
από τις οικονομικές καταστάσεις στη βάση δεδομένων CompuStat για τη χρονική περίοδο 2006
έως σήμερα το 2016.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που εξετάζονται είναι:
 Η εξέταση των στοιχείων που απορρέουν από τις οικονομικές καταστάσεις και
συσχετίζονται με την αξιολόγηση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου.
 Η εξέταση των χαρακτηριστικών των ελεγχόμενων επιχειρήσεων που επιδρούν στην
απόφαση του ελεγκτή για αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου ως απαλλαγμένο από
ουσιώδεις αδυναμίες.
Η αναμενόμενη συνεισφορά της διεξαχθείσας έρευνας στοχεύει στην ενίσχυση των
ευρημάτων, αλλά και στην επέκταση του πλαισίου γνώσης που περιστοιχίζει την υπάρχουσα
βιβλιογραφία για τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και τα στοιχεία των οικονομικών
καταστάσεων με ενισχυμένο κίνδυνο εμφάνισης ουσιαστικών αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου.

1.3. Δομή
Αρχικά στην διπλωματική έγινε μία εισαγωγή στην επιστήμη του εσωτερικού ελέγχου
και έπειτα ξεδιπλώθηκαν στην επισκόπηση βιβλιογραφίας σχετικές με τον εσωτερικό έλεγχο
μελέτες. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το θεσμικό πλαίσιο που περιστοιχίζει τον εσωτερικό έλεγχο
και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Έπειτα, στην εμπειρική ανάλυση περιγράφηκαν
λεπτομερώς τα κομμάτια που απαρτίζουν την έρευνα της εργασίας, καθώς και τα αποτελέσματα
της έρευνας. Τέλος, συνοψίστηκαν τα συμπεράσματα της εργασίας που είναι απόρροια της
συνδυασμένης γνώσης που αποκτήθηκε από τη μελέτη παρόμοιας βιβλιογραφίας και τα
αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1. Εισαγωγή
Σκοπός του κεφαλαίου της βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι η παράθεση των βασικών
άρθρων και των μελετών που εξετάστηκαν για την πλήρη και αποτελεσματική συγγραφή της
παρούσας εργασίας. Τα ευρήματα που παρουσιάζονται αποτελούν απόρροια έρευνας ζητημάτων
εξέχουσας σημασίας για τον εσωτερικό έλεγχο και του πεδίου που εξετάζει η διπλωματική. Έτσι,
παρακάτω διερευνήθηκε η σχέση της αδυναμίας εσωτερικού ελέγχου με τη δυνατότητα
συνέχισης της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας, η πιθανή επιρροή της επιτροπής
ελέγχου στην απόφαση του ελεγκτή για μη συνέχιση της δραστηριότητας, οι επιπτώσεις της
απόφασης για πρώτη φορά μη συνέχισης της δραστηριότητας, οι καθοριστικοί παράγοντες που
συντελούν στην αδυναμία εσωτερικού ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι
αναγκαίες γνωστοποιήσεις που διασφαλίζουν την ποιότητα στον εσωτερικό έλεγχο επί των
χρηματοοικονομικών αναφορών, η επιρροή της αυξημένης διαφάνειας του εσωτερικού ελέγχου
στην εμπιστοσύνη του επενδυτή, αλλά και την σχέση των Στρατηγικών Συστημάτων Ελεγκτικής
με την ποιότητα της ελεγκτικής. Επιπλέον από τα παραπάνω, επισκοπήθηκαν τα κύρια
ρυθμιστικά γεγονότα που συντέλεσαν στον μετασχηματισμό του εσωτερικού ελέγχου στην
πορεία της ελεγκτικής επιστήμης, αναλύθηκαν επίσης οι συνιστώσες που συνθέτουν την αξία της
ελεγκτικής, η πιθανή αλληλεπίδραση των ικανοτήτων επικοινωνίας των στελεχών της διοίκησης
με την επικοινωνία και τις πληροφορίες που διακινούνται στον εσωτερικό έλεγχο, η αναγνώριση
ή μη της σημαντικότητας του ρόλου της ελεγκτικής επιτροπής. Τέλος, ξετυλίγονται τα κομμάτια
των μοντέλων αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του αναβαθμισμένου COSO
2013 και του μοντέλου COBIT.
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2.2. Επισκόπηση Βιβλιογραφίας
Ο Tan (2016) παρέθεσε τις συνιστώσες που συνθέτουν την αξία της ελεγκτικής και την
μεταβολή σ αυτές με την πάροδο του χρόνου. Οι αλλαγές αυτές στις ελεγκτικές υπηρεσίες
αποτέλεσαν φυσικό επακόλουθο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της αγοράς στην
ελεγκτική που προκάλεσαν μια σειρά από χρηματοοικονομικά σκάνδαλα στις ΗΠΑ. Οι
επενδυτές και οι απλοί πολίτες έχουν μπερδευτεί πια με τον ρόλο τον ελεγκτών και εστιάζουν
μόνο στην καταπολέμηση της απάτης. Η εξάλειψη της απάτης αποτελεί όντως την πρώτη
συνιστώσα της αξίας της ελεγκτικής που είναι όμως το πρώιμο στάδιο της ελεγκτικής και δεν
αντικατοπτρίζει το κυριότερο μέρος της αξίας της. Η πρώτη εμφάνιση των ελεγκτών έγινε στην
μεσαιωνική

Αγγλία

και

μετέπειτα

στην

Βιομηχανική

Επανάσταση,

όπου

ελεγκτές

παρακολουθούσαν τους διαχειριστές των περιουσιών. Ο πρώτος εξωτερικός ελεγκτής, ο William
Deloitte, άφησε πίσω του θρυλική φήμη στην αποκάλυψη της απάτης στο Great Northern
Railway Company.
Το δεύτερο στοιχείο της αξίας είναι ο εξωτερικός έλεγχος στην εταιρική διακυβέρνηση
ως αντίκτυπο της τεχνολογικής αλλαγής που ευνοεί την συσσώρευση του κεφαλαίου στις
επιχειρήσεις. Οι, περί εταιρειών, νόμοι ορίζουν ότι οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για την
διασφάλιση πως οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση
της εταιρείας. Υποχρεωτικοί έλεγχοι απαιτούνται για τις μεγαλύτερες εταιρείες και οι ελεγκτές
δίνουν ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις προς τους ισχυρισμούς των διευθυντών. Ακόμα, και το ΔΛΠ
240 "Ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με απάτη στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων"
παραπέμπει σε αυτή την ευθύνη σε όσους είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση και τη
διαχείριση. Ως εκ τούτου, ο εξωτερικός έλεγχος έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής
διακυβέρνησης για τους διευθυντές να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους και έτσι σιωπηρά η
Διοίκηση, όχι οι ελεγκτές, είναι υπεύθυνη για την ανίχνευση απάτης.
Τέλος, η αξία της ελεγκτικής ανάγεται στην διευκόλυνση για ομαλή λειτουργία της
κεφαλαιαγοράς. Ο ρόλος της ελεγκτικής είναι διασφαλίσει την αξιοπιστία των οικονομικών
καταστάσεων για τους χρήστες των χρηματοοικονομικών αναφορών, ώστε να εξαλείψει την
μειονεκτική τους θέση που βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας και να πάρουν
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σωστές επενδυτικές αποφάσεις. Ο υποχρεωτικός έλεγχος επιβάλλεται στις μεγάλες εταιρείες για
την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ,αλλά και ο εθελούσιος έλεγχος ευνοεί και τις μικρές
επιχειρήσεις με ευνοϊκότερους όρους άντλησης κεφαλαίων έναντι των ανέλεγκτων εταιρειών.
Οι Yalcin, Seker (2016) είχαν ως στόχο να αποσαφηνίσουν με τα αποτελέσματα της
ερευνά τους την πιθανή αλληλεπίδραση των ικανοτήτων επικοινωνίας των στελεχών της
διοίκησης με την επικοινωνία και τις πληροφορίες που διακινούνται στον εσωτερικό έλεγχο. Η
επικοινωνία και οι πληροφορίες στον εσωτερικό έλεγχο συνιστά σημαντικό παράγοντα μελέτης
καθώς συναποτελεί στα πέντε συστατικά του μοντέλου COSO για την εξέταση της ποιότητας του
εσωτερικού ελέγχου. Η ολοκλήρωση της δοκιμής του μοντέλου των συγγραφέων κατέληξε στην
διαπίστωση πως οι δεξιότητες των διοικούντων έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα πληροφόρησης
και επικοινωνίας στον εσωτερικό έλεγχο. Κάποια από τα αποτελέσματα που προσδιορίστηκαν
είναι ότι "Ικανοποίηση από την επικοινωνία με το διευθυντή" δεν έχει καμία επίδραση στην
επικοινωνία και στην πληροφόρηση του εσωτερικού ελέγχου, αλλά ωστόσο " Το ταλέντο
επικοινωνίας των στελεχών διοίκησης" και " Το επίπεδο αντίληψης του μηνύματος που προωθεί
η διοίκηση" έχουν σημαντική συσχέτιση. Η επικοινωνία είναι τόσο σημαντική, γιατί ο
εσωτερικός έλεγχος δεν αποτελεί ένα γεγονός αλλά συνεχείς ενέργειες σε όλες τις
δραστηριότητες

(Korkmaz, 2007) και η επικοινωνία μεταξύ του οργανισμού και των

εργαζομένων της πραγματοποιείται από τους διοικούντες. Ο στόχος του εσωτερικού ελέγχου
είναι η εκπλήρωση των στόχων όλων των τμημάτων του οργανισμού και γι' αυτό στον εσωτερικό
έλεγχο πρέπει να λαμβάνονται δομημένες πληροφορίες από όλον τον οργανισμό. Έτσι, για ένα
αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο που θα αποτελέσει αρωγός στην επίτευξη των σκοπών της
επιχείρησης, η διοίκηση με τις ικανότητες της θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα
επικοινωνίας από το χαμηλότερο επίπεδο ως στην κορυφή που θα παράγει κατάλληλες, έγκαιρες.
ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες.
Στην εργασία των Li et al. (2015) παρέχεται μια επισκόπηση των βασικών ρυθμιστικών
γεγονότων κατά την εφαρμογή του ελεγκτικού εσωτερικού ελέγχου

SOX 404. Αρχικά,

σχολιάζονται τα τρία πρώτα χρόνια εφαρμογής του SOX 404, όπου το 2004 εκδόθηκε από το
PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) το Πρότυπο 2 (AS 2). H βασική ιδέα
του AS 2 είναι ότι μία αδυναμία εσωτερικού ελέγχου σημαίνει αρνητική γνώμη για το SOX 404
και θα μπορούσε να οδηγήσει, αλλά όχι πάντα, σε αδυναμία των οικονομικών καταστάσεων. Για
την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ελέγχου 404, η
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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προέβη σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στις 13 Απριλίου, 2005
όπου συζητήθηκε ότι το 404 εστίασε την προσοχή των διευθυντών στον εσωτερικό έλεγχο, αλλά
και ότι η εφαρμογή του ελέγχου ήταν η αδικαιολόγητα ακριβή. Αυτό οφειλόταν στην
λανθασμένη εφαρμογή του και στους περιττούς ελέγχους λόγω έλλειψης καθοδήγησης που
επέβαλλε η ασάφεια του ορισμού για το τι είναι αδυναμία. Σε απάντηση το Μάιο του 2005 το
PCAOB εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του 404 και τον Ιούνιο σχεδίασε
τις κατάλληλες στρατηγικές ελέγχου.
Το Νοέμβρη του 2015 το PCAOB δημοσιοποίησε σε έκθεση του πιο συνηθισμένους
λόγους που οι έλεγχοι ήταν αναποτελεσματικοί και δαπανηροί. Πρώτον, σημειώθηκε αποτυχία
ενσωμάτωσης αξιολόγησης εσωτερικού ελέγχου με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών
αναφορών. Δεύτερον, αποτυχία εφαρμογής της προσέγγισης από πάνω προς τα κάτω "top-down"
όπου απαιτείται η αξιολόγηση της οντότητας αρχικά μόνο σε επίπεδο οντότητας και σε
συγκεκριμένους σημαντικούς λογαριασμούς. Τρίτον, αποτυχία στην προσαρμογή της φύσης, της
έκτασης και του χρονοδιαγράμματος ελέγχου για να αντανακλούν το επίπεδο κινδύνου της
εκάστοτε εταιρείας και ακόμα αποτυχία να χρησιμοποιούν έργο άλλων ελεγκτών σε επίπεδο που
ορίζει το 404. Έτσι ,η αναγκαία αντικατάσταση του AS 2 επήλθε το 2007 με το AS 5 , όπου
κάλυψε όλα τα προηγούμενα κενά που αναφέρθηκαν στο AS 2.
Ακόμα για την αντιμετώπιση των περιττών δαπανών το AS 5 ενσωμάτωσε τις οικονομίες
κλίμακας για κόστος συμμόρφωσης, αλλά αποσαφήνισε και τον ορισμό της αδυναμίας ελέγχου.
Για την αντιμετώπιση, όμως, των αδυναμιών του AS 5 που επισημάνθηκαν από το PCAOB τον
Σεπτέμβρη 2009, εκδόθηκε το AS 12, το οποίο αφορά τις απαιτήσεις για τον εντοπισμό και
αξιολόγηση των κινδύνων μίας αδυναμίας που ισχύει τόσο για το SOX 404, όσο και για τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Το AS 12 απαιτεί ο ελεγκτής να προσδιορίζει τους
τύπους των αδυναμιών, να αξιολογεί παράγοντες που επηρεάζουν τους κινδύνους ουσιώδους
σφάλματος και να σχεδιάζουν κατάλληλες δοκιμές ελέγχου και ουσιαστικές διαδικασίες.
Η εξέλιξη του SOX 404 επήλθε το Μάιο του 2013 όπου κυκλοφόρησε η ενημερωμένη
έκδοση του COSO και στόχος του ήταν να αποσαφηνίσει τις απαιτήσεις για εσωτερικό έλεγχο.
Το αναβαθμισμένο COSO αν και όρισε ως βάση ελέγχου 17 αρχές που σχετίζονται με τα 5
συστατικά του εσωτερικού ελέγχου, δεν έχει ακόμα και σήμερα εκδώσει οδηγίες ενσωμάτωσης
στον έλεγχο 404. Έτσι, οι ισχύοντες κανονισμοί και την πρακτικές του εσωτερικού ελέγχου
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αναμένεται να συνεχίσει να εξελίσσεται για την κάλυψη των εκκρεμών ζητημάτων που
παραμένουν.
Οι Boyle et al. (2015) εξετάζουν κατά πόσον οι μικρότερες εταιρείες βελτίωσαν
συλλογικά από το 2008 έως το 2011 την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών τους επιτροπών
και κατά πόσον οι αδυναμίες στην επιτροπή ελέγχου είναι ακόμα ένα ζήτημα για αυτούς τους
τύπους των εταιρειών συνολικά ως ομάδα. Η διερεύνηση αυτή που υλοποιήθηκε στις ΗΠΑ έχει
ως βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου των μικρότερων
επιχειρήσεων το 2008 όπου διαπιστώθηκε ότι η επιτροπή ελέγχου αποτελεί έναν αδύναμο κρίκο,
καθώς 19,5% των μικρών επιχειρήσεων με αδυναμία εσωτερικού ελέγχου σχετίζονται με
αδυναμία στην ελεγκτική επιτροπή.
Παράλληλα, ενώ το SOX 404 επιβάλλει την γνώμη εξωτερικού ελεγκτή για την ποιότητα
του εσωτερικού ελέγχου, οι μικρές επιχειρήσεις που άρχισαν μόλις την εφαρμογή του πρότυπου
αυτό από τις χρήσεις του έτους 2007, εξαιρούνται από τον αυτόν κανόνα και μόνο από τη
διοίκηση απαιτείται να εκδώσει έκθεση εσωτερικού ελέγχου για τις μικρότερες δημόσιες
επιχειρήσεις. Από τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας τους διαπιστώθηκε πως η φύση
και η έκταση της αδυναμίας εσωτερικού ελέγχου της ελεγκτικής επιτροπής δεν έχουν βελτιωθεί
τα τελευταία χρόνια για την ομάδα των εξεταζόμενων μικρότερων εταιρειών. Συγκεκριμένα, οι
μισές περίπου (47%) εταιρείες δεν αποκατέστησαν τις ελλείψεις στην επιτροπή ελέγχου και
μάλιστα το 2011 καταγράφηκε και αύξηση εμφάνισης του φαινομένου. Από ακαδημαϊκή μελέτη
που πραγματοποιήθηκε το 2012 η αποτυχία αποκατάστασης οφείλεται στην μεγαλύτερη αμοιβή
των ελεγκτών, στην μεγαλύτερη πιθανότητα παραίτησης του ελεγκτή, καθώς και μεγαλύτερη
πιθανότητα για έκθεση αρνητικής γνώμης ελέγχου για την συνέχιση της δραστηριότητας.
Ακόμα, μπορεί στις μισές (53%) επιχειρήσεις να εξαφανίστηκε το πρόβλημα στην
επόμενη χρονιά από την εμφάνιση του, αλλά αυτό αποδίδεται είτε στην διόρθωση του ή απλά
στην εξάλειψη από τη βάση δεδομένων. Επιπλέον σημειώθηκε μείωση 29% των μικρών αυτών
επιχειρήσεων από το 2008 έως το 2011, αλλά η μείωση συνάδει με την αντίστοιχη μείωση των
δημόσιων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, υπάρχει συνεχιζόμενα αυξημένη εστίαση στην
βελτίωση της επιτροπής ελέγχου και αποδεικνύεται από τέσσερα γεγονότα. Πρώτον, η νέα
έκδοση 2013 του μοντέλου εξέτασης εσωτερικού ελέγχου COSO επικεντρώνεται περισσότερο
στην επιτροπή ελέγχου από ό,τι το πιο παλιό πλαίσιο. Δεύτερον, το PCAOB (2012) εξέδωσε νέες
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία του εξωτερικού ελεγκτή με την επιτροπή
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ελέγχου. Τρίτον, ερεύνα που διεξήχθη το 2010 αποδεικνύει υψηλή σχέση απάτης με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο και έτσι ύπαρξη επιτακτικής ανάγκης για ενίσχυση της επιτροπή ελέγχου
και ,τέταρτον, η στροφή της προσοχής της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διαφθορά ενίσχυσε τα
προγράμματα καταπολέμησης της δολοπλοκίας, Γι' αυτό οι συγγραφείς ενώ στην ανάλυσή τους
δεν παρουσιάζουν καμία πρόοδο στο μέτωπο της επιτροπής ελέγχου 2008-2011, πιστεύουν ότι
συνεχίζουν να εξαπολύονται πιέσεις για την αποτελεσματικές επιτροπών ελέγχου σε όλες τις
δημόσιες επιχειρήσεις των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.
Στην έρευνα των Goh et al. (2013) μελετάται το ενδεχόμενο της επιρροής της ελεγκτικής
γνώμης για συνέχιση της δραστηριότητας ( Going Concern Opinion - GCO) από την έκδοση
ελεγκτικής γνώμης για αδυναμία εσωτερικού ελέγχου ( Material Weakness Opinion - MWO). Σε
αντίθεση με τις προηγούμενες από αυτήν έρευνες , είναι η πρώτη εμπειρική μελέτη που διερευνά
την συσχέτιση της συνέχιση της δραστηριότητας όχι μόνο με βάση τις οικονομικές καταστάσεις,
αλλά με έρεισμα την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Η έρευνα από το πανεπιστήμιο
βασίστηκε σε δείγμα χιλίων εκατό επιχειρήσεων με σημαντικά χρηματοοικονομικά προβλήματα.
Η έννοια συνέχιση της δραστηριότητας αντικατοπτρίζει την άποψη του ελεγκτή για την
χρηματοπιστωτική κατάσταση της ελεγχόμενης εταιρείας και την εκτίμηση αν θα υπάρχει
συνέχιση της δραστηριότητας για μία περίοδο δώδεκα μηνών μετά το πέρας του τελευταίου
οικονομικού έτους. Από την άλλη, η απόφαση αδυναμίας εσωτερικού ελέγχου αντανακλά την
αυξημένη της πιθανότητα για τον μη εντοπισμό ανακριβειών στις οικονομικές καταστάσεις.
Κατά το άρθρο, παρά της διαφοράς των σκοπών των δύο ελεγκτικών γνωμών ένας
ολοκληρωμένος έλεγχος απαιτεί την συνένωση της εκτίμησης του εσωτερικού ελέγχου και του
ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Μετά από εμπειρική διερεύνηση διαπιστώθηκε πως ίσχυε η αρχική υπόθεση της μελέτης
ότι

οι ελεγκτές ανταποκρίνονται στην αβεβαιότητα που προκαλεί η γνώμη για αδυναμία

εσωτερικού ελέγχου και επηρεάζονται με θετικό συντελεστή του βαθμού αυτής της
αβεβαιότητας στην απόφασης τους για την συνέχιση της δραστηριότητας της ελεγχόμενης
επιχείρησης. Κατά τα αποτελέσματα της μελέτης τρείς είναι οι παράγοντες που θα μπορούσε μία
αρνητική γνώμη με αδυναμία εσωτερικού ελέγχου να πυροδοτήσει γνώμη αδυναμίας συνέχισης
της δραστηριότητας.
Καταρχάς, η απόφαση συνέχισης της δραστηριότητας αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα και
στηρίζεται στην επαγγελματική κρίση του ελεγκτή. Ως εκ τούτου, εάν στην έκθεση ελέγχου
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διασαφηνίζεται η αδυναμία εσωτερικού ελέγχου τότε συνεπάγεται αβεβαιότητα της πιθανής
αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και συνακόλουθα επηρεάζει την γνώμη του ελεγκτή
για την μελλοντική βιωσιμότητα της εταιρείας.
Κατά δεύτερο λόγο, όταν έχει αποφανθεί αδυναμία εσωτερικού ελέγχου τότε αυξάνεται ο
κίνδυνος δικαστικών διαφορών ("litigation risk") και για τους ελεγκτές και για τις ελεγχόμενες
εταιρείες. Αν αυτό αυξάνει την άποψη του ελεγκτή για τον κίνδυνο δικαστικών διαφορών, η
ύπαρξη και κυρίως η ρητή αναφορά της αδυναμίας εσωτερικού ελέγχου στην έκθεση ελέγχου θα
επηρεάσει σημαντικά απόφαση για συνέχιση της δραστηριότητας. Έτσι, πάνω σε αυτό το
κομμάτι εντοπίστηκε έρευνα ότι οι επιχειρήσεις που είναι πιο επιρρεπείς σε εκδικάσιμα θέματα(
"high litigation industries") σημειώνουν μεγαλύτερη συσχέτιση της αδυναμίας εσωτερικού
ελέγχου με τη συνέχιση της δραστηριότητας.
Τελευταίος παράγοντας, είναι πως στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σημαντική
οικονομική δυσχέρεια και αναγραφεί στην έκθεση ότι υπάρχει αδυναμία εσωτερικού ελέγχου
τότε θα αντιμετωπίσουν ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία για νέα χρηματοδότηση. Μία από τις
αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με την αδυναμία εσωτερικού ελέγχου είναι η μείωση των
πιθανοτήτων για νέα χρηματοδότηση εξαιτίας της αύξησης του κόστους χρηματοδότησης. Γι'
αυτό, εάν ο ελεγκτής αντιληφθεί τέτοιου είδους μελλοντικές δυσκολίες θα είναι πιο
συντηρητικός στην απόφαση του για την συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης.
Καταλήγοντας, συνοπτικά το συμπέρασμα της έρευνας του Πανεπιστημίου της
Σιγκαπούρης είναι πως η πιστοποιημένη , και όχι απλά η ύπαρξη, συνολική αδυναμία
εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο επιχείρησης από τον εξωτερικό ελεγκτή, και όχι από αναφορές
της Διοίκησης, οδηγεί σε θετική συσχέτιση της αδυναμίας εσωτερικού ελέγχου και αδυναμίας
συνέχισης της δραστηριότητας επιχειρήσεων με χρηματοοικονομικά προβλήματα.
O Rittenberg (2013), ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του COSO από το 2004 έως το 2009,
ξετυλίγει τα κομμάτια του αναβαθμισμένου COSO 2013 που το καθιστούν ως ένα νέο μάτι στις
σύγχρονες επιχειρηματικές προκλήσεις για τον κατάλληλο σχεδιασμό και εφαρμογής των
ελέγχων. Η απόφαση αναθεώρησης του πρώτου πλαισίου ελέγχου COSO 1992 λήφθηκε από το
διοικητικό συμβούλιο ύστερα από την εξέταση των προβλημάτων των οργανισμών. των
αναποτελεσματικών περιοχών εφαρμογής του πλαισίου ελέγχου και των αλλαγών των συνθηκών
που προέκυψαν στην πάνω από εικοσαετή εφαρμογή του. Για την υπέρβαση αυτών των
αδυναμιών δημιουργήθηκε το COSO 2013 με αναζωογονητικές 17 θεμελιώδης αρχές που
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εμπερικλείονται στα 5 συστατικά του πλαισίου, ώστε να καθοδηγήσει καλύτερα τους χρήστες
κατά την εφαρμογή του και να δημιουργήσει αποτελεσματικότερους εσωτερικούς ελέγχους στο
χαμηλότερο κόστος για τους οργανισμούς. Στο COSO 2013 καθορίζεται ρητά πως έστω και μία
αρχή να μην εφαρμοστεί τότε δεν υπάρχει αποδεδειγμένα και το συστατικό στοιχείο του
πλαισίου στο οποίο αντιστοιχεί. Σ' αυτήν την περίπτωση, δηλαδή, έχουμε αδυναμία στον
εσωτερικό έλεγχο και πρέπει να εξεταστεί η σημαντικότητα της. Παρόμοια με τον προκάτοχό
του, το COSO 2013 τονίζει τρία κρίσιμα στοιχεία που σχετίζονται με τον έλεγχο της
αποτελεσματικότητας. Κατά το πλαίσιο αυτό εσωτερικός έλεγχος είναι μια ολοκληρωμένη
έννοια που περιλαμβάνει πέντε συνιστώσες COSO το περιβάλλον ελέγχου, την αξιολόγηση των
κινδύνων, τις δραστηριότητες ελέγχου, την ενημέρωση και την επικοινωνία, και την
παρακολούθηση.
Επιπλέον, επειδή το αρχικό πλαίσιο κρίθηκε εννοιολογικά άρτιο, μια γρήγορη
ανασκόπηση της αναθεώρησης μπορεί να οδηγήσει στην εντύπωση ότι λίγα έχουν αλλάξει. Αλλά
υπάρχουν, στην πραγματικότητα, πολλές βασικές διαφορές μεταξύ των παλαιών και των νέων
εκδόσεων και ο Rittenberg παραθέτει και αναλύει δέκα βασικές από αυτές, δηλαδή τις διαφορές
για τους στόχους, για τις αρχές, για την λογοδοσία, για την αποτελεσματική διακυβέρνηση, για
την επαγγελματική κρίση, για συμμόρφωση και τους επιχειρησιακούς στόχους, για την
συμπληρωματική καθοδήγηση στις εξωτερικές χρηματοοικονομικές αναφορές, για την εξέταση
του κινδύνου απάτης, για τις διευρυμένες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και τέλος του
ελέγχου της πληροφοριακής τεχνολογίας. Έτσι, ως σημαντική αλλαγή στον τρόπο εκτίμησης των
ελέγχων είναι ότι οι οργανισμοί διεξάγουν ενδελεχή ανάλυση των ελέγχων με κίνητρο, όμως, της
εκπλήρωσης των στόχων και καταπολέμησης του κινδύνου.
Η εργασία των Holt, DeZoort (2009) αναφέρει τα αποτελέσματα ενός πειράματος που
εξετάζει αν μία περιγραφική έκθεση εσωτερικού ελέγχου (IAR) επηρεάζει την εμπιστοσύνη των
επενδυτών για την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η έκδοση έκθεσης εσωτερικού ελέγχου,
εκτός από την έκθεση εξωτερικού ελέγχου, αυξάνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην
αποτελεσματικότητα της εποπτείας και την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
και συνακόλουθα αυξάνει των αριθμό των επενδυτών αυτών των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η
επίδραση IAR στην εμπιστοσύνη είναι μεγαλύτερη για εταιρείες υψηλού κινδύνου απάτης από
ό,τι για εταιρείες με χαμηλό κίνδυνο απάτης. Ακόμα, μέσα από τα αποτελέσματα αυτά
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αποδεικνύεται ότι οι εταιρείες μπορούν να αυξήσουν και τους επενδυτές και την εμπιστοσύνη
των ήδη επενδυτών τους εάν αυτοβούλως εκδίδουν εθελοντικά εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου.
Ωστόσο, ανακαλύφθηκε ότι, κατά τους συμμετέχοντες στο πείραμα, η έκθεση εξωτερικού
ελέγχου είναι σημαντικά χρησιμότερη στην απόφαση επενδυτικών αποφάσεων όταν
δημοσιεύεται παράλληλα με αυτήν μια έκθεση της επιτροπής ελέγχου παρά όταν εκδίδεται
συμπληρωματικά και μία έκθεση εσωτερικού ελέγχου. Συνεπώς, από την οπτική συνεισφοράς
στην βιβλιογραφία του εσωτερικού ελέγχου, η έρευνα αυτή παρέχει αποδεικτικά στοιχεία πως η
αυξημένη διαφάνεια σχετικά με τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζει την
εμπιστοσύνη του επενδυτή και τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων του.
H μελέτη των Carey et al. (2008) επεκτείνει την προηγούμενη έρευνα σε αυτόν τον τομέα
στην αγορά της Αυστραλίας και εξετάζει την επίπτωση από την έκδοση για πρώτη φορά μη
σύμφωνης ελεγκτικής γνώμης για μη συνέχιση της δραστηριότητας. Οι επιπτώσεις που
διερευνήθηκαν αφορούν ,πρώτον, την πιθανότητα της αλλαγής των ελεγκτικών γραφείων από
πελάτες, και δεύτερον, την πιθανότητα αυτού του πελάτη να αυτοπροκαλέσει την αποτυχία του
ως επακόλουθο της ελεγκτικής γνώμης μη συνέχισης. Η διερεύνηση υλοποιήθηκε σε πληθυσμό
επιχειρήσεων της Αυστραλίας που για πρώτη φορά εκδόθηκε γνώμη μη συνέχισης για την
περίοδο 1994-1997 και όχι μόνο μια υποομάδα των μεταποιητικών επιχειρήσεων, όπως στην
προγενέστερες μελέτη των Carcello και Neal το 2003. Μια περαιτέρω συμβολή της παρούσας
μελέτης είναι να επεκτείνει τη λογοτεχνία από την αξιολόγηση των οικονομικών ωφελειών που
χάνονται ως μέτρο του κόστους στον ελεγκτή επειδή χάνει συνακόλουθα τον πελάτη είτε λόγω
αλλαγής του ελεγκτή ή λόγω πτώχευσης της εταιρείας ως επίπτωση της συγκεκριμένης
ελεγκτικής γνώμης. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αποδείχθηκε ότι στην Αυστραλία η
έκδοση για πρώτη φορά τροποποιημένης ελεγκτικής γνώμης για μη συνέχιση της
δραστηριότητας συνδέεται θετικά με τις εταιρείες που αλλάζουν τις ελεγκτικές εταιρείες.
Ωστόσο, δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο για υψηλοτέρα ποσοστά πτώχευσης σε επιχειρήσεις στην
Αυστραλία μετά που εκδόθηκε γνώμη μη συνέχισης. Έτσι, παρέχεται εμπειρική υποστήριξη για
την αλλαγή και απόλυση ελεγκτή, αλλά όχι για το φαινόμενο, όπως αναφέρεται στην
βιβλιογραφία "αυτοεκπλήρωσης της προφητείας", στην Αυστραλία. Επίσης, όσον αφορά τα
έσοδα των ελεγκτών που χάνονται λόγω της μη διατήρηση ενός πελάτη στο επόμενο έτος, λόγω
της διακοπής ή της πτώχευσης της εταιρείας, αποδείχθηκε ότι συρρικνώνονται αναλογικά και
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στα δύο από αυτές τις περιπτώσεις (και σε συνδυασμό) σε σύγκριση με τους ελεγκτές, οι οποίοι
δεν εκδίδουν μη σύμφωνη γνώμη εξαιτίας μη συνέχισης δραστηριότητας.
Οι Doyle et al. (2007) διερεύνησαν τους καθοριστικούς παράγοντες που συντελούν στην
αδυναμία εσωτερικού ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το δείγμα μελέτης
αποτελείται από 970 μοναδικές επιχειρήσεις οι οποίες ανέφεραν τουλάχιστον μία φορά αδυναμία
εσωτερικού ελέγχου κατά την περίοδο Αύγουστος 2002 έως Αύγουστος 2005. Αυτή η περίοδος
αναφοράς επιλέχθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι αποτελεί την περίοδο αναγνώρισης της
σημαντικότητας και εδραίωσης του υποχρεωτικού χαρακτήρα αξιολόγησης και δημοσιοποίησης
των αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου. Σε αντίθεση με αυτήν την έρευνα , προηγούμενες του 2002
μελέτες με αντικείμενο των εσωτερικό έλεγχο είχαν περιοριστεί στην εξέταση των ελλείψεων
των εκθέσεων μόνο για τις επιχειρήσεις που άλλαζαν ελεγκτές. Η διαφοροποίηση των
παλαιότερων μελετών βασίζεται στον προαιρετικό χαρακτήρα αναφορών εσωτερικού ελέγχου
που ίσχυε μέχρι το 2002. Η χρήση από τις μελέτες πιο ολοκληρωμένων δειγμάτων

από

υποχρεωτικές δημοσιοποιήσεις της αδυναμίας εσωτερικού ελέγχου εμφανίστηκε στα ελεγκτικά
πρότυπα από το 2002 και επήλθε με τα πρότυπα Sarbanes - Oxley 302 και 404 μέχρι τον
Αύγουστο του 2005. Σε σύγκριση με την παραπάνω αναφορά τα ευρήματα της μελέτης αυτής,
ενώ δεν έχει ένα μοντέλο με όριο σημαντικότητας για την αξιολόγηση του μεγέθους των
αδυναμιών, είναι παρόμοια με την έρευνα Ashbaugh-Skaife (2005). Επειδή , όμως, η ανάλυση
Ashbaugh-Skaife επικεντρώνεται σε όλες τις σημαντικές ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένου
αμφιλεγόμενες μη υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, χρησιμοποιούν επιπρόσθετες μεταβλητές για
να τεκμηριώσουν την μελέτη τους και ως συνακόλουθο τροποποιούνται εδώ οι μεταβλητές και
παραβλέπονται γνωστοποιήσεις μη επιτακτικού χαρακτήρα, καθώς εξετάζονται μόνο οι
αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της παρατιθέμενης μελέτης
ενδυναμώνουν τα ευρήματα της εργασίας Ashbaugh-Skaife. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της
έρευνας

βασίστηκαν

και

στην

υποχρέωση

της

διοίκησης

για

την

εξέταση

της

αποτελεσματικότητας της δομής του εσωτερικού ελέγχου και την πλήρη αποκάλυψη στην ετήσια
έκθεση όλων των αδυναμιών που ανακαλύφθηκαν.
Σ' αυτήν την μελέτη διερευνήθηκε κατά πόσον η αδυναμία εσωτερικού σχετίζεται με
συγκεκριμένους παράγοντες οι οποίοι είναι το μέγεθος, η ηλικία, η οικονομική ευρωστία, η
πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών αναφορών, η ταχύτητα του ρυθμού ανάπτυξης, η
αναδιάρθρωση χρέους και τέλος η εταιρική διακυβέρνηση της εκάστοτε επιχείρησης. Μέσα από
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έρευνα παρατηρήθηκε ότι οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις δαπανούν περισσότερους
πόρους στην λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και έχουν περισσότερες διαδικασίες παραγωγής
χρηματοοικονομικής τεκμηρίωσης,. Από την άλλη, οι μεγάλες ηλικιακά εταιρείες έχουν
εδραιώσει το σύστημα τους με συνέπεια μείωσης των πιθανοτήτων εντοπισμού των αδυναμιών.
Παράλληλα, οι οικονομικά ασθενείς επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τους επαρκείς πόρους στον
εσωτερικό έλεγχο και οι ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες χρειάζονται συνεχώς κάθε είδους
πόρου της επιχείρησης για προσαρμογή στο νέο περιβάλλον. Η αναδιάρθρωση χρέους σχετίζεται
θετικά με την δημιουργία αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου ως αποτέλεσμα της περικοπής
τμημάτων, απόλυσης αποδοτικού προσωπικού και της πολυπλοκότητας στην αναπροσαρμογή.
Μία αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, όμως, οδηγεί σε λιγότερα προβλήματα εσωτερικού
ελέγχου. Ως εκ

τούτου, οι ερευνητές κατέληξαν ότι περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης

αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου έχουν οι επιχειρήσεις που είναι μικρότερες, λιγότερο επικερδής,
πολύπλοκες, αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, είναι υπό αναδιάρθρωση και δεν έχουν
αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Τέλος, το σθένος των παραπάνω παραγόντων ποικίλει
σε συνάρτηση με τον τύπο αδυναμίας που έχει διαγνωστεί.
Οι Peecher et al. (2007) επιβεβαιώνουν την άρρηκτη σχέση των Στρατηγικών
Συστημάτων Ελεγκτικής (Strategic-SystemsAuditing - SSA) με την ποιότητα της ελεγκτικής. Τα
Στρατηγικά Συστήματα Ελεγκτικής είναι η απάντηση στις αλλαγές στα χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος και εξελίσσονται ενδογενώς σε ανταπόκριση στις αλλαγές στην κοινωνία, στην
τεχνολογία, στην οργάνωση και γενικότερα στα στοιχεία του περιβάλλοντος. Όπως αναφέρθηκε
στο παραπάνω άρθρο του Tan (2016), στις αρχές κυρίως του διανυόμενου αιώνα δημιουργήθηκε
χάσμα μεταξύ των προσδοκιών της κοινωνίας και του έργου των ελεγκτών έπειτα από μία σειρά
ανακαλύψεων χρηματοοικονομικής απάτης από εταιρείες όπως της Enron , WasteManagement,
WorldCom, RoyalAhold και Parmalat. Υποθέσεις σαν και αυτές δημιούργησαν αυξημένες
απαιτήσεις στην κοινωνία για την ευθύνη των ελεγκτών στην ανίχνευση λαθών ή απάτης ,αλλά
και διέγειραν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Γι' αυτό μετά τα παραπάνω,
κατά τους συγκεκριμένους μελετητές τa SSA αποτελούν μία πολύτιμη και σημαντική καινοτομία
στον έλεγχο των δημόσιων εταιρειών. Με τα στοιχεία SSA ο ελεγκτής αναπτύσσει πλούσιες
προσδοκίες για τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και γνωστοποιήσεων για την
χρήση τους στην συνεχή αξιολόγηση του ρίσκου. Οι προσδοκίες αυτές αποτελούν ένα σημείο
αναφοράς βάσει του οποίου ο ελεγκτής αργότερα συγκρίνει και διερευνά τα αντίστοιχα
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αποτελέσματα της διοίκησης. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι ελεγκτές με την χρήση στρατηγικών
συστημάτων αντιλαμβάνονται την ελεγκτική ως μία διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου
καθοδηγούμενη από τεκμηρίωση και πίστη (evidence-driven, belief-based). Έτσι, στην μελέτη
αυτή παραβάλλεται τι είναι Στρατηγικά Συστήματα Ελέγχου (SSA), σε ποια στοιχεία του
περιβάλλοντος ανταποκρίνονται, ποια είναι τα αμφιλεγόμενα ζητήματα που υπάρχουν, πως
λειτουργούν συγκεκριμένα στοιχεία των συστημάτων αυτών και πως μπορούν να βοηθήσουν
τους ελεγκτές στο έργο τους.
Το κλειδί της συνεισφοράς της διεθνής έρευνας που διεξήγαν ο Kerr και ο Murthy
(2007) είναι η ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στη μελέτη στο πώς οι τριαντατέσσερις διαδικασίες
Πληροφοριακής Τεχνολογίας (IT) του COBIT συμβάλλουν σε αποτελεσματικό εσωτερικό
έλεγχο της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η μελέτη αυτή έρχεται σε
συμπλήρωση του άρθρου του Rittenberg (2013) που αναλύεται παραπάνω και προσδιορίζεται η
μέθοδος του COSO. Τα πλαίσια COSO και COBIT είναι παρόμοια με την έννοια ότι και οι δύο
εστιάζουν στο ρόλο του ελέγχου επιτρέποντας στην επιχείρηση να επιτύχει ορισμένους στόχους
της, αλλά και να διαχειριστεί τους κινδύνους της εταιρείας. Ωστόσο, το επίκεντρο του πλαισίου
COBIT είναι σχετικά με τη διαχείριση και την τον έλεγχο της πληροφορικής. Το πλαίσιο
καθορίζει 34 βασικές διαδικασίες ελέγχου πληροφορικής και ασφάλειας (δραστηριότητες και
κίνδυνοι) που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της
πληροφορικής. Οι 34 ΙΤ διαδικασίες ομαδοποιούνται σε τέσσερις τομείς (τομείς ευθύνης εντός
IT), στον τομέα Σχέδιο και Οργάνωση (σχέδιο), Απόκτηση και Εφαρμογή (κατασκευή),
Παράδοση και

Υποστήριξη (διαχείριση) και

στη Παρακολούθηση και

Αξιολόγηση

(παρακολούθηση). Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι πέντε διαδικασίες COBIT
κρίθηκαν ιδιαίτερα κρίσιμες για την διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού
ελέγχου για αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και είναι το Σύστημα Διασφάλισης
Ασφαλείας, η Διαχείριση Αλλαγών, η Εκτίμηση Κινδύνου, η Αξιολόγηση Επάρκειας
Εσωτερικού Ελέγχου (Μ2), και η Διαχείριση Δεδομένων. Στο πλαίσιο COBIT, οι 34 διαδικασίες
IT ομαδοποιούνται σε τέσσερις τομείς με βάση τους παραδοσιακοί τομείς ευθύνης, δηλαδή το
σχέδιο, την κατασκευή, την διαχείριση και την παρακολούθηση.
Σε αντίθεση, η τρέχουσα μελέτη αναζητά τη σχέση μεταξύ των διαδικασιών IT με την
υποβολή αξιόπιστων χρηματοοικονομικών εκθέσεων και ομαδοποιήθηκαν οι διαδικασίες σε έξι
παράγοντες (Διαδικασίες Κλειδιά, Σχεδιασμός και διαδικασιών διαχείρισης IT, Οργάνωση και
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σχέσεις διεργασίες. Τεχνολογικές διαδικασίες, Διεργασίες Λειτουργικές και Εγκαταστάσεων,
Ανεξάρτητες διαδικασίες Ελέγχου). Η έρευνα αυτή διεξήχθη με την ανταπόκριση στα ερωτήματα
της μελέτης από 189 ειδικούς στην πληροφορική από εικοσιένα χώρες. Από τους έξι παράγοντες,
το μόνο που βαθμολογήθηκε από τους ερωτηθέντες ότι διαφέρει σημαντικά ήταν οι
"Τεχνολογικές διαδικασίες ". Ακόμα, τα αποτελέσματα ανακάλυψαν ότι οι πιο έμπειροι
επαγγελματίες είχαν μεγαλύτερη εξοικείωση με το COBIT και οι ερωτηθέντες από τη Βόρειο
Αμερική και εκείνων από τα δημόσια λογιστικά δαπανούν περισσότερες ώρες εργασίας για την
αξιολόγηση των ΙΤ ελέγχων.
Ο Agami (2006) εξετάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται επί της ποιότητας του
εσωτερικού ελέγχου αποκλειστικά για τις χρηματοοικονομικές αναφορές (Internal Control Over
Financial Reporting - ICOFR). Κατά τον Agami η ψήφιση του SOX404 αποτέλεσε το αναγκαίο
μέτρο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κεφαλαιαγοράς που είχε κλονιστεί από τα
εταιρικά σκάνδαλα και τις αποτυχίες με έναυσμα την περίπτωση Enron το 2001. Ο ορισμός του
PCAOB απαιτεί τα ICOFR να παράσχουν εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την αξιοπιστία της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Προκειμένου να κριθεί αν η ICOFR είναι αποτελεσματική,
το Ελεγκτικό Πρότυπο 2 (AS2) απαιτεί η διοίκηση της εταιρείας και ο ανεξάρτητος ελεγκτής να
αξιολογήσουν την πιθανότητα και το μέγεθος ενός πιθανού σφάλματος. Όταν μια ανεπάρκεια
εσωτερικού ελέγχου προσδιορίζεται, η Διοίκηση και ο ελεγκτής αποφασίζει αν αυτή η
ανεπάρκεια είναι μια έλλειψη ή αν πρόκειται για αδυναμία εσωτερικού ελέγχου επί των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αν η πιθανότητα σφάλματος είναι περισσότερο από
απομακρυσμένες και το μέγεθός του είναι περισσότερο από ό, τι ασήμαντο, αλλά λιγότερο από
αδυναμία, η έλλειψη ελέγχου θεωρείται ότι είναι σημαντική. Αν η πιθανότητα έλλειψης ελέγχου
που προκαλεί ουσιώδη ανακρίβεια είναι περισσότερο από απομακρυσμένες, θεωρείται αδυναμία.
Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της ICOFR της εταιρείας πρέπει να βασίζεται σε ένα
αναγνωρισμένο πλαίσιο ελέγχου. Οι επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει ή το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο
Εσωτερικού Ελέγχου που δημοσιεύτηκε το 1992 από την επιτροπή COSO ή βασίζονται στο
πλαίσιο αξιολόγησης COBIT ( Control Objectives for Information and Related Technology). Εάν
αποφανθεί αδυναμία ICOFR στο τέλος του έτους τότε η Διοίκηση και ο ελεγκτής γνωστοποιούν
στις εκθέσεις για ICOFR ότι δεν είναι αποτελεσματικός καθώς και συγκεκριμένα τις αδυναμίες
αυτές. Στην περίπτωση ύπαρξης ελλείψεων γνωστοποιούνται στην επιτροπή ελέγχου ή στο
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διοικητικού συμβουλίου και εξαρτάται από την επαγγελματική κρίση για την αποκάλυψη τους
στην έκθεσή της ICOFR.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από τη διοίκηση να γνωστοποιήσει μία δήλωση της
ευθύνης της διοίκησης, το πλαίσιο αξιολόγησης από την Διοίκηση, την εκτίμηση
αποτελεσματικότητας

ICOFR και των εντοπισμένων αδυναμιών από τη Διοίκηση και μία

βεβαίωση από τον ελεγκτή ότι αξιολογήθηκε η σχετική έκθεση της Διοίκησης. Υπάρχει βέβαια
το ενδεχόμενο ο ελεγκτής να διαφωνεί με την έκθεση της Διοίκησης και τότε χορηγεί αρνητική
γνώμη επί αυτής. Όταν ο ελεγκτής εντοπίσει τις αδυναμίες λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά
μέτρα και επεκτείνει το πεδίου ελέγχου, αλλά αν δεν αντισταθμιστεί η ανεπάρκεια τότε εκδίδει
αρνητική γνώμη στην σχετική έκθεση. Από την άλλη, οι επιπτώσεις στις κεφαλαιαγορές από
αρνητική γνώμη της Διοίκησης ή του ελεγκτή ή και των δύο επιφέρει μείωση της τιμής της
μετοχής 5% με 10% και κατά την μελέτη από τη Νομική Σχολή του Στάνφορντ (2004) έχουμε
μικρότερη μείωση στις επιχειρήσεις με ενδελεχή και όχι με πενιχρή ανάλυση στις
γνωστοποιήσεις.
Τέλος, η Moody το 2004 δημοσίευσε στο SOX404 την κατηγοριοποίηση στην
αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου. Στην έκθεση αυτή, η Moody διακρίνει σε ουσιαστική
αδυναμία του ελέγχου επί συγκεκριμένων υπολοίπων του λογαριασμού (κατηγορία Α) για τις
οποίες δίνει το πλεονέκτημα λήψης διορθωτικών μέτρων σε εύλογο χρόνο, ενώ στη διάκριση ως
αδυναμία σε επίπεδο επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει σε παραπομπή της υπόθεσης στην
επιτροπή αξιολόγησης
Η μελέτη των Ashbaugh-Skaife et al. (2005) χρησιμοποιεί δεδομένα πριν από την
υποχρεωτική εφαρμογή του Sarbanes - Oxley 404 (SOX 404) το Νοέμβριο του 2004 και
βασίζεται στο SOX 302, ώστε να διερευνήσει τους οικονομικούς παράγοντες που εκθέτουν τις
επιχειρήσεις σε κινδύνους εσωτερικού ελέγχου ( Internal Control Deficiencies - ICDs), την
επίδραση αυτών των ελλείψεων στην ποιότητα των κερδών και τις συνέπειες στην αγορά αυτής
της αποκάλυψης. Σε αντίθεση με τις αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου που είναι μεγαλύτερης
σημασίας, οι ελλείψεις δεν καθίστανται υποχρεωτικές προς δημοσιοποίηση από κανένα πρότυπο,
αλλά η εθελούσια έκθεσή τους από την Διοίκηση αποτελεί ένδειξή διαφάνειας. Το δείγμα της
έρευνας αποτελείται από 585 επιχειρήσεις που αναφέρθηκαν στην Εβδομάδα Συμμόρφωσης για
ανεπάρκεια εσωτερικού ελέγχου από Νοέμβρη 2013 έως Δεκέμβρη 2014, αλλά παράλληλα για
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πιο αξιόπιστα αποτελέσματα συλλέχτηκαν στοιχεία πάνω από 4000 επιχειρήσεων με
αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο. Διεκπεραιώθηκαν τρία τεστ.
Στο πρώτο τεστ μοντελοποιήθηκαν οι ελλείψεις εσωτερικού ελέγχου ως συνάρτηση των
παραγόντων κινδύνου εσωτερικού ελέγχου

και των κινήτρων της Διοίκησης για να

ανακαλύψουν και εν συνεχεία να αποκαλύψουν τις ελλείψεις. Όσον αφορά τους παράγοντες
κινδύνου οι επιχειρήσεις με ελλείψεις εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με αυτές με υγιή εσωτερικό
έλεγχο επιδίδονται πιο συχνά σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και αναδιαρθρώσεις (σύμφωνο με την
μελέτη Doyle et al., 2007), περιλαμβάνουν μεγαλύτερο εύρος λειτουργικών τμημάτων,
πολύπλοκές συναλλαγές και πωλήσεις στο εξωτερικό (σύμφωνο με έρευνα Doyle et al., 2007),
φυλάσσουν περισσότερα αποθέματα, αντιμετωπίζουν μεγάλο λογιστικό κίνδυνο, είναι ταχέως
αναπτυσσόμενες, επενδύουν λιγότερους πόρους στον εσωτερικό έλεγχο, είναι μικρότερου
μεγέθους και έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι οικονομικά ασθενείς επιχειρήσεις με
χαμηλή απόδοση και λειτουργικές ζημίες. Η προσέγγιση για την

μέτρηση των κινήτρων

απέδειξε πως οι επιχειρήσεις με σύμβαση με κυρίαρχες ελεγκτικές εταιρείες, με αλλαγή
ελεγκτών και με αρκετές επαναδιατυπώσεις χρηματοοικονομικών αναφορών εμφανίζουν
συχνότερα προβλήματα.
Το δεύτερο τεστ εστιάζει στις επιπτώσεις του ασθενούς εσωτερικού ελέγχου στην
ποιότητα χρηματοοικονομικών αναφορών. Ο ανίσχυρος εσωτερικός έλεγχος διευκολύνει την
χρήση λογιστικών δικλείδων για εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων των στελεχών,
παραβιάζεται η βασική αρχή της αυτοτέλεια των χρήσεων, έχουμε ασθενή χαρτογράφηση των
δεδουλευμένων ταμειακών ροών και του κεφαλαίου κίνησης, τα οποία οδηγούν στην παραγωγή
χαμηλού επιπέδου πληροφόρησης. Ωστόσο, το τελευταίο τεστ δεν εντοπίζει σημαντική
αντίδραση της αγοράς στην αποκάλυψη ελλείψεων εσωτερικού ελέγχου πιθανόν εξαιτίας των
βαθμίδων εσωτερικού ελέγχου σε αδυναμία, σε ελλείψεις, σε γενική ανεπάρκεια ελέγχου και
διατηρεί σταθερή την τιμή της μετοχής.
Έτσι, οι επιχειρήσεις με ελλείψεις εσωτερικού ελέγχου χαρακτηρίζονται από
αναξιοπιστία σε συνέπεια με τα λεγόμενα του Donaldson (2005) ότι οι ισχυροί εσωτερικοί
έλεγχοι παρέχουν σημαντικό μακροπρόθεσμο όφελος για τη βελτίωση της ακρίβειας των
χρηματοοικονομικών αναφορών που οδηγεί σε υψηλότερη ποιότητα των πληροφοριών.
Μία ακόμα εργασία των Carcello και Neal (2003) εξελίσσει την προηγούμενη δουλεία
τους και προσδιορίζει κατά πόσο η επιτροπή ελέγχου είναι ικανή να ανταποκριθεί σε μία από τις
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πρωταρχικές της ευθύνες και να προστατεύσει τον

ελεγκτή από πιθανές επιπτώσεις της

απόφασης μη συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης, αλλά και έκδοσης γενικά
αποφάσεων αντίθετων των συμφερόντων της υπό εξέτασης επιχείρησης. Η αξιολόγηση της
ικανότητας αυτής υλοποιήθηκε για το διάστημα 1988 με 1999 στις Μεγάλες 6 επιχειρήσεις όπου
απολύθηκαν ελεγκτές μετά από έκδοση γνώμης με παρατήρηση μη συνέχισης δραστηριότητας.
Τα ευρήματά του Carcello και του Neal υποδηλώνουν ότι οι επιτροπές ελέγχου με μεγαλύτερη
ανεξαρτησία (δηλαδή όσο λιγότερο σχετίζονται με τους διευθυντές), μεγαλύτερη εμπειρία
διακυβέρνησης , και που κατέχουν λιγότερες μετοχές του πελάτη είναι πιο αποτελεσματικές στη
θωράκιση των ελεγκτών από απόλυση μετά την έκδοση γνώμης μη συνέχισης δραστηριότητας.
Επιπλέον, η σχέση μεταξύ της ανεξαρτησίας της ελεγκτικής επιτροπής και εξασφάλισης του
ελεγκτή από την μη απόλυση του έχει ισχυροποιηθεί με την πάροδο του χρόνου. Τέλος, τα
ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου βιώνουν μια σημαντική αύξηση στο ποσοστό του δείκτη
του κύκλου εργασιών μετά από απολύσεις των ελεγκτών. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με
εκείνα από Carcello και Neal (2000) που αναλύθηκαν πιο πάνω, προτείνουν ότι όταν οι
εξοικειωμένοι διευθυντές κυριαρχούν στην επιτροπή ελέγχου, τότε τα στελέχη της διοίκησης
πρώτον πιθανότατα πιέζουν τον ελεγκτή τους να εκδώσει μια μη τροποποιημένη έκθεση, παρά
της ύπαρξης αδιαμφισβήτητων ζητημάτων μη συνέχισης της δραστηριότητας, ή και δεύτερον να
απορριφθεί ο ορκωτός ελεγκτής, εάν ο ελεγκτής αρνείται να εκδώσει μια μη τροποποιημένη
έκθεση.
Η μελέτη των Carcello και Neal (2000) παρουσιάζει αποδείξεις για τη σχέση ανάμεσα
στην επιτροπή ελέγχου, που αποτελεί έναν μηχανισμό εταιρικής διακυβέρνησης, και του ελεγκτή
για έκδοση ελεγκτικής γνώμης μη συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης. Οι
συνιστώσες του μοντέλου για την εξέταση της σχέσης της επιτροπής ελέγχου και των
πιθανοτήτων για λήψη απόφασης μη συνέχισης δραστηριότητας είναι ο τύπος της έκθεσης του
ελεγκτή, το ποσοστό των μελών της επιτροπής ελέγχου που ταξινομούνται ως συνδεδεμένοι με
την διοίκηση των επιχειρήσεων, η αθέτησης του χρέους (γιατί αυξάνει την πιθανότητα ο
ελεγκτής να εκδώσει μη συνέχιση δραστηριότητας), η έκδοση μη συνέχιση δραστηριότητας στα
προηγούμενα έτη (γιατί μετά από έρευνα οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει τέτοια γνώμη
ελεγκτή στις προηγούμενες χρήσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να ξανά λάβουν), το
μέγεθος της επιχείρησης (καθώς από προηγούμενες μελέτες υπάρχει αρνητική σχέση μεγέθους
με μη συνέχιση δραστηριότητας, επειδή οι ελεγκτές δεν θέλουν να χάσουν τις μεγάλες απολαβές
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τους από τις μεγάλες εταιρείες),το πόσο οικονομικά ασθενής είναι η επιχείρηση (έχουν θετική
συσχέτιση με την μη συνέχιση) και τελευταίος παράγοντας σε ποιο στάδιο ανάπτυξης του
κύκλου ζωής της βρίσκεται η επιχείρηση. Μετά την εκτέλεση του μοντέλου διαπιστώθηκε για τις
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό
των διευθυντών που έχουν οικειότητα με τα μέλη της επιτροπής ελέγχου, τόσο μικρότερη είναι η
πιθανότητα ο ελεγκτής να εκδώσει έκθεση με μη συνέχιση δραστηριότητας της επιχείρησης.
Έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας εφιστούν την προσοχή στις επιτροπές ελέγχου και
ενδυναμώνουν ακόμα περισσότερο την αξία της ελεγκτικής αρχής της " ανεξαρτησίας".

2.3.

Συμπεράσματα

Η παραπάνω επισκόπηση πλαισιοθέτησε την διπλωματική εργασία με σχετική βιβλιογραφία,
η οποία καθίσταται επιτακτική για την ολοκληρωτική κάλυψη του θέματος. Τα κρίσιμα σημεία
που συνεισφέρουν στο σώμα της γνώσης είναι πως η απόφαση για αδυναμία εσωτερικού ελέγχου
σχετίζεται θετικά με την απόφαση για συνέχιση της δραστηριότητας και οι οικονομικές μονάδες
που συνηθέστερα διέπονται από αδύναμο εσωτερικό έλεγχο είναι οι μικρότερες, λιγότερο
επικερδής, πολύπλοκες, που αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, είναι υπό αναδιάρθρωση και δεν
έχουν αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3.1.

Σκοπός Κεφαλαίου

Σκοπός του παραταθέντος θεσμικού πλαισίου είναι η παρουσίαση κρίσιμων θεμάτων και εννοιών
που συνθέτουν τον εσωτερικό έλεγχο. Για την αποτελεσματική ανάλυση, η δομή του κεφαλαίου
διακρίνεται σε τρεις υποενότητες, οι οποίες είναι ο εσωτερικός έλεγχος, ο εξωτερικός έλεγχος
και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Ακολούθως, οι υποενότητες υποδιαιρούνται σε μικρότερα
θεματικά πεδία. Συγκεκριμένα, η υποενότητα του εσωτερικού ελέγχου εμπερικλείει τους
ορισμούς του εσωτερικού ελέγχου, την ανάλυση της πρόσθετης αξίας που παράγει ο εσωτερικός
έλεγχος, την αποσαφήνιση της έννοιας ουσιαστική αδυναμία εσωτερικού ελέγχου και την
σύνδεση του εσωτερικού ελέγχου με την παραδοχή της συνέχισης δραστηριότητας. Από την
άλλη, η υποενότητα του εξωτερικού ελέγχου αναλύεται κυρίως ως προς την συσχέτιση του με
τον εσωτερικό έλεγχο, δηλαδή απαρτίζεται από την έννοια και τους γενικούς στόχους του
εσωτερικού ελέγχου, τις απαιτήσεις για τον εξωτερικό ελεγκτή, τις διαφορές εσωτερικού και
εξωτερικού ελέγχου και επιπρόσθετα γίνεται μία εκτενής ανάλυση για την επιρροή του
εσωτερικού ελέγχου στον εξωτερικό έλεγχο. Τέλος, η τρίτη υποενότητα του

συστήματος

εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει την έννοια, τους σκοπούς, τους στόχους και την αξιολόγηση
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
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3.2.

Εσωτερικός Έλεγχος

3.2.1. Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου
Ο ορισμός της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί σαν μία ομπρέλα κάτω από
την οποία διαμορφώνεται το πλαίσιο των ελεγκτικών προτύπων, ο κώδικας δεοντολογίας και
γενικά οι κατευθύνσεις για τους εσωτερικούς ελεγκτές και τις επιχειρήσεις. Κατά την εξέλιξη
του εσωτερικού ελέγχου προσδιοριστήκαν αρκετές διευκρινήσεις και ορισμοί της έννοιας αυτής
από θεσμούς και ερευνητές με αντικείμενο τον εσωτερικό έλεγχο.
Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ, 1999) ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως: "μια
ανεξάρτητη, αντικειμενική δραστηριότητα διασφάλισης και παροχής συμβουλών, η οποία είναι
σχεδιασμένη ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Ο
εσωτερικός έλεγχος βοηθάει έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του μέσω της ανάπτυξης
μιας συστηματικής και πειθαρχημένης προσέγγισης για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων ελέγχου και των διαδικασιών
εταιρικής διακυβέρνησης ". Ο ορισμός της ΙΙΑ αναδεικνύει την ανεξαρτησία και την
αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελέγχου ,καθώς και άλλα βασικά σημεία του. Συγκεκριμένα,


Ανεξαρτησία: Οι εσωτερικοί ελεγκτές ενεργούν µε απόλυτη ευσυνειδησία και τιμιότητα και
αρνούνται να υποτάξουν τις αρχές τους σε οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα και ότι σε
περίπτωση που δεν τους επιτρέπεται να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα επαρκώς
τότε επιβάλλεται από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 260 να προβαίνουν στις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις προς τη διοίκηση.



Αντικειμενικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές προβαίνουν σε μια ισορροπημένη εκτίμηση όλων
των σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους
συμφέροντα, ή τα συμφέροντα άλλων, κατά το σχηματισμό των κρίσεων.



Προσθέτει Αξία: δεν περιορίζεται απλά σε µια τυπική συμμόρφωση µε κανόνες, πρότυπα και
με το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και να βελτιώνει τις διαδικασίες και τα
αποτελέσματα.



Βελτιώνει τις Λειτουργίες : σκοπός είναι η συνεχής βελτίωση
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Βοηθάει τον οργανισμό στην επίτευξη των Στόχων του: επίτευξη βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων στόχων κάθε επιπέδου.



Συστηματική Προσέγγιση : στηρίζεται σε συγκεκριμένα ελεγκτικά πρότυπα και σε πλαίσιο
βέλτιστων πρακτικών και κατευθύνσεων και έτσι δεν αφήνει περιθώρια για αυθαίρετες
ενέργειες.



Διαχείρισης των Κινδύνων, των Συστημάτων Ελέγχου και των Διαδικασιών Εταιρικής
Διακυβέρνησης: αξιολογεί τους κινδύνους που διατρέχει ένας οργανισμός αναφορικά µε την
επίτευξη των σκοπών του, αξιολογεί

τα συστήματα ελέγχου που έχουν ως στόχο τον

περιορισμό ή και την εξάλειψη των κινδύνων αυτών, καθώς επίσης αξιολογείται η εταιρική
διακυβέρνηση στο σύνολό της, µέσω του ελέγχου συμμόρφωσης στρατηγικών, πολιτικών,
διαδικασιών που εφαρμόζονται σε σύγκριση µε εκείνες που έχουν τεθεί από την ανώτατη
διοίκηση.
Επιπρόσθετα, κατά την επιτροπή COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) "ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διαδικασία, που πραγματοποιείται από
το Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας, τα διευθυντικά στελέχη και το λοιπό
προσωπικό και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την επίτευξη των
στόχων που αφορούν τις λειτουργίες, την υποβολή εκθέσεων και τη συμμόρφωση με τους νόμους
και τους κανονισμούς" 1. Ο ορισμός αυτός είναι σκόπιμα ευρύς. Συλλαμβάνει σημαντικές έννοιες
που είναι θεμελιώδεις για το πώς οι οργανώσεις σχεδιάζουν, υλοποιούν και διεξάγουν τον
εσωτερικό έλεγχο μέσω της δημιουργίας μίας βάσης για την εφαρμογή στους οργανισμούς που
λειτουργούν σε διαφορετικές οργανωτικές δομές, κλάδους, και γεωγραφικές περιοχές. Ορισμένες
θεμελιώδεις έννοιες που διασαφηνίζονται μέσω του COSO είναι ότι ο εσωτερικός έλεγχος :


είναι σχεδιασμένος για την επίτευξη των στόχων σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, (για τις
λειτουργίες της επιχείρησης, για την υποβολή εκθέσεων και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα
και τους νόμους). Ο ορισμός αυτός δίνει βάση στο στοιχείο αυτό.



αποτελεί μία ατέρμων διαδικασία που απαρτίζεται από συνεχιζόμενες εργασίες και
δραστηριότητες



επηρεάζεται από τις ενέργειες και αποφάσεις των ανθρώπων που λαμβάνονται σε κάθε
επίπεδο ενός οργανισμού και έτσι εστιάζει στην σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα.

1

www.coso.org
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παρέχει εύλογη βεβαιότητα, αλλά όχι απόλυτη διαβεβαίωση, στα ανώτερα διοικ ητικά
στελέχη και το Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας



προσαρμόζεται στην δομή της εκάστοτε οντότητας και είναι ευέλικτη για εφαρμογή σε
ολόκληρη την οντότητα ή σε κάποιο τμήμα της.
Το Ινστιτούτου των Αμερικανών Ορκωτών Λογιστών (AICPA, 1995) δίνει και αυτό το

δικό του ορισμό. Σύμφωνα λοιπόν με το AICPA, : «Εσωτερικό έλεγχο αποτελούν το σχέδιο
οργάνωσης και όλες οι συντονισμένες προσπάθειες, μέθοδοι και μέτρα που υιοθετούνται εντός
μιας επιχείρησης, για την διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, τον έλεγχο
της

ακρίβειας

και

αξιοπιστίας

των

λογιστικών

στοιχείων,

την

προώθηση

της

αποτελεσματικότατης της λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της προδιαγραμμένης
επιχειρηματικής πολιτικής ».

3.2.2. Αξία Εσωτερικού Ελέγχου

Έννοια-Συνιστώσες Αξίας
Πρωταρχικός στόχος των εσωτερικών ελεγκτών είναι να προωθήσουν την αξία της
δουλειάς τους στα ενδιαφερόμενα μέρη εντός του οργανισμού που εξυπηρετούν όπως στην
Επιτροπή Ελέγχου, στην Διοίκηση, στους μετόχους, στα διοικητικά στελέχη, αλλά και στους
εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη όπως τους επενδυτές.
Οι περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν πια την αξία που προστίθεται σε αυτές μέσα
από τον εσωτερικό έλεγχο. Έτσι, οι επιχειρήσεις έχουν την πεποίθηση ότι μέσω ενός
αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου γεννιέται πρόσθετη αξία και γι΄ αυτό επενδύουν πόρους
για την δημιουργία λειτουργικού εσωτερικού ελέγχου. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την
παραγωγή αξίας είναι η ύπαρξη τυποποιημένης διαδικασίας τεκμηρίωσης και η χρήση ενός
αναγνωρισμένου πλαισίου ως βάση. Με την κατάλληλη τεκμηρίωση οι υφιστάμενοι έλεγχοι με
ελάχιστη προσπάθεια μπορούν να χαρακτηρίσουν ως ένα πλήρως τεκμηριωμένο εσωτερικό
έλεγχο με μετρήσιμη προστιθέμενη αξία. Από την άλλη, η χρήση ενός αναγνωρισμένου πλαισίου
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διευκολύνει την κατανόηση και την συστηματική δομή ενός εσωτερικού ελέγχου και βοηθά για
την τυποποίηση των ελέγχων (O.Bungartz ,G.Strobl, 2012).
Οι συνιστώσες που συνθέτουν την αξία της ελεγκτικής μεταβλήθηκαν με την πάροδο του
χρόνου. Οι αλλαγές αυτές στις ελεγκτικές υπηρεσίες αποτέλεσαν φυσικό επακόλουθο για την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της αγοράς στην ελεγκτική που προκάλεσαν μια σειρά από
χρηματοοικονομικά σκάνδαλα στις ΗΠΑ όπως στην περίπτωση της Enron το 2000, αλλά και
στην

αποτυχία των τραπεζών να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση αμέσως μετά από

έκδοση σύμφωνης γνώμης ελεγκτών. Οι επενδυτές και οι απλοί πολίτες έχουν μπερδευτεί πια με
τον ρόλο τον ελεγκτών και εστιάζουν μόνο στην καταπολέμηση της απάτης . Η αξία που παράγει
,όμως, τόσο ο εξωτερικός όσο και ο εσωτερικός έλεγχος είναι κάτι παραπάνω από την ανίχνευση
μόνο της απάτης (B.S.Tan, 2016).
Η αξία που παράγει ο εσωτερικός ελεγκτής μπορεί εύκολα να κατανοηθεί μέσα από το
μοντέλο - εργαλείο της Αξίας του εσωτερικού ελέγχου που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο
Εσωτερικού Ελέγχου (ΙΙΑ) που απαρτίζεται από τρεις αλληλοσχετιζόμενους κύκλους, οι οποίοι
με την σειρά τους αναλύονται ο έκαστος σε άλλους τρεις αλληλοεπηρεαζόμενους κύκλους όπου,
κάθε κύκλος αντιπροσωπεύει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Τα τρία βασικά στοιχεία που προάγει
ο εσωτερικός ελεγκτής σε κάθε οργανισμό που προσφέρει τις υπηρεσίες του είναι η Ασφάλεια, η
Διορατικότητα και η Αντικειμενικότητα. Η αξία παράγεται, λοιπόν, μέσα από τον εσωτερικό με
την παροχή ασφάλειας, με την οργάνωση διορατικού πλάνου, με στόχευση

στην

αποτελεσματικότητα και με επίτευξη μακροχρόνιας βιωσιμότητας.
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Διάγραμμα 1: Αξία Εσωτερικού Ελέγχου 2

1ο Στοιχείο: Ασφάλεια
Ο εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνου
και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, ώστε ο οργανισμός να επιτεύξει τους
στρατηγικούς, λειτουργικούς ,χρηματοοικονομικούς και συμμόρφωσης στόχους της. Η
διασφάλιση αυτή επιτυγχάνεται με τον προσανατολισμό της οργάνωσης από τον εσωτερικό
έλεγχο στην δημιουργία ισχυρών δικλείδων ασφαλείας, στην ακριβή καταγραφή αναφορών, στην
αποτελεσματική πρόβλεψη και στην προστασία των επενδύσεων. Ακόμα, ο εσωτερικός έλεγχος
βοηθάει την διοίκηση και τα κυβερνητικά σώματα στην αναγνώριση των κινδύνων και παρέχει
διορατικότητα για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την συμμόρφωση με διαδικασίες,
κανονισμούς και με τις προτεινόμενες βελτιώσεις. Έτσι,

οι τρεις κύκλοι του στοιχείου

Ασφάλειας συνδέει τα χαρακτηριστικά του Κινδύνου, τη Διακυβέρνηση και τον Έλεγχο.

2

www.theiia.org
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Διάγραμμα 2: Ασφάλεια - Αξία Εσωτερικού Ελέγχου 3

2ο Στοιχείο: Διορατικότητα
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένας καταλύτης για την βελτίωση της αποδοτικότητας και
της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού με την παροχή διορατικής σκέψης και προτάσεων
που βασίζονται σε αναλύσεις και αξιολογήσεις βάσεων δεδομένων και επιχειρησιακών
διαδικασιών. Ως καταλύτης για βελτίωση, αξιολογεί τις διαδικασίες, αναφέρει τα ευρήματα και
προτείνει τα κατάλληλα σχέδια δράσης. Μέσα από την ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων
συστήνει βελτιώσεις των διαδικασιών και μέσα από την κατανόηση της επιχείρησης και των
οραμάτων της εκτιμά την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και την
προστασίας των περιουσιακών στοιχείων. Τα τρία στοιχεία που συνιστούν την Διορατικότητα
είναι ο Καταλύτης, η Ανάλυση και η Εκτίμηση.

3

www.theiia.org
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Διάγραμμα 3: Διορατικότητα- Αξία Εσωτερικού Ελέγχου 4

3ο Στοιχείο: Αντικειμενικότητα
Με την δέσμευση για ακεραιότητα και υπευθυνότητα, ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει
αξία στην διοίκηση ως μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, συμβουλευτική πηγή. Μέσα από τα
Πρότυπα και τον Κώδικα Δεοντολογίας της IFAC προάγεται η ακεραιότητα. Επιπλέον, η
υπευθυνότητα και η ανεξαρτησία βοηθά τα διοικητικά στελέχη

και αυτούς που είναι

επιφορτισμένοι με την διακυβέρνηση να επιτύχουν τους στόχους τους. Η Ακεραιότητα, η
Υπευθυνότητα και η Ανεξαρτησία συνδράμουν στην επίτευξη της αντικειμενικότητας.

4

www.theiia.org
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Διάγραμμα 4: Αντικειμενικότητα-Αξία Εσωτερικού Ελέγχου 5

Αξιολόγηση της Αξίας Εσωτερικού Ελέγχου

Μία επιχείρηση για να εκτιμήσει εάν επωφελείται στο μέγιστο την αξία που μπορεί να
παραχθεί από τον εσωτερικό έλεγχο θα πρέπει να απαντήσει σε κάποια βασικά ερωτήματα:
•

6

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι χρηματοοικονομικοί, επιχειρησιακοί και λειτουργικοί
κίνδυνοι της εταιρείας και ποιους από αυτούς τους κινδύνους εμπερικλείει το σχέδιο του
εσωτερικού ελέγχου;

•

Ποιες είναι οι ανερχόμενες προσδοκίες των κύριων μετόχων και πελατών και την
διαχείριση κινδύνων και πως ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει στην ικανοποίηση των
προσδοκιών αυτών.

5
6

www.theiia.org
www.section404.org
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•

Πως διευθετούνται οι αλλαγές στον εσωτερικό έλεγχο;

•

Ο τωρινός εσωτερικός έλεγχος είναι ικανός να εκπληρώσει τις προσδοκίες και τις
μελλοντικές απαιτήσεις του οργανισμού;

•

Η εταιρεία αξιοποιεί τα αποτελέσματα και τις γνώσεις του εσωτερικού ελέγχου και
δρομολογεί προγράμματα για την βελτίωση των χρηματοοικονομικών, επιχειρησιακών
και λειτουργικών διαδικασιών;
Οι απαντήσεις ποικίλουν σε κάθε εταιρεία και εξαρτώνται από την ίδια την επιχείρηση

και το περιβάλλον της. Οι απαντήσεις, όμως, διαφοροποιούνται και στην ίδια εταιρεία μετά το
πέρασμα σύντομου χρονικού διαστήματος, καθώς στον καιρό που διανύουμε οι επενδυτές και τα
ενδιαφερόμενα μέρη ασκούν αυξημένη πίεση για συνεχείς βελτιώσεις του συστήματος του
εσωτερικού ελέγχου.

Πλεονεκτήματα Αξιοποίησης της Αξίας Εσωτερικού Ελέγχου

Η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση της αξίας που παράγει ο εσωτερικός έλεγχος επιφέρει
εμφανώς σπουδαίες ωφέλειες στις επιχειρήσεις που το ενσωματώνουν. Οι επιχειρήσεις που
διαπιστώνουν την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος από την επένδυση για την προσέγγιση
στην αξία, επωφελούνται επειδή:
•

7

επηρεάζεται θετικά η εμπιστοσύνη των επενδυτών μέσω της διαφάνειας και της
εμφάνισης λιγότερων ανεπάντεχων γεγονότων.

•

καλύτερη κατανόηση και ευθυγράμμιση των κατάλληλων ελέγχων με τους βασικούς
κινδύνους για τα σημαντικά προγράμματα ελέγχου του κεφαλαίου και αλλαγή των
ζωτικών διαδικασιών, ώστε να εκτελείται επιτυχώς η επιχειρησιακή στρατηγική.

•

πιο έγκαιρες και πιο αξιόπιστες και χρηματοοικονομικές και επιχειρησιακές αναφορές.

•

εξάλειψη των ξεπερασμένων, περιττών και αναποτελεσματικών ελέγχων.

•

ενίσχυση των διαδικασιών και των βαθύτερων δομών ελέγχου που οδηγούν σε
λειτουργική αποτελεσματικότητα και σε αποδοτικότητα κόστους.

7
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3.2.3. Αδυναμίες - Ελλείψεις Εσωτερικού Ελέγχου

Είναι ανθρωπίνως αδύνατον να επιτευχθεί η εξασφάλιση ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι
πλήρως απαλλαγμένος από ουσιώδεις ανακρίβειες και λάθη. Γι΄ αυτό στόχος του εσωτερικού
ελεγκτή δεν είναι να εξαλείψει όλες τις αδυναμίες και τις ελλείψεις στον εσωτερικό έλεγχο.
Σκοπός, όμως, του εσωτερικού ελεγκτή είναι η εύλογη διασφάλιση ότι ο εσωτερικός έλεγχος
είναι απαλλαγμένος από ουσιώδεις ανακρίβειες και λάθη. Έτσι, ο εξωτερικός ελεγκτής κατά την
αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου θα εξετάσει εάν οι ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν
καθιστούν τον εσωτερικό έλεγχο και συνεπώς και το έργο του εσωτερικού ελέγχου
αναποτελεσματικό.

Αξιολόγηση Ανεπάρκειας Εσωτερικού Ελέγχου

Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει τη σοβαρότητα της κάθε ανεπάρκειας ελέγχου που
υποπίπτει στην αντίληψή του ώστε να καθοριστεί εάν οι ελλείψεις, μεμονωμένα ή σε συνδυασμ ό,
είναι ουσιώδεις αδυναμίες κατά την ημερομηνία της εκτίμησης της διοίκησης ή εάν είναι απλά
ελλείψεις. Κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου ο εξωτερικός ελεγκτής δεν
είναι υποχρεωμένος

να ψάξει

και να λάβει υπόψη τις ελλείψεις που, μεμονωμένα ή σε

συνδυασμό, είναι λιγότερο σοβαρές, από ό,τι μία αδυναμία. Απεναντίας, ο εντοπισμός
αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου καθορίζει όλο τον έλεγχο.
Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της ανεπάρκειας που εντοπίστηκε στην εξέταση του
εσωτερικού ελέγχου βασίζεται στο εάν υπάρχει εύλογη πιθανότητα ότι οι έλεγχοι της εταιρείας
θα αποτύχουν να αποτρέψουν ή να εντοπίσουν λάθη και παραλείψεις στα υπόλοιπα των
λογαριασμών ή γενικά στα στοιχεία των αναφορών, όπως και στην αξιολόγηση του μεγέθους της
πιθανής ανακρίβειας που προκύπτουν από την ανεπάρκεια. Η σοβαρότητα της ανεπάρκειας
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,όμως, δεν εξαρτάται από το αν όντως έχει συμβεί ένα σφάλμα, αλλά μόνο για το αν υπάρχει
εύλογη πιθανότητα ότι οι έλεγχοι της εταιρείας θα αποτύχουν να αποτρέψουν ή να εντοπίσουν τα
λάθη και τις παραλείψεις αυτές.
Ακόμα, ο ελεγκτής θα πρέπει να εξετάζει αν οι μεμονωμένες ελλείψεις ελέγχου που
επηρεάζουν το ίδιο σημαντικό λογαριασμό ή γνωστοποίηση, ή σχετικό ισχυρισμό ή γενικά
στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου θα οδηγήσουν συλλογικά σε ουσιώδεις αδυναμίες. Οι
πολλαπλές ανεπάρκειες του ελέγχου που επηρεάζουν το ίδιο το υπόλοιπο του λογαριασμού ή
γνωστοποίησης αυξάνουν την πιθανότητα σφάλματος και μπορεί, σε συνδυασμό, να
αποτελέσουν ουσιαστική αδυναμία, ακόμα κι αν αυτές οι ελλείψεις μπορεί μεμονωμένα να είναι
μην θεωρούνται σοβαρές.
Το πρώτο σκέλος για την κατάταξη της ανεπάρκειας που εντοπίστηκε ως έλλειψη ή ως
ουσιαστική αδυναμία όπως προαναφέρθηκε αφορά την εύλογη πιθανότητα αποτυχίας των
ελέγχων να αποτρέψουν ή έστω να εντοπίσουν τα λάθη ή τις παραλείψεις . Το σκέλος αυτό
επηρεάζεται από παράγοντες κινδύνου από τους οποίους οι σημαντικότεροι είναι: 8
i.

Η φύση των οικονομικών καταστάσεων, των λογαριασμών, των γνωστοποιήσεων και των
ισχυρισμοί που εμπλέκονται

ii.

Η ευαισθησία του περιουσιακού στοιχείου ή η επιρρέπεια σε απώλεια ή σε απάτη

iii.

Η υποκειμενικότητα, η πολυπλοκότητα, ή η έκταση της κρίσης που απαιτείται για να
καθορίσει το ποσό που εμπερικλείεται

iv.

Η αλληλεπίδραση ή σχέση του ελέγχου με άλλους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένου του
αν είναι αλληλοεξαρτώμενοι έλεγχοι ή αποτελούν περιττές σχέσεις

v.

Η αλληλεπίδραση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν και

vi.

Οι πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της ανεπάρκειας
Το δεύτερο αφορά τον καθορισμό του μεγέθους της ανακρίβειας που θα μπορούσε να

προκύψει από μια ανεπάρκεια ή από πολλές ανεπάρκειες στους ελέγχους. Κατά την αξιολόγηση
του μεγέθους της πιθανής ανακρίβειας, το μέγιστο ποσό που μπορεί να σημειωθεί είναι το ποσό
που καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις για τα υπόλοιπα του λογαριασμού ή του
συνόλου των συναλλαγών. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, η πιθανότητα μιας μικρής

8

,9
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ανακρίβειας είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα μιας μεγάλης ανακρίβεια. Έτσι, οι δύο κύριοι
παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της ανεπάρκειας είναι: 9
i.

Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων ή σύνολο των συναλλαγών που συνθέτουν την
ανεπάρκεια και

ii.

Ο όγκος της δραστηριότητας στο υπόλοιπο του λογαριασμού ή την κατηγορία των
συναλλαγών που εκτίθενται στην ανεπάρκεια που έχει συμβεί στην τρέχουσα περίοδο ή
που αναμένεται σε μελλοντικές περιόδους.
Ο ελεγκτής κατά την διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί αντισταθμιστικούς ελέγχους. Ακόμα,

πρέπει να αξιολογήσει την επίδραση της αντιστάθμισης των ελέγχων για να καθοριστεί αν μία
έλλειψη στον εσωτερικό έλεγχο ή ο συνδυασμό των ελλείψεων αποτελεί αδυναμία. Για να
σημειωθεί μείωση των ελλείψεων, η αποζημίωση ελέγχου θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα
επίπεδο ακρίβειας που θα αποτρέψει ή θα εντοπίσει τα λάθη και τις παραλείψεις που συνιστούν
αδυναμία εσωτερικού ελέγχου.
Κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας της ανεπάρκειας, ή συνδυασμός των ελλείψεων,
ο ελεγκτής θα πρέπει επίσης να καθορίσει το επίπεδο λεπτομέρειας και το βαθμό αξιοπιστίας που
παρέχει εύλογη βεβαιότητα ότι οι συναλλαγές που καταγράφονται είναι οι κατάλληλες για την
προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές
αρχές. Εάν ο ελεγκτής κρίνει ότι μια ανεπάρκεια, ή συνδυασμός των ελλείψεων, μπορεί να
αποτρέψει από το συμπέρασμα ότι υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι οι συναλλαγές που
καταγράφονται επιτρέπουν την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά
αποδεκτές λογιστικές αρχές, τότε ο ελεγκτής θα πρέπει να αντιμετωπίζει την ανεπάρκεια, ή
συνδυασμός των ελλείψεων, ως ένδειξη αδυναμίας. Έτσι, η ύπαρξη των παρακάτω παραγόντων
και καταστάσεων υποδεικνύουν ότι ελλοχεύουν ή ότι υπάρχων ήδη αδυναμίες:10
i.

Αναγνώριση της απάτης, είτε είναι είτε δεν είναι αδυναμία, από την πλευρά των
ανώτερων διοικητικών στελεχών.

ii.

Επαναδιατύπωση προηγουμένων οικονομικών καταστάσεων που αντανακλούν τη
διόρθωση μίας ουσιώδης αδυναμίας.

9
10
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iii.

Αναγνώριση από τον εξωτερικό ελεγκτή μιας ουσιώδους αδυναμίας των οικονομικών
καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου σε συνθήκες που δείχνουν ότι το σφάλμα δεν θα
είχε εντοπιστεί από τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας και

iv.

Αναποτελεσματική επιτήρηση των εξωτερικών οικονομικών εκθέσεων της εταιρείας και
των οικονομικών εκθέσεων του εσωτερικού ελέγχου από την Επιτροπή Ελέγχου (Audit
Committee) της εταιρείας.

Χαρακτηριστικά εταιρειών με αδυναμία εσωτερικού ελέγχου

Οι επιχειρήσεις με ελλείψεις εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με αυτές με υγιή εσωτερικό
έλεγχο επιδίδονται πιο συχνά σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και αναδιαρθρώσεις, περιλαμβάνουν
μεγαλύτερο εύρος λειτουργικών τμημάτων, πολύπλοκές συναλλαγές και πωλήσεις στο
εξωτερικό, φυλάσσουν περισσότερα αποθέματα, αντιμετωπίζουν μεγάλο λογιστικό κίνδυνο
,είναι ταχέως αναπτυσσόμενες, επενδύουν λιγότερους πόρους στον εσωτερικό έλεγχο, είναι
μικρότερου μεγέθους και έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι οικονομικά ασθενείς
επιχειρήσεις με χαμηλή απόδοση και αυξημένες λειτουργικές ζημίες. Ακόμα, οι επιχειρήσεις που
συνάπτουν σύμβαση με κυρίαρχες ελεγκτικές εταιρείες, αλλάζουν συχνά

ελεγκτές και

καταγράφουν αρκετές επαναδιατυπώσεις χρηματοοικονομικών αναφορών ,είναι οι επιχειρήσεις
που εμφανίζουν συχνότερα προβλήματα και ελλείψεις εσωτερικού ελέγχου (Ashbaugh-Skaife et
al.,2005).
Παράλληλα, ότι περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου
(και όχι απλά ελλείψεων όπως παραπάνω) έχουν οι επιχειρήσεις που είναι μικρότερες, λιγότερο
επικερδής, πολύπλοκες, αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς ή είναι υπό αναδιάρθρωση. Τα παραπάνω
χαρακτηριστικά γνωρίσματα δικαιολογούνται ,καθώς οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις
δαπανούν περισσότερους πόρους στην λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Από την άλλη, οι
μεγάλες ηλικιακά εταιρείες έχουν εδραιώσει το σύστημα τους με συνέπεια μείωσης των
πιθανοτήτων εντοπισμού των αδυναμιών. Ακόμα, οι οικονομικά ασθενείς επιχειρήσεις δεν
διαθέτουν τους επαρκείς πόρους στον εσωτερικό έλεγχο και οι ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες
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χρειάζονται συνεχώς κάθε είδους πόρου της επιχείρησης για προσαρμογή στο νέο περιβάλλον. Η
αναδιάρθρωση χρέους σχετίζεται θετικά με την δημιουργία αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου ως
αποτέλεσμα της περικοπής τμημάτων, αποδοτικού προσωπικού και της πολυπλοκότητας στην
αναπροσαρμογή. Ως εκ τούτου, τα χαρακτηριστικά αυτά υποδεικνύουν αδυναμία εξωτερικού
ελέγχου και το σθένος των παραπάνω παραγόντων ποικίλει σε συνάρτηση

με τον τύπο

αδυναμίας που έχει διαγνωστεί.

Κοινοποίηση των ελλείψεων και των αδυναμιών στους αρμόδιους

Ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να κοινοποιεί εγγράφως στην διοίκηση, αλλά και στην
επιτροπή ελέγχου της υπό έλεγχο επιχείρησης όλων των σημαντικών αδυναμιών που
εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο (ΔΠΕ 265). Η γραπτή επικοινωνία θα πρέπει να γίνει πριν από την
έκδοση της έκθεσης του ελεγκτή για τον εσωτερικό έλεγχο των οικονομικών εκθέσεων και να
τους ενημερώσει για τις επιπτώσεις της μη διόρθωσης αυτών και κυρίως τις επιπτώσεις μη
γνωστοποίησης των αδυναμιών αυτών στις οικονομικές καταστάσεις.
Επίσης, ο ελεγκτής θα πρέπει επίσης να ενημερώσει τη διοίκηση, εγγράφως, για όλες τις
ελλείψεις στον εσωτερικό έλεγχο επί της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εντοπίστηκαν
κατά τον έλεγχο και να ενημερώνουν την επιτροπή ελέγχου όταν έχει γίνει μια τέτοια
ανακοίνωση. Ο ελεγκτής θα πρέπει να κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στην ελεγκτική
επιτροπή εγκαίρως πριν από την έκδοση της έκθεσης του ελεγκτή για τον εσωτερικό έλεγχο των
οικονομικών εκθέσεων. Με αυτήν την ανακοίνωση, δεν είναι απαραίτητο για τον ελεγκτή να
επαναλάβει πληροφορίες σχετικά με τέτοιες ελλείψεις που έχει συμπεριληφθεί στην γραπτή τους
επικοινωνία, αν οι ανακοινώσεις έγιναν από τον ελεγκτή ή από τους εσωτερικούς ελεγκτές ή από
άλλους εντός του οργανισμού.
Ακόμα, με την ίδια διαδικασία θα πρέπει να ενημερώσει ο ελεγκτής για τις ελλείψεις που
ξεχωριστά αποτελούν απλά ελλείψεις αλλά συλλογικά θα μπορούσαν να συνθέσουν αδυναμία
εσωτερικού ελέγχου. Κατά το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου, ΔΠΕ 265 "Κοινοποίηση Ελλείψεων σε
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Εσωτερικές Δικλείδες στους Υπεύθυνους για τη Διακυβέρνηση και τη Διοίκηση", το επίπεδο
λεπτομέρειας των σημαντικών ελλείψεων που κοινοποιείται εξαρτάται από την επαγγελματική
κρίση του ελεγκτή και επηρεάζεται από στοιχεία όπως (Λουμιώτης και Τζίφας, 2012):
i.

τη φύση της οικονομικής μονάδας

ii.

το μέγεθος και τη πολυπλοκότητα της οικονομικής μονάδας

iii.

τη φύση των σημαντικών ελλείψεων

iv.

τη σύνθεση της διακυβέρνησης της οικονομικής μονάδας και

v.

τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την κοινοποίηση συγκεκριμένων τύπων
ελλείψεων στις εσωτερικές δικλείδες

Γνώμη Εξωτερικού Ελεγκτή για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού
ελέγχου στην περίπτωση ελλείψεων και αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου.

Στην περίπτωση που οι ανεπάρκειες του εσωτερικού ελέγχου αξιολογηθούν ως αδυναμίες
τότε ο ελεγκτής πρέπει να εκφράσει αρνητική γνώμη σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο.
Στην έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται η ταυτοποίηση της αδυναμίας και ότι στην
αναφορά της διοίκησης συμπεριλαμβάνεται ο εντοπισμός των αδυναμιών και λεπτομέρειες των
αδυναμιών αυτών. Εάν η αδυναμία δεν έχει συμπεριληφθεί στην εκτίμηση της διοίκησης, η
έκθεση θα πρέπει να τροποποιηθεί για να δηλώσει ότι μία ουσιώδης αδυναμία έχει ταυτοποιηθεί,
αλλά δεν περιλαμβάνεται στην εκτίμηση της διοίκησης. Επιπλέον, στην έκθεση του ελεγκτή
πρέπει να εμπερικλείει μια περιγραφή της ουσιώδους αδυναμίας, η οποία θα πρέπει να παρέχει
στους χρήστες της έκθεσης ελέγχου συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη φύση της
αδυναμίας ,καθώς και πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της στις οικονομικές καταστάσεις
της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διάρκεια της ύπαρξη της αδυναμίας. Στην περίπτωση αυτή,
ο ελεγκτής θα πρέπει επίσης να ενημερώσει γραπτώς στην επιτροπή ελέγχου ότι οι αδυναμίες δεν
αποκαλύφθηκαν ή δεν αναγνωρίζονται ως ουσιώδεις αδυναμίες στην αξιολόγηση της διοίκησης.
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Εάν η αδυναμία έχει συμπεριληφθεί στην εκτίμηση της διοίκησης, αλλά ο ελεγκτής συμπεράνει
ότι η δημοσιοποίηση του των αδυναμιών δεν είναι παρουσιάζονται από κάθε ουσιώδη άποψη,
τότε στην έκθεση του ελεγκτή πρέπει να περιγράφει αυτό το συμπέρασμα, καθώς και τις
απαραίτητες πληροφορίες για να περιγράψει επαρκώς τις ουσιαστικές αδυναμίες.

Έκθεση Ελέγχου Εξωτερικού Ελεγκτή στην περίπτωση ελλείψεων και
αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου.

Αν υπάρχουν ελλείψεις που, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, να οδηγήσει σε μία ή
περισσότερες αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να εκφράσει αρνητική γνώμη
σχετικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση της εταιρείας με λεπτομερή γνωστοποίηση για
τον αναποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο στο θέμα "Παρατηρήσεις", εκτός αν υπάρχει και αν
κρίνει ο ελεγκτής κρίνει ότι το οι ελλείψεις δεν είναι σημαντικές και εκδίδει γνώμη με
επιφύλαξη.
Ο εξωτερικός ελεγκτής όπως αναφέρθηκε, πριν την σύνταξη και έκθεση του ελέγχου
ενημερώνει την διοίκηση για τις τυχόν ελλείψεις και αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου. Εφόσον
λοιπόν η διοίκηση ,που είναι η υπεύθυνη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, είναι
ενημερωμένη από τον ελεγκτή αλλά παρόλ' αυτά δεν συμπεριλάβει τις ανεπάρκειες στις
οικονομικές καταστάσεις τότε εκδίδεται έκθεση εξωτερικού ελεγκτή με αρνητική γνώμη , καθώς
αποκρύπτονται βασικά στοιχεία του οργανισμού από τους χρήστες των οικονομικών αυτών
καταστάσεων.
Ακόμα, αν ο ελεγκτής ζητήσει παραπάνω πρόσβαση σε αρχεία και πρόσωπα για την
αξιολόγηση της σημαντικότητας της ανεπάρκειας, αλλά δεν του επιτρέπει τότε η γνώμη του
εξωτερικού ελεγκτή είναι άρνηση γνώμης με την αιτιολογία του περιορισμού του έργου του
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ελεγκτή κατά το ΔΠΕ 705 “Διαφοροποίηση της γνώμης στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή”
(Λουμιώτης και Τζίφας, 2012).

3.2.4. Συνέχιση Δραστηριότητας –Εσωτερικός Έλεγχος

Έννοια Συνέχισης Δραστηριότητας

Ο εξωτερικός ελεγκτής κατά τον σχεδιασμό, κατά την εκτέλεση, κατά την αξιολόγηση
των ευρημάτων του, καθώς και καθόλη τη διάρκεια του ελέγχου εκτίμα τη δυνατότητα συνέχισης
της δραστηριότητας της επιχείρησης και είναι πάντα υποψιασμένος για γεγονότα ή συνθήκες που
θα μπορούσαν θέσουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα συνέχισης. Η έκδοση απόφασης για
συνέχιση εργασιών αντικατοπτρίζει την άποψη του ελεγκτή για την χρηματοπιστωτική
κατάσταση της ελεγχομένης εταιρείας και την εκτίμηση αν θα υπάρχει συνέχιση για μία περίοδο
τουλάχιστον δώδεκα μηνών μετά το πέρας του τελευταίου οικονομικού έτους.
Κατά το ΔΠΕ 570 ο ελεγκτής για την επίτευξη αυτού του σκοπού εξετάζει την έκθεση
της διοίκησης για την παραδοχή της συνέχισης, η οποία καταρτίζεται έπειτα από την επιβολή
των προτύπων (ΔΛΠ 1) και η εκτίμηση του κινδύνου βασίζεται στα πορίσματα αυτής της
έκθεσης κατά το ΔΠΕ 315. Σε περίπτωση που έχουν εντοπιστεί γεγονότα που εγείρουν
αμφιβολία τότε ο ελεγκτής πρέπει (Λουμιώτης και Τζίφας, 2012):
1. να θέσει διερευνητικά ερωτήματα στην διοίκηση και να συζητήσει μαζί της,
2. να αποκτήσει πρόσθετα, κατάλληλα και επαρκή κριτήρια για εξασφάλιση ελεγκτικής
μαρτυρίας για την εντοπισθείσα αβεβαιότητα
3. να επισκοπήσει και να αξιολογήσει τα σχέδια της διοίκησης για την εξομάλυνση αυτής
της αρνητικής κατάστασης και
4. να εξασφαλίσει έγκυρες έγγραφες αποδείξεις από την διοίκηση για τα μελλοντικά σχέδια

της.
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Αν τελικά ο ελεγκτής αποφασίσει ότι κατά την κρίση του υπάρχουν γεγονότα ή συνθήκες
που μεμονωμένα ή συλλογικά δημιουργούν σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της
ελεγχόμενης για τη συνέχιση της δραστηριότητας τότε πρέπει να το απεικονίσει στην έκθεση του
ανάλογα με τις περιστάσεις.
Στην περίπτωση που υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα τότε εάν γνωστοποιείται πλήρως και
επαρκώς στις οικονομικές καταστάσεις ο ελεγκτής εκδίδει σύμφωνη γνώμη, όπου στην έμφαση
θέματος αναπτύσσεται το γεγονός αμφιβολίας και επισημαίνεται η σχετική σημείωση στο
Προσάρτημα. Εάν δεν γνωστοποιείται επαρκώς τότε κατά το ΔΠΕ 705 (Λουμιώτης και Τζίφας,
2012) διαφοροποιείται η γνώμη του ελεγκτή με γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη και
αναλύεται λεπτομερώς ότι υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα συνέχισης της δραστηριότητας στο βαθμό που οι
οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την παραδοχή συνέχισης. Αρνητική γνώμη
εκδίδεται στις περιπτώσεις, όπου ο ελεγκτής αποφασίζει ότι η συνέχιση της δραστηριότητας δεν
είναι ενδεδειγμένη και όταν η διοίκηση δεν συνεργάζεται περιορίζοντας το εύρος ελέγχου.
Κατά καιρούς, όμως, έχουν εξεταστεί οι περαιτέρω επιπτώσεις από την έκδοση μίας
αρνητικής γνώμης για συνέχιση των εργασιών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα ευρήματα
διάφορων ερευνών η έκδοσης γνώμης για μη συνέχιση δραστηριότητας έχει αρνητικές
επιπτώσεις και για τον ίδιο τον ελεγκτή. Έχει παρατηρηθεί μία έκθεση τέτοιου είδους γνώμης
συντελεί πολλές φορές στην απόλυση του ελεγκτή από την ελεγχόμενη επιχείρηση που
συνεπάγεται κατακόρυφη μείωση των ωφελειών των ελεγκτών. Επιπλέον, εξαιτίας της ύπαρξης
πελατειακής σχέσης με την ελεγχόμενη εταιρεία επιδεικνύεται από μέρος της άσκηση έντονης
ψυχολογικής στον ελεγκτή για απόφαση μη τροποποιημένης γνώμης για την συνέχιση εργασιών
ανεξάρτητα της ύπαρξής ουσιωδών αβεβαιοτήτων (Carcello et al., 2000). Ακόμα ένα
παράδειγμα, είναι η μελέτη της επίπτωσης της απόφασης μη συνέχισης στο φαινόμενο
"αυτοεκπλήρωσης της προφητείας" (Carey et al., 2008). Η έκθεση αρνητικής γνώμης ή και
γνώμης με επιφύλαξη ή ακόμα και η έμφαση θέματος που αναδεικνύουν ύπαρξη ζητημάτων που
αμφισβητούν την συνέχιση της δραστηριότητας συντελούν κάποιες φορές στην διάλυση της
εταιρείας που μπορεί χωρίς την δημοσίευση μίας τέτοιας γνώμης να συνέχιζε την εργασία της
και

γ’

αυτό

ονομάζεται

"αυτοεκπλήρωσης

της

προφητείας".

Οι

επιπτώσεις

αυτές

δικαιολογούνται, διότι η επισήμανση από τον ελεγκτή για μη συνέχιση μειώνει σημαντικά την
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καλή φήμη της εταιρείας, οι επενδυτές χάνουν την εμπιστοσύνη τους και πολλές φορές και η ίδια
η επιχείρηση χάνει την πίστη της για ανατρέψει το γεγονός.

Σχέση Αδυναμίας Εσωτερικού Ελέγχου με τη Παραδοχή Μη Συνέχισης

Έτσι, οι αναφορές στα διεθνή πρότυπα, οι πολυάριθμές μελέτες, καθώς και οι σημαντικές
επιπτώσεις της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας αναδεικνύουν την σοβαρότητα και
την σημασία που έχει στο ελεγκτικό έργο, στην εταιρεία και στα ενδιαφερόμενα μέρη της. Σε
συνδυασμό με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε παραπάνω για το έργο και την
σημαντικότητα του εσωτερικού ελέγχου, η αξιολόγηση του εσωτερικού ελεγκτή για την
συνέχιση της δραστηριότητας επηρεάζεται αδιαμφισβήτητα από την προηγηθείσα εκτίμηση του
εσωτερικού ελέγχου. Η απόφαση για αδυναμία εσωτερικού ελέγχου εγείρει συνθήκες όπως
αναξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, αύξηση δικαστικών ζητημάτων, δυσμενείς όροι
χρηματοδότησης, που η δημιουργία αυτών των συνθηκών συντελούν μετέπειτα στην ύπαρξη
αμφιβολιών για την συνέχιση της δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, οι ελεγκτές ανταποκρίνονται
στην αβεβαιότητα που προκαλεί η γνώμη για αδυναμία εσωτερικού ελέγχου και επηρεάζονται
από βαθμού αυτής της αβεβαιότητας στην απόφασης τους για την συνέχιση της δραστηριότητας
της ελεγχόμενης επιχείρησης.

3.3.

Εξωτερικός Έλεγχος

3.3.1. Έννοια -Γενικοί Στόχοι Εξωτερικού Ελέγχου
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Εξωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που διεξάγεται από τον εξωτερικό ελεγκτή (φυσικό
πρόσωπο ή ελεγκτική εταιρεία) στις οικονομικές καταστάσεις πάσης φύσεως δημοσίων και
ιδιωτικών οργανισμών, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής. Ο σκοπός του εξωτερικού
έλεγχου είναι η ενίσχυση του βαθμού εμπιστοσύνης των χρηστών των οικονομικών
καταστάσεων. 11
Άρα, σύμφωνα με το ΔΠΕ 200 κατά τη διεξαγωγή ενός ελέγχου των οικονομικών
καταστάσεων, οι γενικοί στόχοι του εξωτερικού ελεγκτή είναι (Λουμιώτης και Τζίφας, 2012):
1. Η απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις, ως σύνολο,
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
σφάλμα, επιτρέποντας έτσι στον ελεγκτή να εκφέρει γνώμη σχετικά με το εάν οι
οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με
εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και
2. Η υποβολή έκθεσης σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, όπως απαιτείται από τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα ευρήματα του εξωτερικού
ελεγκτή.
Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο έλεγχος παρέχει εύλογη διασφάλιση και όχι πλήρη
εξασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και
παραλείψεις.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί εύλογη βεβαιότητα και η ειδική
γνώμη στην έκθεση του ελεγκτή είναι ανεπαρκής τα ΔΠΕ απαιτούν ότι ο ελεγκτής αποποιείται
να εκφράσει γνώμη ή ανακαλεί (ή και να παραιτηθεί) τη δέσμευση για έκφραση γνώμης, όπου η
απόσυρση είναι δυνατή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμού.

3.3.2. Απαιτήσεις Εξωτερικού Ελεγκτή

11
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1. Ηθικές Απαιτήσεις IFAC: Ο ελεγκτής πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές
απαιτήσεις δεοντολογίας:
i.

ακεραιότητα

ii.

αντικειμενικότητα

iii.

επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια

iv.

εχεμύθεια

v.

επαγγελματική συμπεριφορά

2. Επαγγελματικός Σκεπτικισμός: Ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάζει και να διενεργεί τον
έλεγχο με επαγγελματικό σκεπτικισμό και διερευνητικό πνεύμα αναγνωρίζοντας ότι
ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις που προκαλούν τις οικονομικές καταστάσεις για
ουσιώδεις ανακρίβειες (ΔΠΕ 200).
3. Επαγγελματική Κρίση: Ο ελεγκτής ασκεί την επαγγελματική του κρίση με βάση την
εκπαίδευση, τις γνώσεις και την εμπειρία του στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του
ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.
4. Επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια και Έλεγχος Κινδύνων: Για την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης, ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια για τη μείωση του κινδύνου του ελέγχου σε αποδεκτά χαμηλό επίπεδο και ως εκ
τούτου να επιτρέψει στον ελεγκτή να καταλήξει σε λογικά συμπεράσματα στα οποία θα
βασίσει την γνώμη του.
5. Διεξαγωγή σύμφωνα με τα ΔΠΕ: Ο ελεγκτής πρέπει να συμμορφώνεται με όλα τα ΔΠΕ
που σχετίζονται με τον έλεγχο.

3.3.3. Διαφορές Εσωτερικού - Εξωτερικού Ελέγχου
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Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος δεν είναι αντίθετοι ο ένας με τον άλλον. Αντ'
αυτού, αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοβοηθούνται για να την ολοκλήρωση του έργο τους. Ο
εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο του εσωτερικού ελεγκτή, αν κρίνει
σκόπιμο, αν και αυτό δεν μειώνει διόλου την ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ο
εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί ως έλεγχος για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και των
συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, αλλά και βοηθά με την παροχή συμβουλών, τον σχεδιασμό
και την οργάνωση συστημάτων σχετικά με διάφορα θέματα για να αποκτήσουν την
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Από την άλλη πλευρά, ο εξωτερικός έλεγχος είναι
ανεξάρτητος από τον ελεγχόμενο οργανισμό και οι εξωτερικοί ελεγκτές παρέχουν την έμπειρη
γνώμη τους σε όλο το φάσμα των ενδιαφερόμενων για την ειλικρίνεια των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας μετά από την εκτέλεση εργασιών σε δειγματοληπτική βάση για την
παρακολούθηση των συστημάτων. Έτσι, αν και δεν είναι αντίθετοι, δεν επιτελούν, όμως, το ίδιο
έργο και γι΄ αυτό έχουν διαφορές, από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι

12,13

:

1. Ο εξωτερικός έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, η οποία διορίζεται
από τους μετόχους μετά από συνέλευση με την διοίκηση, ώστε να γνωμοδοτήσουν επί
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν παραβιάζουν με την
δουλειά τους την ελεγκτική αρχή του ασυμβίβαστου, ενώ ο εσωτερικός έλεγχος
διαπεραιώνεται από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου της ίδιας της οντότητας.
2. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι εθελούσιος, αλλά ο εξωτερικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός.
3. Η έκθεση εσωτερικού ελέγχου υποβάλλεται στη διοίκηση και οι εσωτερικοί ελεγκτές
είναι υπεύθυνοι αποκλειστικά και μόνο στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. .
Ωστόσο, η έκθεση εξωτερικού ελέγχου απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως
μετόχους, ομολογιούχους, τους πιστωτές, προμηθευτές, κυβέρνηση, επενδυτές.
4. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια συνεχής διαδικασία, ενώ ο εξωτερικός έλεγχος διεξάγεται
σε ετήσια βάση.
5. Ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να εξετάζει τις συνήθεις δραστηριότητες της
επιχείρησης και να δώσει προτάσεις για βελτίωση. Αντίθετα, ο εξωτερικός έλεγχος
αποσκοπεί στην ανάλυση και την επαλήθευση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των
οικονομικών καταστάσεων.
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6. Ο εσωτερικός έλεγχος γνωμοδοτεί

σχετικά με

την

αποτελεσματικότητα των

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της οργάνωσης. Από την άλλη πλευρά, ο εξωτερικός
έλεγχος παρέχει τη γνώμη του για την πραγματική και δίκαιη εικόνα της οικονομικής
κατάστασης της επιχείρησης.
7. Το πεδίο εφαρμογής για τον εξωτερικό ελεγκτή ορίζεται συνήθως από το νόμο, ενώ όσοι
είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση καθορίζουν τους στόχους για τους εσωτερικούς
ελέγχους. Οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορούν γενικά να εξετάσουν και να αξιολογήσουν
κάθε πτυχή του συστήματος, ενώ η διοίκηση μπορεί να εντοπίσει και να αναδείξει
ορισμένες περιοχές που θέλουν για να επικεντρωθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές σε αυτές.
8.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι οι υπάλληλοι του οργανισμού, όπως αυτοί ορίζονται από
την ίδια τη διοίκηση, ενώ εξωτερικοί ελεγκτές δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά διορίζονται
από τα μέλη της εταιρείας.

3.3.4. Επιρροή Εσωτερικού Ελέγχου στον Εξωτερικό Έλεγχο

Εξαιτίας της προαναφερόμενης συσχέτισης του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου
ερευνάται εδώ και τέσσερις σχεδόν δεκαετίες η εξάρτηση των εξωτερικών ελεγκτών από το έργο
του εσωτερικού ελέγχου ( Clark et al. 1980, Schneider, 1985, Margheim 1986, Whittington και
Margheim, 1993, Gramling et al. 2004, Felix et al. 2005 κ.λ.π). Ωστόσο, ο ρόλος του εσωτερικού
ελέγχου έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και έτσι οι έρευνες στο πέρασμα των
χρόνων έχουν ως βάση τον εσωτερικό έλεγχο με το εκάστοτε εννοιολογικό πλαίσιο που το
περιστοιχίζει κατά την χρονιά της

μελέτης. Τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητες του

εσωτερικού ελέγχου έχουν επεκταθεί έτσι ώστε η λειτουργία του να έχει γίνει ένας απ ό τους
σημαντικότερους μηχανισμούς σε μία οικονομική μονάδα. Αυτό αντανακλάται και από τον
ορισμό του εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), ο οποίος τονίζει
ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι τόσο μια δραστηριότητα διασφάλισης όσο και μία συμβουλευτική
δραστηριότητα (ΙΙΑ, 1999).
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Επιπρόσθετα, τα αναθεωρημένα διεθνή πρότυπα ελέγχου IAASB αναφέρουν τέσσερις
παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση των εξωτερικών ελεγκτών για το αν το
έργο του εσωτερικού ελέγχου είναι επαρκής για τους σκοπούς του εξωτερικού ελέγχου. Οι
παράγοντες αυτοί κατά το ΔΠΕ 610 "Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών"
(ISO 610, 2004) είναι η αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελεγκτή, η τεχνική ικανότητα του, η
δέουσα επαγγελματική επιμέλεια που επιδεικνύει ο εσωτερικός ελεγκτής κατά την άσκηση των
καθηκόντων του και αν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική επικοινωνία των εξωτερικών με τους
εσωτερικούς ελεγκτές. Με τον όρο αντικειμενικότητα νοείται η αμερόληπτη λειτουργία του
εσωτερικού ελέγχου, που οι εσωτερικοί ελεγκτές του δεν τελούν ασυμβίβαστα καθήκοντα με τον
ρόλο τους ,που δεν περιορίζεται και επηρεάζεται ο εσωτερικός έλεγχος από τους διοικούντες
,αλλά υπάρχει άμεση πρόσβαση τόσο σε όλους τους απαραίτητους τομείς όσο και στα πρόσωπα
της διακυβέρνησης. Η έννοια τεχνική ικανότητα σημαίνει ότι οι ελεγκτές είναι εγγεγραμμένοι
στα συναφή επαγγελματικά σώματα και έχουν την κατάλληλη τεχνική κατάρτιση που
αποκτήθηκε μέσα από καθιερωμένες διαδικασίες. Η επίδειξη δέουσας επαγγελματικής
επιμέλειας εξετάζεται με το εάν οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου σχεδιάζονται,
επιβλέπονται, επισκοπούνται και τεκμηριώνονται με βάση επαρκών εγχειριδίων ελέγχου. Η
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή επιτυγχάνεται με την
ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα τους μέσα από συνεχείς συνεδριάσεις και πλήρη πρόσβαση των
εξωτερικών ελεγκτών στις εκθέσεις των εσωτερικών ώστε να εντοπίσουν τα πεδία που
επηρεάζουν την εργασία τους. Έτσι, για την αξιολόγηση των παραπάνω παραγόντων
διενεργούνται διαδικασίες ελέγχου επί του έργο των εσωτερικών ελεγκτών με βάση των οποίων
καθορίζεται

η επάρκεια του εσωτερικού ελέγχου και σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιηθεί η

συγκεκριμένη εργασία των εσωτερικών ελεγκτών στον εξωτερικό έλεγχο.
Σε παρόμοιο μήκος κύματος τα τρέχοντα ελεγκτικά πρότυπα των ΗΠΑ απαιτούν από
τους εξωτερικούς ελεγκτές να εξετάζουν την ικανότητα, την αντικειμενικότητα και την εργασία
των εσωτερικών ελεγκτών κατά τη λήψη αποφάσεων για την χρήση των συμπερασμάτων του
εσωτερικού ελέγχου στον εξωτερικό έλεγχο (AU Ενότητα 322, AICPA 1991,PCAOB, 2007). Τα
πρότυπα αυτά αναγνωρίζουν ότι ο εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τους
εσωτερικούς ελεγκτές ως βοηθούς για να αποκτήσει κατανόηση των ελέγχων, να δοκιμάσει τους
ελέγχους και να εκτελέσει ουσιαστικές δοκιμές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα SAS (Statements on
Auditing Standards) που εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο Ελεγκτικών Πρότυπων του
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Αμερικανικού Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών (AICPA) καθοδηγεί τους εξωτερικούς ελεγκτές
κατά τα γενικώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα (GAAS). Το SAS 65 παρέχει οδηγίες σχετικά με
την εξέταση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών και σχετικά με τη χρήση των εσωτερικών
ελεγκτών για παροχή άμεσης βοήθειας στον εξωτερικό ελεγκτή σε έναν έλεγχο που διενεργείται
σύμφωνα με τα GAAS. Κατά τις οδηγίες του SAS 65 για να χρησιμοποιήσει ο εξωτερικός
ελεγκτής τον εσωτερικό έλεγχο πρέπει διέπεται από μία ικανοποιητικά ποιοτική λειτουργία. Η
ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου βρίσκεται σε αναλογική συνάρτηση με τη χρήση ή μη στο
έργο του εξωτερικού ελεγκτή. Η υιοθέτηση πορισμάτων που παρήχθησαν μέσω μη ποιοτικής
διαδικασίας θα μειώσουν ακόλουθα και την αποτελεσματικότητα της μείωσης και του
συνολικότερου έργου του εξωτερικού ελέγχου. Όταν παρέχεται άμεση βοήθεια, τα πρότυπα
απαιτούν από τον ελεγκτή να αξιολογήσει την επάρκεια και την αντικειμενικότητα του
εσωτερικού ελέγχου. Διάφορες έρευνες έχουν εξετάσει την πραγματική εφαρμογή και
ουσιαστική εκτέλεση του προτύπου και των παραγόντων που προσδιορίζει όπως για παράδειγμα
η έρευνα Grambling et al. το 2004 εξέτασε την έκταση την οποία οι ελεγκτές έλαβαν υπόψη
βασικούς παράγοντες της αντικειμενικότητας, της ικανότητας και της εκτελεσθείσας εργασίας.
Επιπλέον, κατά την βιβλιογραφία έχουν διαπιστωθεί διάφοροι παράγοντες που
επηρεάζουν την απόφαση χρήσης του εσωτερικού ελέγχου στον εξωτερικό έλεγχο στο σύγχρονο
περιβάλλον διακυβέρνησης.
 H πηγή εσωτερικού ελέγχου
Ένας

σημαντικός

παράγοντας

είναι

η

πηγή

εσωτερικού

ελέγχου

("sourcing

arrangement"), δηλαδή εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι τμήμα του οργανισμού ή είναι
εξωτερικοί συνεργάτες ("outsourcing"). Η ανεξαρτησία, καθώς και τα πλεονεκτήματα που
προάγει η εξωτερική ανάθεση ελέγχου, είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα (Haylock, 2006).
Στην μελέτη Glover et al. (2008) χρησιμοποιείται η θεωρία απόδοσης για να κάνουν προβλέψεις
σχετικά με τον αντίκτυπο της πηγής εσωτερικού ελέγχου, του εγγενούς κίνδυνου και της
υποκειμενικότητας των εσωτερικών ελεγκτών στην απόφαση εξάρτησης του εξωτερικού ελεγκτή
από τον εσωτερικό. Η θεωρία απόδοσης προτείνει ότι οι αξιολογητές εξετάζουν αν
περιστασιακοί παράγοντες δημιουργούν κίνητρα για μια πηγή για να προκατάληψη και
υποκειμενική συμπεριφορά. Όταν αξιολογηθεί ότι υπάρχουν κίνητρα με υποκειμενικότητα για
την αναφορά σε ένα συγκεκριμένο τρόπο, τότε τα συμπεράσματα του εσωτερικού ελέγχου είναι
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λιγότερο έμπιστα και ως εκ τούτου είναι οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι λιγότερο πρόθυμοι να
βασιστούν στον εσωτερικό έλεγχο (DeZoort et al., 2001, Glover et al., 2008). Επίσης, οι
εξωτερικοί ελεγκτές θα χαρακτηρίσουν ευνοϊκή προς τα συμφέροντα της διοίκησης τις εκθέσεις
εσωτερικού ελέγχου, όταν υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και
της διοίκησης. Ως εκ τούτου, οι εξωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν περισσότερο τις εργασίες
που εκτελούνται από αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες εσωτερικούς ελεγκτές παρά από
εντός οργανισμού εσωτερικούς ελεγκτές. Ακόμα, οι εξωτερικοί ελεγκτές στηρίζονται
περισσότερο στην ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες από εσωτερικούς ελεγκτές μόνο όταν
εγγενής κίνδυνος είναι υψηλός (Glover et al., 2008). Οι εξωτερικοί ελεγκτές, όμως, μπορεί να
είναι μεροληπτικοί στις αξιολογήσεις τους για την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, όταν
εκτελούνται από άλλη δημόσια λογιστική εταιρεία. Κατά τους εξωτερικούς ελεγκτές η
αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι υψηλότερη όταν ο πάροχος είναι μια άλλη
εταιρεία ορκωτών λογιστών (Crawling, Vandervelde, 2006), ωστόσο κατά τους εσωτερικούς
ελεγκτές η αντικειμενικότητα είναι υψηλότερη όταν ο εσωτερικός έλεγχος είναι τμήμα του
οργανισμού.
Από την άλλη, εφόσον επιλεγεί η εξωτερική ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου τότε παίζει
ρόλο και από ποιον θα διενεργηθεί ο έλεγχος. Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων
επιδεικνύουν θετική αντίληψη για την αξιοπιστία όταν ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από
διαφορετική ελεγκτική εταιρεία από αυτή που αξιολογεί τις χρηματοοικονομικές αναφορές της
ίδιας οντότητας και έτσι θα πρέπει να διαχωρίζονται τα μέλη που διενεργούν τον εσωτερικό
έλεγχο από αυτά που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των οικονομικών καταστάσεων
(Lowe et al., 1999 και AICPA). Οι πιο κοινοί λόγοι για την εξωτερική ανάθεση της λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν εξοικονόμηση κόστους, αγορά πιο ανταγωνιστικής
τεχνογνωσίας, βελτίωση της κάλυψης του κινδύνου, αποφυγή της επένδυσης σε μη παραγωγικές
λειτουργίες και, κατά συνέπεια, τη βελτίωση της οργανωτικής απόδοσης (Shapoff, 1999).
Επίσης, οι ελεγκτικές εταιρείες δικαιολογούν την παρουσία τους στην αγορά των υπηρεσιών
εσωτερικού ελέγχου με την υπεροχή τους στην τεχνογνωσία, ευελιξία και αποτελεσματικότητα
κόστους (Caplan&Kirschenheiter, 2000). Σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα, οι κυριότεροι
λόγοι για την εξωτερική ανάθεση περιλαμβάνουν την απόκτηση τεχνολογικής τεχνογνωσίας και
καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών και όχι οικονομικούς λόγους (Subramaniam et al., 2004). Αλλά,
ο λόγος για τη μη ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργατών οφείλεται σε ανεπάρκειες που
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δημιουργούνται μέσω της συμπεριφοράς των ελεγκτών αυτών (Martin&Lavine, 2000). Οι
εξωτερικοί συνεργάτες ως εσωτερικοί ελεγκτές σε περιβάλλοντα με έντονες προκλήσει ς
παρέχουν ποικίλες υπηρεσίες και εμβαθύνουν στα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά της επιχείρησης πελάτη, χειρίζονται τις καταστάσεις κρίσης, εφαρμόζουν μεθόδους πρόληψης της απάτης. Η
διεύρυνση των υπηρεσιών των ελεγκτικών εταιρειών και σε μη ελεγκτικές υπηρεσίες είναι
αναπόφευκτη εξαιτίας της σημαντικής αύξησης της αμοιβής τους. Με κάθε, όμως, νέα υπηρεσία
που προσφέρεται κατά τον έλεγχο των πελατών γεννάται μία ακόμα ανησυχία για την
ανεξαρτησία των ελεγκτών (James, 2001).
Ωστόσο, οι εξωτερικοί ελεγκτές θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των
εσωτερικών ελεγκτών ως βοηθούς για ουσιαστικό έλεγχο όταν ο εσωτερικός έλεγχος είναι τμήμα
εντός του οργανισμού, επειδή επηρεάζει την άμεση διαθεσιμότητα των εσωτερικών ελεγκτών,
αλλά είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τον εσωτερικό έλεγχο για τον έλεγχο αξιολόγησης
καθηκόντων παρά για ουσιαστικές δοκιμές. Όπως ακόμα επηρεάζονται από τον εσωτερικό
έλεγχο και όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές συμμετέχουν στην παροχή συμβουλών γα θέματα περί
χρηματοοικονομικών

αναφορών

(Munro&Stewart,

2004).

Άρα,

αναδεικνύεται

και

η

σημαντικότητα του ρόλου της συμβουλευτικής δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου. Οι
εσωτερικούς ελεγκτές, όμως, οι οποίοι ενεργούν ως σύμβουλοι μπορεί να μην είναι σε θέση να
διατηρήσουν την αντικειμενικότητά τους, καθώς μετά από πειράματα με συμμετοχή σε
διαβουλεύσεις για την εταιρική σύνθεση υπέδειξαν υποκειμενικότητα (Brody, Lowe 2000,
Ahlawat, Lowe, 2004).'Έτσι, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης και η ανάπτυξη
στενών σχέσεων εργασίας με τη διοίκηση μπορεί να οδηγήσει σε μια απροθυμία να αναφέρουν
αρνητικά ευρήματα. Παρόλα αυτά, αν και οι εξωτερικοί ελεγκτές έχουν γνώση αυτής της
πιθανής μεροληψίας μπορεί και να μην τους επηρεάζει τόσο στη λήψη απόφασης για χρήση του
έργου του εσωτερικού ελέγχου (DeZoort et al., 2001).
 Διαθεσιμότητα των εσωτερικών ελεγκτών

Μία ακόμα, σχεδόν προφανής, μεταβλητή που συντελεί στην συμμετοχή των εσωτερικών
ελεγκτών είναι η διαθεσιμότητα τους. Όσο πιο διαθέσιμοι είναι οι εσωτερικοί ελεγκτές τόσο πιο
πιθανό να βοηθήσουν τους εξωτερικούς ελεγκτές. Έτσι, η διαθεσιμότητα διαφέρει από
οργανισμό σε οργανισμό και εξαρτάται από την πολιτική εσωτερικού ελέγχου που ακολουθεί η
εκάστοτε εταιρεία πελάτης, όπως για παράδειγμα η πηγή εσωτερικού ελέγχου που αναλύθηκε
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παραπάνω, δηλαδή εάν έχει εσωτερικούς ελεγκτές υπαλλήλους ή τον έχει αναθέσει σε
εξωτερικούς συνεργάτες.
 Συνεργασία εξωτερικών ελεγκτών με τους εσωτερικούς

Ο συντονισμός και η συνεργασία του εξωτερικού και του εσωτερικού ελέγχου μιας
οντότητας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του εσωτερικού
ελέγχου στην υλοποίηση και τελική τεκμηρίωση της άποψης του εξωτερικού ελεγκτή. Ο
συντονισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ανάθεση συγκεκριμένης ελεγκτικής εργασίας
στον εσωτερικό έλεγχο για όλη τη χρονιά και την αξιολόγηση των ευρημάτων στο τέλος του
έτους. Η συνεργασία έχει την δυνατότητα να μεγιστοποιήσει την συνεισφορά του εσωτερικού
ελέγχου στην αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και να αυξήσει την
αποδοτικότητα του ελέγχου με την ελαχιστοποίηση των επαναληπτικών ίδιων ελέγχων.
 Ενδογενής κίνδυνος

Ο ενδογενής κίνδυνος αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντας που μπορεί να τροποποιήσει
το ποσοστό επιρροής του εσωτερικού ελέγχου στον εξωτερικό έλεγχο. Ο ενδογενής κίνδυνος
είναι ο κίνδυνος από ένα σφάλμα ή παράλειψη στις οικονομικές καταστάσεις που οφείλεται σε
μία συνθήκη παρά σε μια αποτυχία ελέγχου. Ο κίνδυνος αυτός αλληλεπιδρά με σημαντικούς
συντελεστές του εσωτερικού ελέγχου και συνακολούθως επηρεάζει και τον εσωτερικό έλεγχο
(Maletta, Kinda, 1993). Μάλιστα, όσο πιο πολύ αυξάνεται ο ενδογενής κίνδυνος τόσο πιο
αυξημένη σημαντικότητα αποκτούν συγκεκριμένα στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου ( Libby et
al., 1985). Όμως, όταν υπάρχει αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελεγκτή τότε συμβάλει ο
εσωτερικός έλεγχος στον εξωτερικό ακόμα και σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, ενώ όταν δεν
υπάρχει τότε δεν συνεισφέρει καθόλου στο έργο του εξωτερικού ελεγκτή (Maletta, Kinda, 1993).
Η διαθεσιμότητα των εσωτερικών ελεγκτών και ο συντονισμός με τους εξωτερικούς
ελεγκτές που προαναφέρθηκαν, πρέπει και αυτά να εξεταστούν μέσα από ένα πιο σύνθετο
πρίσμα σε περίπτωση υψηλού κινδύνου. Έτσι, ο εντοπισμός από τον εξωτερικό ελεγκτή υψηλού
ενδογενή κινδύνου δεν πρέπει απλά να αλλάξει την απόφαση για το πόσο θα χρησιμοποιήσει τον
εσωτερικό έλεγχο, αλλά οφείλει να αναθεωρήσει και τις διαδικασίες εκτίμησης εσωτερικού
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ελέγχου για χρήση στην τεκμηρίωση του εξωτερικού ελέγχου με την ενσωμάτωση πιο
πολύπλοκων και αναλυτικών διαδικασιών αξιολόγησης (Felix et al., 2001).
 Αμοιβή εξωτερικού ελεγκτή

Παράλληλα, η χρήση και η αναλογία χρήσης του εσωτερικού ελέγχου στο έργο που
επιτελεί ο εξωτερικός ελεγκτής επηρεάζει σημαντικά την αμοιβή εξωτερικού ελέγχου. Κατά το
SAS 65 οι εξωτερικοί ελεγκτές που χρησιμοποιούν το εσωτερικό έλεγχο για να μειώσουν την
προσπάθεια που απαιτείται για την αξιολόγηση μίας οντότητας, πρέπει να λάβουν υπόψη την
μείωση της ελεγκτικής αμοιβής. Με την μείωση του τελικού εύρους ελέγχου μπορούν ακόμα και
να προβλεφθούν οι ελεγκτικές δαπάνες (Elliott, Korpi, 1978). Όμως, ένας πρωταρχικός λόγος
που οι εξωτερικοί ελεγκτές βοηθιούνται από τους εσωτερικούς είναι και η μείωση από τα κόστη
εξωτερικού ελέγχου (Felix, 1998). Έτσι, η ελεγκτική αμοιβή του εξωτερικού ελεγκτή είναι
αντιστρόφως ανάλογη της συνεισφοράς του εσωτερικού ελέγχου στον εξωτερικό έλεγχο (Felix et
al., 2001).
 Αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων εσωτερικών ελεγκτών

Έχει εντοπιστεί ,ακόμα, ότι πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η εκτίμηση της ικανότητας
των εσωτερικών ελεγκτών να εκτελούν τα καθήκοντα τους (Messier, Schneider, 1988). Η
αξιολόγηση της ικανότητας αυτής μπορεί να διαπιστωθεί με την διερεύνηση από τον εξωτερικό
ελεγκτή απαντώντας στα ερωτήματα για το εάν η επίβλεψη που παρέχεται από το προσωπικό
εσωτερικού ελέγχου είναι ικανοποιητική, αν οι εσωτερικοί ελεγκτές γνωρίζουν ικανοποιητικά τις
λειτουργίες και διαδικασίες της εταιρείας, αν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο τους είναι
ικανοποιητικό, αν έχουν ικανοποιητική εμπειρία λογιστικού ελέγχου και αν η μεθοδολογία για
την πρόσληψη και την κατάρτιση είναι ικανοποιητική (Schneider, 1984).
 Έργο εσωτερικού ελέγχου

Τέλος, από τις πρώτες κιόλας έρευνες που αναζητούσαν τα κριτήρια για την χρήση από
τον εξωτερικό ελεγκτή το έργο του εσωτερικού ελεγκτή αποτέλεσε η αξιολόγηση του ίδιου του
έργου των εσωτερικών ελεγκτών. Το έργο του εσωτερικού ελέγχου εκτιμάται με βάση αν το
σύστημα εσωτερικού ελέγχου για την καταγραφή των αναφορών και των φύλλων εργασίας είναι
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ικανοποιητική, αν αυτά τα φύλλα εργασίας είναι επαρκή σε ποσότητα και κατάλληλα σε
ποιότητα, αν το πρόγραμμα ελέγχου εκτελείται αποτελεσματικά και αν οι αναφορές εσωτερικού
ελέγχου χαρακτηρίζονται από την κατάλληλη δομή, σαφήνεια και περιεχόμενο. Μάλιστα, για
κάποιους ερευνητές αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση του ελεγκτή, καθώς
δείχνει τι πραγματικά έγινε στον έλεγχο (Schneider, 1984).

3.4.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

3.4.1. Ορισμός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Η έννοια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου - ΣΕΕ (Ιnternal Control) συχνά συγχέεται
με την έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Auditing). Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
,όμως, διαφοροποιείται από αυτό του Εσωτερικού ελέγχου και ως ΣΕΕ ορίζεται ένα οργανωμένο
και σωστά δομημένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώνει ο οργανισμός, με
σκοπό την εφαρμογή και την τήρηση αρχών και πολιτικών προκειμένου να διασφαλισθούν τα
συμφέροντα του.

3.4.2. Σκοπός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Ο σκοπός της διοίκησης με την ανάπτυξη μίας σωστής δομής του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου είναι να επιτύχει τις πέντε παρακάτω ομάδες:
1. Η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών,
2. Αύξηση της παραγωγικότητας των δραστηριοτήτων διαχείρισης,
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3. Καταλληλότητα προς τους νόμους και κανονισμούς,
4. Προστασία των ιδιοτήτων διαχείρισης και των πόρων,
5. Διασφάλιση ότι η διαχείριση θα επιτεύξει τους στόχους και τους σκοπούς της.

3.4.3. Στόχοι συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται από
τους εσωτερικούς ελεγκτές, αλλά συνδράμει και το διοικητικό συμβούλιο, τα ανώτερα
διοικητικά στελέχη, αλλά και όλα τα επίπεδα του προσωπικού. Δεν είναι μόνο μια διαδικασία ή
πολιτική που είναι ολοκληρώνεται σε ένα ορισμένο χρονικό σημείο, αλλά λειτουργεί
αδιαλείπτως σε όλα τα επίπεδα εντός του οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο και τα ανώτερα
στελέχη είναι υπεύθυνα για την εδραίωση της κατάλληλης κουλτούρας που θα διευκολύνει μια
αποτελεσματική διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και για τη συνεχή παρακολούθηση της
αποδοτικότητας της. Ωστόσο, κάθε άτομο μέσα σε μια οργάνωση πρέπει να συμμετέχει καθ' όλη
τη διάρκεια. Οι κύριοι στόχοι του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι η εξασφάλιση:
1. της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών (Επιχειρησιακοί
Στόχοι)
2. της αξιοπιστία και της πληρότητα των χρηματοοικονομικών και διοικητικών
πληροφοριών (Πληροφοριακοί Στόχοι) και
3. της συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (Συμμόρφωσης Στόχοι ).

Οι Επιχειρησιακοί Στόχοι για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αφορούν την
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του οργανισμού στη χρήση των περιουσιακών της
στοιχείων και άλλων πόρων και την προστασία της επιχείρησης από ανεπιθύμητες απώλειες. Το
σύστημα εσωτερικού ελέγχου επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το προσωπικό σε όλη την οργάνωση
εργάζεται για να επιτύχει τους στόχους της με άμεσο τρόπο, χωρίς ακούσια ή υπερβολικό κόστος
ή εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων πέρα από εκείνα του οργανισμού.
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Οι Πληροφοριακοί Στόχοι δρομολογούν την προετοιμασία για έγκαιρες και αξιόπιστες
εκθέσεις που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων εντός του οργανισμού. Μπορούν επίσης να
ικανοποιήσουν την ανάγκη για αξιόπιστες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και άλλες σχετικές
γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνες που αφορούν

ρυθμιστικές αρχές και άλλες

εξωτερικές χρήσεις. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα στελέχη, το διοικητικό συμβούλιο,
τους μετόχους και τις εποπτικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιότητα και την
ακεραιότητα ότι οι αποδέκτες μπορούν να βασίζονται στις πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων.
Ο όρος αξιοπιστία, καθώς σχετίζεται με τις οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται στην
κατάρτιση των αναφορών με ακριβοδίκαιη παρουσίαση και με βάση καθορισμένες λογιστικές
αρχές και κανόνες.
Οι Στόχοι Συμμόρφωσης διασφαλίζουν ότι όλες οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν
συμμόρφωση στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, στις εποπτικές απαιτήσεις, στον κώδικα
δεοντολογίας και στις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες. Ο στόχος αυτός πρέπει να
υλοποιείται προκειμένου να προστατεύσει αξιοπιστία και τη φήμη της επιχείρησης.

3.4.4. Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Οι ελεγκτές αξιολογούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου βασιζόμενοι σε αναγνωρισμένα
πλαίσια ελέγχου. Κάθε μοντέλο ελέγχου πλαισιώνεται από κριτήρια που στοχεύουν στην
κατανόηση του συστήματος ελέγχου της υπό εξέτασης επιχείρησης, καθώς και της
αντικειμενικής εκτίμησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος αυτού. Η χρήση
συγκεκριμένων αναγνωρισμένων μοντέλων ελέγχου αποτελεί αναγκαίο εργαλείο στα χέρια των
ελεγκτών για την εύκολή και άμεση αξιολόγηση κάθε σταδίου της ελεγκτικής διαδικασίας. Η
απόκτηση αξιόπιστων τεκμηρίων μέσω της εξέτασης των κριτηρίων διασαφηνίζει την
πραγματική συνολική εικόνα της επιχείρησης όπως και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, αλλά
και ουσιωδών αδυναμιών της. Το πιο ευρέως εφαρμοσμένο μοντέλο αξιολόγησης είναι το COSO
( Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).
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COSO 1992

Το αρχικό μοντέλο COSO αναπτύχθηκε το 1992 μετά από συστάσεις της Επιτροπής
Treadway, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων. Με τίτλο
ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (internal control integrated framework) για πρώτη
φορά ο εσωτερικός έλεγχος παρουσιάστηκε να αντικατοπτρίζει κάτι παραπάνω από τα λογιστικά
λάθη. Το COSO ανέπτυξε το πλαίσιο ως απάντηση στην ανάγκη των ανώτερων στελεχών για
εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων, ώστε να ελέγχουν καλύτερα τις επιχειρήσεις τους και να
τους βοηθήσει να διασφαλίσουν ότι οι στόχοι οργάνωσης που σχετίζονται με τις λειτουργίες, την
υποβολή εκθέσεων και τη συμμόρφωση θα επιτευχθούν. Το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού
ελέγχου C.O.S.O. ενσωματώθηκε στα Αμερικάνικα Ελεγκτικά Πρότυπα µε τη δήλωση στα
ελεγκτικά πρότυπα αρ. 78 «Εξέταση της δομής του εσωτερικού ελέγχου στον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων, τροποποίηση της δήλωσης ελεγκτικών προτύπων αρ. 55», το 19957 .
(S.A.S. 78: Consideration of the Internal Control Structure in a Financial Statement Audit. An
Amendment to S.A.S. No55). Το πλαίσιο αυτό έχει γίνει το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο
πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου στις ΗΠΑ και έχει προσαρμοστεί ή να υιοθετηθεί από πολλές χώρες
και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με το μοντέλο που αναπτύχθηκε από COSO και δημοσιεύτηκε το 1992, το
σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από πέντε συνιστώσες οι οποίες συνδέονται και
χρησιμεύουν ως κριτήρια για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου (Simmons, 1997):
1. Περιβάλλον ελέγχου
2. Εκτίμηση κινδύνου
3. Δραστηριότητες ελέγχου
4. Ενημέρωση και Επικοινωνία
5. Παρακολούθηση

Περιβάλλον ελέγχου
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Το περιβάλλον ελέγχου αποτελεί τη βάση του εσωτερικού ελέγχου με την παροχή
πειθαρχίας στον εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη δημιουργία ατμόσφαιρας που επηρεάζει τη
γενική ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Το περιβάλλον ελέγχου επηρεάζει γενικά στην επιλογή
της στρατηγικής, όπως και τι είδους στόχοι καθορίζονται και δομεί τις δραστηριότητες ελέγχου.
Εκτός αυτού, η προοπτική των διοικητικών στελεχών για τη σημασία και την ποιότητα του
ελέγχου στο εσωτερικό της οργάνωσης, εκφράζει τις στάσεις και συμπεριφορές και παρέχει την
απαραίτητη τάξη και ατμόσφαιρα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του εσωτερικού
ελέγχου. Έτσι, η επίγνωση του ελέγχου στον οργανισμό αποτελεί τη βάση του περιβάλλοντος
ελέγχου.
Εκτίμηση κινδύνου
Η αξιολόγηση του κινδύνου δίνει τη δυνατότητα να εκτιμηθούν και να διευθετηθούν οι
κίνδυνοι. Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να παρατηρήσει τους κινδύνους που μπορούν να
επηρεάσουν τον οργανισμό και να λάβει προφυλάξεις. Ως εκ τούτου, το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου πρέπει να εντοπίσει τους κινδύνους που η διοίκηση μπορεί να αντιμετωπίσει και να
πάρει μέτρα για τους υπάρχοντες ή πιθανούς κινδύνους. Η αξιολόγηση του κινδύνου αφορά την
ταυτοποίηση πιθανών λαθών, την αποκάλυψη των λαθών αυτών και την διαμόρφωση πολιτικών
και διαδικασιών ελέγχου για την αποφυγή τους. Στην διοίκηση η εκτίμηση κινδύνου περιέχει τον
εντοπισμό, την ανάλυση και τη διαχείριση των κίνδυνων που επηρεάζουν τους στόχους της
διοίκησης και δεν είναι ίδια με την συνηθισμένη διαδικασία του ελεγκτή για την αξιολόγηση των
κινδύνων.
Δραστηριότητες ελέγχου
Οι δραστηριότητες ελέγχου είναι τα μέτρα που λαμβάνονται από τη διοίκηση
προκειμένου να επιτεύξει τους στόχους. Αυτό το στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου ρυθμίζεται
για να εξουδετερώνει τους κινδύνους που η διαχείριση μπορεί να αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει μία
κοινή λίστα από δραστηριότητες ελέγχου, επειδή μπορεί να υπάρχουν αλλαγές στις
δραστηριότητες ελέγχου από τη μία διοίκηση στην άλλη. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις γίνονται από
56

τη διοίκηση, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τους ελέγχους πληροφοριακών συστημάτων,
τους φυσικούς ελέγχους σε ευαίσθητα προϊόντα, την εξέταση επιδόσεων, τη δημιουργία και
αναθεώρηση των κριτηρίων απόδοσης, τον διαχωρισμός καθηκόντων, τη σωστή λειτουργία
εργασιών, την καταγραφή της πληρότητας και της εγκυρότητας των λειτουργιών, του
περιορισμού στην πρόσβαση σε πόρους και αρχεία και η σωστή καταγραφή του εσωτερικού
ελέγχου εγγράφως μπορεί να είναι παραδείγματα των δραστηριοτήτων ελέγχου.
Ενημέρωση και Επικοινωνία
Η Ενημέρωση είναι οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων σε μια
αποτελεσματική εσωτερική δομή ελέγχου σε όλα τα τμήματα του οργανισμού. Η ροή των
πληροφοριών στο εσωτερικό της διοίκησης παρέχεται από την επεξεργασία των δεδομένων. Στη
δομή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου οι πληροφορίες πρέπει να καταγράφονται, να
ομαδοποιούνται και να ανακοινώνονται αμέσως. Η καταλληλόλητα, η ακρίβεια και η
διαθεσιμότητα των πληροφοριών εξασφαλίζουν την αξιοπιστία. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να
ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιέχει όλο το ανθρώπινο δυναμικό από το χαμηλότερο
επίπεδο μέχρι την κορυφή της διοίκησης. Η Ενημέρωση και η Επικοινωνία είναι ζωτικής
σημασίας για την κατανόηση των γενικών στόχων του εσωτερικού ελέγχου. Για ένα
αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και για την υλοποίηση των στόχων του
οργανισμού απαιτούνται

πληροφορίες από κάθε στάδιο του οργανισμού. Η ικανότητα της

διοίκησης της λήψης σωστών αποφάσεων επηρεάζεται από την ποιότητα πληροφοριών και αυτές
οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατάλληλες, έγκαιρες, σύγχρονες, ακριβείς και διαθέσιμες.
Παρακολούθηση
Με βάση της διαφορετικότητας της κάθε επιχείρησης και του προσωπικού της, το
στοιχείο της παρακολούθησης συνίσταται για να καθορίσει εάν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου
ευθυγραμμίζεται καταλλήλως με τις πολιτικές και διαδικασίες που έχουν προηγουμένως οριστεί
και αν οι εκτιμήσεις αυτές θέτουν την επιχείρηση σε νέους κινδύνους. Η Παρακολούθηση
αποτελείται από την αξιολόγηση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, το σχεδιασμό και τη
λειτουργία των ελέγχων και τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν. Παρακολούθηση των
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δραστηριοτήτων στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου σημαίνει ερμηνεία και εκτίμηση. Σκοπός της
παρακολούθησης είναι να συνεχίσει και να βελτιώσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

COSO 2013

Έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από τότε που η Επιτροπή του COSO ξεκίνησε
την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχου. Από τότε πολλές από τις εξελίξεις στις
επιχειρήσεις και την τεχνολογία που εμείς σήμερα θεωρούμε δεδομένα δεν είχαν ακόμη
πραγματοποιηθεί. Οι εταιρείες μόλις τότε άρχιζαν να συνδέονται μέσω της ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδομένων, τα smartphones δεν υπάρχουν, η παγκόσμια οικονομική κρίση ήταν
ακόμη πολλά χρόνια μακριά και η Κίνα δεν είχε ακόμη δεσμευθεί σε μία τροποποιημένη
οικονομική αγορά. Επιπλέον, η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου εκείνη την εποχή ήταν
σχετικά απλό: Οι μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις λογιστικής διατηρούσαν λίστες ελέγχου για
τους ελεγκτές, οι εσωτερικοί ελεγκτές αγωνιζόντουσαν για εφαρμόσουν τα εξελισσόμενα
πελάτη-εξυπηρετητή δίκτυα και πολλοί από τους σημερινούς κανονισμούς χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης δεν είχαν ακόμη γραφτεί. Στο πλαίσιο αυτό, το COSO ανέπτυξε ένα εννοι ολογικά
άρτιο πλαίσιο ελέγχου που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Το διοικητικό συμβούλιο
COSO αποφάσισε ότι κάποιες αναζωογονητικές θεμελιώδεις αρχές του εσωτερικού ελέγχου θα
μπορούσαν να κάνουν το πλαίσιο ακόμα πιο φιλικό προς το χρήστη όπως και πιο
εκσυγχρονισμένο στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Μετά από διαδικασία αναθεώρησης
δύο ετών είχε ως αποτέλεσμα το 2013 Εσωτερικού Ελέγχου-Ολοκληρωμένο Πλαίσιο COSO, το
οποίο δημοσιεύθηκε τον Μάιο. Το αναθεωρημένο πλαίσιο παρέχει όχι μόνο περισσότερε ς
οδηγίες για την εφαρμογή, αλλά εάν εφαρμοστεί σωστά, θα συμβάλει στη δημιουργία πιο
αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων με χαμηλότερο κόστος για τον οργανισμό.
Το επικαιροποιημένο πλαίσιο COSO απαριθμεί 17 αρχές σε πέντε συνιστώσες του
εσωτερικού ελέγχου, με βάση τις έννοιες που παρέχονται στην αρχική έκδοση του πλαισίου. Αν
και οι αρχές ελέγχου υπονοούνται στο πλαίσιο του 1992, δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένα, μέχρι
την τρέχουσα έκδοση. Οι αρχές βοηθούν την κωδικοποίηση βασικών παραμέτρων COSO και
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παρέχει σαφήνεια σχετικά με το τι συνιστά αποτελεσματικό έλεγχο. Στο COSO 2013
καθορίζεται ρητά πως έστω και μία αρχή να μην εφαρμοστεί τότε δεν υπάρχει αποδεδειγμένα και
το συστατικό στοιχείο του πλαισίου στο οποίο αντιστοιχεί. Σ' αυτήν την περίπτωση, δηλαδή,
έχουμε ανεπάρκεια στον εσωτερικό έλεγχο και πρέπει να εξεταστεί η σημαντικότητα της. Με
αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η εξέχουσα σημασία της αξιολόγησης της κάθε μία αρχής. Οι 17
αρχές είναι: 14
 Περιβάλλον ελέγχου
1. Ο οργανισμός καταδεικνύει τη δέσμευση για την ακεραιότητα και ηθικές αξίες.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει την ανεξαρτησία του από τη διαχείριση και εποπτεύει
την εξέλιξη και τις επιδόσεις του εσωτερικού ελέγχου.
3. Η διαχείριση καθορίζει τις δομές, τις γραμμές αναφοράς, τις αρμόδιες αρχές και τις
ευθύνες για την επιδίωξη των στόχων.
4. Η οργάνωση καταδεικνύει τη δέσμευση να προσελκύσουν, να αναπτύξουν και να
διατηρήσουν αρμόδια άτομα σε ευθυγράμμιση με τους στόχους.
5. Η οργάνωση καθιστά το ανθρώπινο δυναμικό υπόλογους για τις ευθύνες τους στον
εσωτερικό έλεγχο για την επιδίωξη των στόχων.
 Εκτίμηση κινδύνου
Ο οργανισμός:
6. Καθορίζει τους στόχους με επαρκή σαφήνεια ώστε να καταστεί δυνατή η αναγνώριση και
αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τους στόχους.
7. Αναγνωρίζει τους κινδύνους για την επίτευξη των στόχων της σε ολόκληρη την οντότητα
και τις αναλύσεις των κινδύνων ως βάση για τον καθορισμό του τρόπου που θα
διαχειρίζονται τους κινδύνους.
8. Θεωρεί τη δυνατότητα για απάτη στην αξιολόγηση των κινδύνων για την επίτευξη των
στόχων.
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9. Αναγνωρίζει και αξιολογεί τις αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά το
σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
 Δραστηριότητες ελέγχου
Ο οργανισμός:
10. Επιλέγει και αναπτύσσει δραστηριότητες ελέγχου που συμβάλλουν στο μετριασμό των
κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα για την επίτευξη των στόχων.
11. Επιλέγει και αναπτύσσει γενικές δραστηριότητες ελέγχου πάνω στην τεχνολογία για να
υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων.
12. Αναπτύσσει δραστηριότητες ελέγχου μέσω πολιτικών που αναδεικνύουν τι αναμένεται
και διαδικασίες που θέτουν οι πολιτικές σε δράση.
 Ενημέρωση και Επικοινωνία
Ο οργανισμός:
13. Αποκτά ή παράγει ποιοτικές πληροφορίες για την υποστήριξη της λειτουργίας του
εσωτερικού ελέγχου.
14. Επικοινωνεί εσωτερικά τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των
αρμοδιοτήτων για τον εσωτερικό έλεγχο που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της
λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου.
15. Επικοινωνεί με εξωτερικούς φορείς σχετικά με θέματα που αφορούν τη λειτουργία του
εσωτερικού ελέγχου.
 Δραστηριότητες παρακολούθησης
Ο οργανισμός:
16. Επιλέγει, αναπτύσσει, και εκτελεί συνεχώς αξιολογήσεις για να εξακριβώσει αν τα
στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου υπάρχουν και λειτουργούν.
17. Αξιολογεί και επικοινωνεί ανεπάρκειες του εσωτερικού ελέγχου σε εύθετο χρόνο σε αυτά
τα μέρη που είναι υπεύθυνα για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων
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των ανώτερων διοικητικών στελεχών και του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με την
περίπτωση.

Βασικές αλλαγές στο μοντέλο του 2013

Επειδή το αρχικό πλαίσιο κρίθηκε εννοιολογικά σωστό, μια γρήγορη ανασκόπηση της
αναθεώρησης μπορεί να οδηγήσει στην εντύπωση ότι λίγα έχουν αλλάξει. Αλλά υπάρχουν, στην
πραγματικότητα, πολλές βασικές διαφορές μεταξύ των παλαιών και νέων εκδόσεων. Οι
κυριότερες είναι (Rittenberg, 2013):
1. Αναφορά Στόχου: Η αλλαγή αντανακλά όχι μόνο ό,τι έχει αναφερθεί, αλλά και τα μέσα
με τα οποία παραδίδονται οι αναφορές. Περιλαμβάνει, επίσης, τόσο οικονομικά και μη
οικονομικά στοιχεία αναφοράς.
2. Αρχές και Σημεία Εστίασης: Εισήχθησαν οι 17 αρχές από τις 5 συνιστώσες, οι οποίες
πρέπει πάντα να υπάρχουν και να λειτουργούν διαφορετικά έχουμε αδυναμία εσωτερικού
ελέγχου. Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης «σημεία εστίασης» που απαριθμούν σημαντικά
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις 17 αρχές. Το COSO ορίζει ότι τα σημεία εστίασης
βοηθούν στη διαχείριση, στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διενέργεια εσωτερικού
ελέγχου και αξιολογούν εάν οι σχετικές αρχές υπάρχουν στην πραγματικότητα και
λειτουργούν.
3. Λογοδοσία για τους εσωτερικούς ελέγχους: Δίνει μεγαλύτερη έμφαση και η λογοδοσία
ξεκινά σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου και εκτείνεται προς τα κάτω σε όλη την
οργάνωση.
4. Εξέταση Κινδύνου Απάτης: Υπάρχει ξεχωριστή αρχή και δεν περιορίζεται στις
οικονομικές καταστάσεις, αλλά επίσης περιλαμβάνεται

στις αξιολογήσεις της

συμμόρφωσης και τις λειτουργίες του κινδύνου.
5. Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων: εταιρείες βασίζονται όλο και περισσότερο στα
πληροφοριακά συστήματα και έτσι ο έλεγχος τους είναι υποχρεωτικός.
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6. Αποτελεσματική

Διακυβέρνηση:

Υπάρχει

μια

πραγματική

αξιολόγηση

της

αποτελεσματικότητας, της επάρκειας και της ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Επαγγελματική κρίση: το τρέχον λογιστικό περιβάλλον απαιτεί περισσότερα και
διαφορετικά δεδομένα για την πραγματοποίηση εκτιμήσεων. Δίνει πρόσθετη έμφαση
στην ανάγκη για κρίση στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού
ελέγχου.
8. Συμμόρφωση και Επιχειρησιακοί Στόχοι: Το επικαιροποιημένο πλαίσιο COSO
επαναβεβαιώνει τη σημασία αυτών των δύο στόχων και παρουσιάζει ευκαιρίες στον
εσωτερικό έλεγχο να επεκτείνει την αξία του εσωτερικού ελέγχουμε την υλοποίηση
αυτών των δύο μεγάλων οργανωτικών στόχων.
9. Συμπληρωματικές

Οδηγίες

Εξωτερικής

Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης:

Η

συμπληρωματική καθοδήγηση περιγράφει πώς οι 17 αρχές και τα αντίστοιχα σημεία
εστίασης τους εφαρμόζονται σε εξωτερικές οικονομικές εκθέσεις.
10. Διευρυμένες Σχέσεις και Παγκοσμιοποίηση: η φύση των οργανωτικών σχέσεων έχει
εξελιχθεί μέσω των κοινοπραξιών, αυξημένης εξάρτησης από τους προμηθευτές, και των
σχέσεων σύμβασης που απαιτούν εκτίμηση των κινδύνων και των ελέγχους. Το
επικαιροποιημένο πλαίσιο ασχολείται με την επίτευξη αποτελεσματικού εσωτερικού
ελέγχου υπό το φως τους.
Ένα κεντρικό στοιχείο του επικαιροποιημένου πλαισίου COSO είναι η συνεχής έμφαση
στην σύνδεση μεταξύ των στόχων, των κινδύνων και του ελέγχου, γιατί ο λόγος για τον οποίο
υπάρχουν οι έλεγχοι είναι να μετριάσουν τους κινδύνους και έτσι να αυξηθεί η πιθανότητα ότι η
οργάνωση θα εκπληρώσει τους στόχους της (Li et al., 2015). Ακόμα, το κλειδί για την επιτυχή
εφαρμογή του COSO 2013 και την αξιοποίηση των οφελών του είναι η ανάληψη ηγετικού και
καθοδηγητικού ρόλου των μελών του εσωτερικού ελέγχου .Έτσι, το COSO 2013 ήρθε για να
συμπληρώσει τα κενά που δημιουργήθηκαν από το πολυετές πέρασμα του χρόνου στο COSO
1992.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

4.1. Σκοπός Κεφαλαίου
Ο σκοπός που επιτελεί το κεφάλαιο εμπειρικής διερεύνησης είναι η εξέταση των ερευνητικών
ερωτημάτων που τέθηκαν στο εισαγωγικό κεφάλαιο, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την
εκτέλεση της έρευνας, καθώς και η ανάλυση και διεξαγωγή συμπερασμάτων για την έρευνα
βάσει της ανάλυσης αυτής. Έτσι, για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, το κεφάλαιο δομείται
από τις υποενότητες ανάπτυξης των ερευνητικών υποθέσεων της έρευνας της εργασίας, της
ανάπτυξης του υποδείγματος, της περιγραφής του δείγματος, της ανάλυσης των αποτελεσμάτων
και της συγκέντρωσης, συνοπτικώς, των συμπερασμάτων.

4.2.

Εισαγωγικά
Η εμπειρική ανάλυση στοχεύει στην οργάνωση, ανάπτυξη, εκτέλεση και ανάλυση των

διερευνητικών ερωτημάτων της διπλωματικής εργασίας. Για την υλοποίηση της διεξαγωγής της
έρευνας χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο λογιστικής πολλαπλής παλινδρόμησης (logistic
regression).
Συνοψίζοντας, έγινε η επιλογή του μοντέλου της παλινδρόμησης, γιατί όπως
περιγράφεται από τους Montgomery et al. (2012) η ανάλυση της παλινδρόμησης χρησιμοποιείται
για την περιγραφή των ειδικών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών, τη διακρίβωση θεωρητικών
υποθέσεων, την πρόβλεψη από λήψεις πειραματικών δεδομένων και τη δημιουργία και
επαλήθευση εξισώσεων πολλαπλής παλινδρόμησης.
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4.3.

Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποθέσεων

Όπως αποσαφηνίστηκε σε όλη την έκταση της εργασίας, οι εξωτερικοί ελεγκτές στο
πλαίσιο αξιολόγησης της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και διασφάλισης επαρκών
και κατάλληλων τεκμηρίων, αξιολογούν την αποτελεσματική λειτουργία και την ποιότητα των
ευρημάτων του εσωτερικού ελέγχου. Η ευθύνη του εξωτερικού ελεγκτή για την εκτίμηση του
εσωτερικού ελέγχου συνάδει με την χρήση των ευρημάτων των εσωτερικών ελεγκτών στο έργο
του εξωτερικού ελέγχου. Έτσι, ο εξωτερικός ελεγκτής κατά την διεξαγωγή του εκτίμησης του
εσωτερικού ελέγχου οφείλει να εντοπίζει ενδείξεις και χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης
επιχείρησης που πυροδοτούν αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου. Η διερεύνηση, λοιπόν, της
ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ζήτημα εξέχουσας σημασίας στον τομέα της
ελεγκτικής

επιστήμης

και

η

διασαφήνιση

των

χαρακτηριστικών

που

προδίδουν

αναποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ανταγωνιστικό όπλο στα χέρια των
εξωτερικών ελεγκτών. Γι’ αυτούς τους λόγους η διπλωματική αυτή εξετάζει την ποιότητα
εσωτερικού ελέγχου με την χρήση μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης με την ερευνητική
υπόθεση να είναι η εξής:

Η0:

Το μέγεθος και ο δείκτης αποδοτικότητας ROA σχετίζονται θετικά, ενώ ο εξωτερικός

έλεγχος από Big4, η αλλαγή εξωτερικού ελεγκτή, ο δείκτης μόχλευσης Leverage και το beta
σχετίζονται αρνητικά με τη μη ύπαρξη ουσιαστικών αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου.

4.4.

Ανάπτυξη Υποδείγματος

Το

μοντέλο

γραμμικής

παλινδρόμησης

που

μελετάται

απαρτίζεται

από

τα

χαρακτηριστικά επιχειρήσεων που πιθανόν έχουν σχέση με την αξιολόγηση του εσωτερικού
ελέγχου ως αποτελεσματικού. Συνεπώς, η έλλειψη αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου είναι η
εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελεγχόμενης
64

επιχείρησης είναι οι ανεξάρτητες. Η επιλογή των χαρακτηριστικών που χρησιμοποιήθηκαν στο
υπόδειγμα είναι απόρροια της βιβλιογραφικής επισκόπησης και μελέτης, σχετικών με την
έρευνα, θεμάτων. Το μοντέλο που αναπτύσσεται είναι το εξής και βασίζεται στη λογιστική
παλινδρόμηση (logistic regression) η οποία είναι καταλλήλη για υποδείγματα με εξαρτημένη
μεταβλητή που είναι ψευδομεταβλητή:
NOMAT_WEAKi,t= β0+β1MTBi,t + β2SIZEi,t + β3 LEVERAGE i,t + β4ROAi,t + β5BETAi,t +
β6BIG4i,t + β7 QUALIFIEDi,t + β8CHANGE_AUDi,t + εi,t
Όπου, β0

: o σταθερός όρος της γραμμικής πολλαπλής παλινδρόμησης

NOMAT_WEAKi,t

: η απόφαση από τον εξωτερικό ελεγκτή για τη μη ύπαρξη αδυναμιών
εσωτερικού ελέγχου στον χρόνο t για την επιχείρηση i. Ειδικότερα είναι
ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 στην περίπτωση που δεν υπάρχει
αδυναμία εσωτερικού ελέγχου με βάση των εξωτερικό ελεγκτή.

MTBi,t

: ο δείκτης της αγοραίας κεφαλαιοποίησης υπολογίζεται ως την αγοραία
αξία του μετοχικού κεφαλαίου διά την λογιστική του αξία στον χρόνο t για
την επιχείρηση i

SIZEi,t

: το μέγεθος της επιχείρησης που υπολογίζεται ως ο λογάριθμος της
αγοραίας αξίας στον χρόνο t για την επιχείρηση i

LEVERAGEi,t

: ο δείκτης μόχλευσης που είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το σύνολο του ενεργητικού, στον
χρόνο t για την επιχείρηση i

ROAi,t

: ο δείκτης αποδοτικότητας που είναι το καθαρό εισόδημα προς το σύνολο
του ενεργητικού, στον χρόνο t για την επιχείρηση i

BETAi,t

: ο δείκτης που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας
μιας επένδυσης/ χρεογράφου / χαρτοφυλακίου και της μεταβλητότητας της
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αγοράς και υπολογίζεται

στον χρόνο t για την επιχείρηση i

(Covm: Η συνδιακύμανση της απόδοσης μίας μετοχής με το σύνολο των
αποδόσεων της αγοράς m.
σm2 : Διακύμανση των αποδύσεων της αγοράς).
: η ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν η ελεγκτική εταιρεία

BIG4i,t

ανήκει σε μία από τις BIG4 και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση, στον
χρόνο t για την επιχείρηση i
QUALIFIEDi,t

: η ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ο ελεγκτής έχει εκθέσει
αρνητική γνώμη ελέγχου, 0 όταν δεν είναι αρνητική, στον χρόνο t για την
επιχείρηση i

CHANGE_AUDi,t

:η αλλαγή ελεγκτικής εταιρείας στον χρόνο t για την επιχείρηση i

εi,t

:είναι τα κατάλοιπα ή αλλιώς η μεταβλητή που καλύπτει όλους τους
άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή εκτός από
τις ερμηνευτικές μεταβλητές, στον χρόνο t για την επιχείρηση i
O δείκτης MTB (Market-To-Book) είναι η αγοραία (χρηματιστηριακή) αξία των μετοχών

προς τη λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους. Αυτό
που δηλώνει το αποτέλεσμα είναι εάν οι μετοχές της εταιρείας είναι υπερτιμημένες ή
υποτιμημένες σε σχέση με τη λογιστική αξία των φυσικών της περιουσιακών στοιχείων. O
δείκτης αυτός αποτελεί έναν πολύ ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα των μετοχών. Η συσχέτιση
της αδυναμίας εσωτερικού ελέγχου και του MTB διερευνήθηκε και στην μελέτη των Chan et al.
το 2008.
Η συσχέτιση του παράγοντα του μεγέθους SIZE με την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου
της ελεγχόμενης επιχείρησης επικεντρώνει το ενδιαφέρον των ερευνητών του εσωτερικού
ελέγχου σχετικά με το μέγεθος της ελεγχόμενης οντότητας εδώ και χρόνια, πριν καν την ψήφιση
του νόμου Sarbanes-Oxley 404 το 2004 για υποχρεωτική αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου
από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Χαρακτηριστικά κάποιες έρευνες , που δεν είχαν όμως όλες τα
ίδια αποτελέσματα, είναι των Kinney and McDaniel (1989), DeFond and Jiambalvo (1991),
McMullen et al. (1996), Richardson et al. (2003) και Krishnan (2005).
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Ο δείκτης LEVERAGE μετρά την χρηματοοικονομική μόχλευση, δηλαδή μας δείχνει πως
η εξεταζόμενη εταιρεία

κάνει χρήση των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων ή δανειακών

κεφαλαίων για να αυξήσει το δυναμικό της απόδοσης μιας επένδυσης. Το επίπεδο της μόχλευσης
στην κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης, ο συνδυασμός δηλαδή μακροχρόνιων δανειακών
και ιδίων κεφαλαίων, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη αξία της επιχείρησης αυτής επιδρόντας
στις αποδόσεις και τον κίνδυνο. Παρόμοιες έρευνες που εξέτασαν τον δείκτη αυτό με τον
εσωτερικό έλεγχο αποτελούν για παράδειγμα οι Chan et al. (2008), Ashbaugh‐Skaife et al.
(2009) και Feng et al. (2009).
Ο δείκτης ROA δείχνει την αποδοτικότητα των κεφαλαίων που επενδύθηκαν και επιτρέπει
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της επιχείρησης. Ο δείκτης φανερώνει

την ικανότητά της να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια που
προσφέρονται για επένδυση. Με τον δείκτη αυτό εξετάζεται αν η κερδοφορία μία επιχείρησης
έχει σχέση με την εμφάνιση ενδείξεων αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου. Κάποιες ακόμα μελέτες
που εξέτασαν την συσχέτιση είναι των Krishnan (2007), Chan et al. (2008) και Goh (2009).
Ο συντελεστής BETA δείχνει τη μεταβλητότητα των αποδόσεων των μετοχών μιας
εταιρείας σε σχέση με τις αποδόσεις της αγοράς (συστηματικός κίνδυνος). Όσο μεγαλύτερος
είναι ο κίνδυνος (beta) τόσο μεγαλύτερη είναι και η αναμενόμενη απόδοση. Ουσιαστικά μας
υποδεικνύει τον αγοραίο κίνδυνο. Σχετική έρευνα με την αδυναμία εσωτερικού ελέγχου και τον
συντελεστή beta αποτελεί των Bryan et al. (2005).
Από την άλλη, η BIG4 είναι μία μεταβλητή που εξετάζει εάν υπάρχει αντίκτυπο στην
αξιολόγηση εσωτερικού ελέγχου όταν ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από μία από τις
τέσσερις μεγαλύτερες παγκοσμίως ελεγκτικές εταιρείες (PWC, Deloitte, Ernst&Young, KPMG).
Η μεταβλητή αυτή έχει απασχολήσει σημαντικά τους ερευνητές του αντικειμένου, αλλά τα
ευρήματα δεν ήταν ομοιόμορφα. Έτσι, σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες οι Big 4 επειδή
έχουν περισσότερη εξειδίκευση, πόρους και φήμη στην αγορά από τις υπόλοιπες ελεγκτικές
εταιρείες στο όνομα της προστασία της φήμη τους τείνουν να είναι πιο συντηρητικές από μη
Big4 (Ashbaugh-Skaife et al. 2005, Francis&Krishnan, 1999, Base et al. 2000, Krishnan 2005).
Δηλαδή, λόγω της επένδυσης περισσότερων πόρων στην αξιολόγηση και εξαιτίας της ανησυχίας
για την φήμη, μία Big4 είναι πιο πιθανό να ανιχνεύσει και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα
προβλήματα εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, άλλες βρήκαν ότι το μέγεθος της ελεγκτικής δεν έχει
καμία συσχέτιση (DeFond& Jiambalvo, 1991).
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Η QUALIFIED αποτελεί μία ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 στην περίπτωση
έκδοσης αρνητικής έκθεσης ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την τιμή 0
για κάθε άλλου είδους ελεγκτικής γνώμης. Ο ρόλος της μεταβλητής QUALIFIED είναι για να
προσδιορίσει κατά πόσο μία αρνητική γνώμη του ελεγκτή μπορεί να συσχετίζεται με την ύπαρξη
αναποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου.
Τέλος, ο συντελεστής CHANGE_AUD διερευνά αν η αλλαγή ελεγκτικής εταιρείας είναι
συνυφασμένη με την απόφαση του εξωτερικού ελεγκτή για την αξιολόγηση της ποιότητας του
εσωτερικού ελέγχου. Πριν την ψήφιση του Sarbanes-Oxley 404, παρά το γεγονός ότι οι
επιχειρήσεις είχαν την υποχρέωση να διατηρούν ένα επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου,
ήταν υποχρεωμένες να δημοσιοποιήσουν αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου μόνο σε περίπτωση
αλλαγής ελεγκτικής εταιρείας. Γι’ αυτό, ο ρόλος της μεταβλητής στο υπόδειγμα είναι για να
μελετήσει τη σχέση τα σημερινά διαφοροποιημένα δεδομένα. Στην βιβλιογραφική επισκόπηση
αναφέρθηκε η μεταβλητή αυτή στην έρευνα Ashbaugh-Skaife et al. (2005) .

4.5.

Περιγραφή Δείγματος

Με στόχο την διεξαγωγή αντιπροσωπευτικού συμπεράσματος για την καθολική χρήση
των ευρημάτων του υποδείγματος στην ελεγκτική επιστήμη, τα δεδομένα του δείγματος
αντλούνται από τις ΗΠΑ για την διερεύνηση κατά πόσο και αν τα χαρακτηριστικά επιχειρήσεων,
που συνιστούν την συνάρτηση του υποδείγματος, έχουν συσχέτιση με τον μη εντοπισμό
αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου από τον εξωτερικό ελεγκτή. Η βάση δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση των στοιχείων των οικονομικές καταστάσεων είναι η
Computestat North America. Το τελικό νούμερο των παρατηρήσεων που απαρτίζουν το δείγμα
είναι 955 επιχειρήσεις στις ΗΠΑ στις οποίες έχει αξιολογηθεί ο εσωτερικός τους έλεγχος από
εξωτερικό ελεγκτή. Οι κλάδοι που ανήκουν οι παραπάνω 955 επιχειρήσεις είναι όλοι οι κλάδοι
πέρα από τον χρηματοοικονομικό κλάδο, εξαιτίας της χρήσης διαφορετικού τρόπου
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Το χρονικό διάστημα που καλύπτουν τα στοιχεία της έρευνας
έχουν αφετηρία το 2006 έως σήμερα, σχεδόν τέλους 2016, και ολοκληρώνεται, έτσι, μία
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συλλογή μίας δεκαετίας στοιχείων. Το 2006 αποτελεί την πρώτη χρονιά άντλησης στοιχείων,
καθώς είναι το πρώτο έτος που εισήχθησαν δεδομένα στη βάση δεδομένων ως απόρροια της
ψήφισης του νόμου το 2004 για υποχρεωτική αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου από τον
εξωτερικό ελεγκτή και της ουσιαστικής εφαρμογής του νόμου από το 2005. Απώτερος σκοπός
επιλογής του συγκεκριμένου δείγματος είναι η παραγωγή πρόσθετης, αλλά και αξιόπιστης
πληροφόρησης που θα προσθέσει αξία τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό έλεγχο σε
ευρεία κλίμακα.

4.6.

Ανάλυση Εμπειρικών Αποτελεσμάτων
Πίνακας 1: Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής

Μέσος
Διάμεσος
Μέγιστο
Ελάχιστο
Τυπ. Απόκλ.

NOMAT
WEAK
0.65
1.00
1.00
0.00
0.48

MTB
3.61
2.15
56.21
0.00
5.00

SIZE
6.43
6.40
13.59
-1.99
2.51

LEVERAGE
0.21
0.18
0.91
0.00
0.19

ROA
-0.06
0.03
0.31
-5.07
0.33

BETA
1.32
1.21
3.75
-0.89
0.63

BIG4 QUALIFIED
0.74
0.69
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.44
0.46

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του δείγματος που
επιλέχθηκε για την διεξαγωγή των συμπερασμάτων της ερευνητικής διαδικασίας. Η κάθε μια
ανεξάρτητη μεταβλητή συνοδεύεται από την μέγιστη και ελάχιστη τιμή, καθώς και την μέση τιμή
και τυπική απόκλιση που παρατηρήθηκε στο δείγμα.
Η μέση τιμή συνιστά βασικό στατιστικό στοιχείο και για την αξιολόγηση της αν
αποτελεί αξιόπιστο εκτιμητή της μέσης θέσης συγκρίνεται με τον διάμεσο της αντίστοιχης
μεταβλητής. Το μέτρο της μέσης τιμής μειονεκτεί ως προς την έντονη ευαισθησία του στις
ακραίες τιμές, ενώ το μέτρο της διαμέσου δεν επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές. Επίσης, δεν
καταγράφηκε μεγάλο εύρος διαφοράς της μέγιστης και ελάχιστης για όλες τις υπό μελέτη
μεταβλητές.
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CHANGE
AUD
0.07
0.00
1.00
0.00
0.26

NOMAT_
WEAK

MTB

Πίνακας 2: Μήτρα Συσχετίσεων
LEVERA
BET
SIZE
GE
ROA
A

NOMAT_
WEAK

1.00

MTB

-0.01

1.00

SIZE

0.46***

-0.14***

1.00

LEVERAGE

0.12***

0.09***

0.34***

1.00

ROA

0.22***

-0.20***

0.43***

0.12***

1.00

BETA

0.03*

0.01

0.02

0.04**

BIG4

0.37***

-0.03**

0.56***

0.12***

QUALIFIED
CHANGE_
AUD

-0.01

-0.03*

-0.06***

-0.11***

0.03
0.22**
*
0.05**
*

-0.01

0.04**

-0.11***

-0.01

-0.06***

BIG4

QUALIFI
ED

1.00
0.04*
*

1.00

0.02

-0.06***

1.00

0.00

-0.13***

-0.02

CHANGE_
AUD

1.00

Από την άλλη, στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η μήτρα συσχετίσεων των μεταβλητών
(Correlation Matrix) και τα *, ** και *** δείχνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο
σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. Εξετάστηκαν τα ποσοστά που υποδηλώνουν το
πόσο συσχετίζονται οι μεταβλητές μεταξύ τους για την διασαφήνιση της ύπαρξης ή μη
πολυσυγγραμικότητας. Η ενδελεχή εξέταση της πολυσυγγραμικότητας καθίσταται αναγκαία,
καθώς επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα η ερμηνεία και ανάλυση του μοντέλου του
υποδείγματος όταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές που το αποτελούν είναι ασυσχέτιστες μεταξύ
τους. Στην περίπτωση που υφίσταται έντονες συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών είναι
δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αξιολογηθεί η ουσιαστική προσφορά μιας συγκεκριμένης
ανεξάρτητης μεταβλητής επί της εξαρτημένης μεταβλητής NOMAT_WEAK που οφείλεται
αποκλειστικά στη συγκεκριμένη ανεξάρτητη μεταβλητή. Όταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές δεν
είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους υπάρχει το ενδεχόμενο οι εκτιμούμενοι συντελεστές
παλινδρόμησης να είναι εξαιρετικά ασταθείς και οι τιμές τους να υφίστανται δραματικές αλλαγές
όταν κάποια νέα μεταβλητή προστίθεται ή απομακρύνεται ή όταν συμβαίνουν μικρές μεταβολές
στα δεδομένα του υπό μελέτη υποδείγματος, όπως επίσης η συνδιακύμανση των εκτιμητριών δύο
μεταβλητών με υψηλό συντελεστή συσχέτισης είναι σημαντικά μεγάλη και δυσκολεύει γι’ αυτόν
τον λόγο την διάκριση των ιδιαίτερων ρόλων των δύο μεταβλητών.
Με λεπτομερή ανάλυση για την κάθε μεταβλητή, η εξαρτημένη μεταβλητή
NOMAT_WEAK

καταγράφει υψηλότερη συσχέτιση με τον συντελεστή SIZE 46% και

χαμηλότερη με τη BETA 3%. Συνεπώς, οι μεταβλητές που υποδείγματος που συσχετίζονται
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περισσότερο μεταξύ τους είναι η μεταβλητή BIG4 με τη μεταβλητή SIZE κατά 56% και η
μεταβλητή ROA με τη SIZE κατά 43%. Σχεδόν, όμως, τα μισά από τα 36 ποσοστά συσχετίσεων
των διαφορετικών μεταβλητών είναι κοντά (κάτω από 10%) ή ακόμα ακριβώς στο μηδέν. Έτσι,
φαίνεται ότι δεν υπάρχουν μεγάλες συσχετίσεις που να αποδεικνύουν μεγάλη συγγραμικότητα.

Πίνακας 3: Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδείγματος
Variable
Coefficient z-Statistic
Prob.
Intercept
-2.70
-15.20***
0.00
MTB
0.04
4.31***
0.00
SIZE
0.46
17.67***
0.00
LEVERAGE
-0.65
-3.03***
0.00
ROA
0.13
0.91
0.36
BETA
0.08
1.28
0.20
BIG4
0.57
5.87***
0.00
QUALIFIED
0.11
1.26
0.21
CHANGE_AUD
-0.65
-4.41***
0.00
McFadden R-squared
0.21
Obs.
3945
Firms
955

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των
μεταβλητών που προέκυψαν από την εκτίμησης του υποδείγματος που μελετάται στην
διπλωματική εργασία. Τα *, ** και *** δείχνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο
σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα Η εκτίμηση του μοντέλου έγινε με τη μέθοδο της
πολλαπλής

λογιστικής

παλινδρόμησης

(logistic

regression).

Για

την

ερμηνεία

των

αποτελεσμάτων της γραμμικής παλινδρόμησης συνδυάζεται η μελέτη των Coefficient, P-Value,
z-Statistic και McFadden R-Squared. Αναλυτικά, τα παραπάνω ερμηνεύονται ως:


P-Value: Το P-Value, που ερμηνεύεται ως η στατιστική σημαντικότητα ενός

αποτελέσματος, είναι η πιθανότητα που η παρατηρηθείσα σχέση μεταξύ των μεταβλητών στο
δείγμα εμφανίστηκε καθαρά κατά τύχη και ότι στον πληθυσμό από τον οποίο προήλθε το δείγμα
δεν υπάρχει ανάλογη σχέση. Πιο συγκεκριμένα, η p-value μιας δοκιμής στατιστικής
σημαντικότητας αντιπροσωπεύει την πιθανότητα του λάθους που περιλαμβάνεται στην αποδοχή
του παρατηρηθέντος αποτελέσματός μας ως έγκυρου. Δηλαδή, η στατιστική σημαντικότητα ενός
αποτελέσματος υποδεικνύει το βαθμό στον οποίο το αποτέλεσμα είναι πραγματικό και
αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Πιο τεχνικά, η τιμή του p-value αντιπροσωπεύει έναν
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μειωτικό δείκτη της αξιοπιστίας του αποτελέσματος (Brownlee, 1960). Έτσι, όσο πιο υψηλό
είναι το P-Value, τόσο λιγότερο μπορούμε να πιστέψουμε ότι η σχέση μεταξύ των μεταβλητών
στο δείγμα είναι ένας αξιόπιστος δείκτης της σχέσης μεταξύ των αντίστοιχων μεταβλητών στον
πληθυσμό. Στην παρούσα έρευνα, το P-Value έως 0,1 αντιμετωπίζεται ως ένα αποδεκτό επίπεδο
λάθους.


z-Statistic: Ο z-έλεγχος αξιολογεί εάν οι εκτιμηθέντες συντελεστές των μεταβλητών είναι

στατιστικά διαφορετικοί από το μηδέν και ανάλογα με το αποτέλεσμα απορρίπτεται ή όχι η
μηδενική υπόθεση Ηο.


McFadden R-Squared: Ο συντελεστής εξετάζει την καλή προσαρμογή του μοντέλου στα

δεδομένα και παίρνει τιμές από 0 έως 1.

Με βάση τα παραπάνω και τον Πίνακα 3 « Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδείγματος»
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εκτίμησης της εξίσωσης. Πρωταρχική εξέταση είναι η εκτίμηση της

στατιστικής σημαντικότητας για την κάθε μεταβλητή με τον έλεγχο της τιμής P-Value.
Οποιαδήποτε τιμή του παρατηρούμενου επιπέδου σημαντικότητας (τελευταία στήλη Πίνακας 3)
είναι μεγαλύτερη από 0,1 αποτελεί ένδειξη ότι η αντίστοιχη μεταβολή είναι στατιστικά
ασήμαντη. Στην παρούσα εξέταση οι μεγάλες τιμές των παρατηρούμενων επιπέδων
σημαντικότητας για τις πέντε εκτιμώμενες μεταβλητές (MTB, SIZE, LEVERAGE, BIG4,
CHANGE_AUD) αποτελούν ένδειξη ότι οι μεταβλητές αυτές είναι στατιστικά σημαντικές.
Ειδικότερα, η μεταβλητή SIZE είναι στατιστικά σημαντική με επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας 1% και άρα αποτελεί μία σημαντικά αξιόπιστη μεταβλητή του υποδείγματος.
Έπειτα, αφού είναι στατιστικά σημαντική, παρατηρείται στον πίνακα 3 ότι η μεταβλητή SIZE
στη στήλη Coefficient σημειώνει θετικό πρόσημο. Το πόρισμα αυτό υποδηλώνει ότι όσο
μεγαλύτερες είναι οι ελεγχόμενες από εξωτερικό ελεγκτή επιχειρήσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η
πιθανότητα ο εσωτερικός έλεγχος της επιχείρησης να μην εμφανίζει προβλήματα.
Παράλληλα, και η ψευδομεταβλητή BIG4 είναι ιδιαίτερα στατιστικά σημαντική με
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%. Όπως και στη μεταβλητή SIZE και στη
ψευδομεταβλητή BIG4 καταγράφηκε θετικό πρόσημο στη συσχέτιση της με την εξαρτημένη
μεταβλητή NOMAT_WEAK. Έτσι, συμπεραίνεται πως όταν μία επιχείρηση ελέγχεται από
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ελεγκτική εταιρεία που ανήκει στις BIG4, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες η επιχείρηση να μην
αποφανθεί με ανεπάρκεια εσωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα φαίνεται ότι όταν η επιχείρηση έχει
υψηλό δείκτη MTB ή χαμηλή μόχλευση έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μην παρουσιάσει
προβλήματα στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ενώ η αλλαγή ελεγκτή φαίνεται να επιδρά
αρνητικά στην ποιότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
Επιπρόσθετα, στον πίνακα 3 φαίνεται πως στην παρούσα έρευνα το R 2 ισούται με 0,21.
Επομένως, η εξαρτημένη μεταβλητή NOMAT_WEAK μπορεί να προβλεφθεί σε σημαντικό
βαθμό από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Ο συντελεστής προσδιορισμού προσαρμοσμένου R 2
είναι αρκετά μεγάλος και δείχνει ότι εξηγείται περίπου το 21% της πληροφορίας της
εξαρτημένης μεταβλητής από τις ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος.

Πίνακας 4: Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδείγματος
Variable
Coefficient z-Statistic Prob.
Intercept
-2.57
-15.03
0.00
MTB
0.04
4.31***
0.00
SIZE
0.46
17.65***
0.00
LEVERAGE
-0.69
-3.21***
0.00
ROA
0.15
1.00
0.32
BETA
0.08
1.31
0.19
BIG4
0.56
5.76***
0.00
QUALIFIED
-0.06
-0.71
0.48
CHANGE_AUD
-0.66
-4.48***
0.00
McFadden R-squared
0.21
Obs.
3945
Firms
955

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η ανάλυση ευαισθησίας για την μεταβλητότητα της
ψευδομεταβλητής QUALIFIED. Αναλυτικότερα, εξετάζεται η πιθανή επιρροή στο πόρισμα του
εξωτερικού ελεγκτή ως προς την αξιολόγηση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, όταν στο
προηγούμενο αλλά και στο τρέχον έτος ο εξωτερικός ελεγκτής είχε εκθέσει αρνητική γνώμη
εσωτερικού ελέγχου. Το υπόδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης του πίνακα 4 είναι το ίδιο με του
πίνακα 3 με την διαφοροποίηση της μεταβλητής QUALIFIED με δύο συνεχή έτη αρνητικής
γνώμης αντί για ένα χρόνο όπως πριν. Η μεταβλητή, όμως, αυτή εξακολουθεί και στον πίνακα 4
να είναι στατιστικά ασήμαντη με P-Value υψηλότερο του 0,10. Οπότε, δεν παράγεται από τον
73

πίνακα 4 καμία πρόσθετη πληροφόρηση και τροποποίηση για τις ανεξάρτητες μεταβλητές που
επηρεάζουν την μεταβλητότητα της εξαρτημένης και γι’ αυτό το προσαρμοσμένο R2 παραμένει
σταθερό.

4.7.

Συμπεράσματα Ενότητας

Συμπερασματικά, η εκτέλεση του υποδείγματος της παρούσας έρευνας διεξήγαγε το
αποτέλεσμα ότι πέντε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των υπό έλεγχο επιχειρήσεων επηρεάζουν
θετικά και σημαντικά την μεταβλητότητα της από τον εξωτερικό ελεγκτή απόφασης μη ύπαρξης
αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου. Η μεταβλητότητα, της εξαρτημένης μεταβλητής, εξηγείται κατά
21% από τα αυτά τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Τρία από αυτά έχουν θετική συσχέτιση
με την πιθανότητα μη-ύπαρξης προβλημάτων το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης.
Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι το δείκτης MTB, το δεύτερο είναι το μέγεθος της επιχείρησης
και το τρίτο είναι η ύπαρξη μεγάλης ελεγκτικής (BIG4) στον έλεγχο της εταιρίας. Αντίθετα, όσο
μεγαλύτερη η μόχλευση ή στην περίπτωση αλλαγής του εξωτερικού ελεγκτή η πιθανότητα
ύπαρξης προβλημάτων στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου φαίνεται να αυξάνεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

5.1.

Εισαγωγικά

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η συγκέντρωση, η συνοπτική παρουσίαση, αλλά και η
ανάδειξη των βασικότερων σημείων του συνόλου της διπλωματικής εργασίας. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται σε λογική ακολουθία, όπου αρχικά περιγράφονται τα συμπεράσματα της
βιβλιογραφικής επισκόπησης, έπειτα του θεσμικού πλαισίου και εν συνεχεία τα ευρήματα από
την έρευνα. Στο τέλος σχολιάζονται οι περιορισμοί της εργασίας και προτείνεται θέμα προς
μελλοντική διερεύνηση.

5.2.

Συμπεράσματα

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσέγγισε την εξέταση της ποιότητας του εσωτε ρικού
ελέγχου από τον εξωτερικό ελεγκτή. Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου καθίσταται
επιτακτική καθώς η υποχρεωτική εφαρμογή της αναγνωρίστηκε μόλις στις απαρχές της χιλιετίας
,το 2002, με την ψήφιση του νόμου Sarbanes-Oxley 404. Οι κύριοι στόχοι του νόμου SarbanesOxley του 2002 είναι η βελτίωση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των οικονομικών αναφορών.
Σύμφωνα με το άρθρο 404 του νόμου Sarbanes-Oxley, ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να
δημοσιεύει πληροφορίες και τα συμπεράσματα του στην ετήσια έκθεση του σχετικά με την
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έκταση, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της δομής του εσωτερικού ελέγχου της
ελεγχόμενης επιχείρησης, καθώς και να επιβεβαιώνει την εκτίμηση της διοίκησης για τον
εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης. Η ουσιαστική αδυναμία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να
γνωστοποιείται ρητά στις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών και της διαχείρισης.
Στο κεφάλαιο 2 της επισκόπησης βιβλιογραφίας παρατέθηκαν τα βασικά άρθρα και οι
μελέτες που εξετάστηκαν για την πλήρη και αποτελεσματική συγγραφή της παρούσας εργασίας.
Οι έρευνες που παρουσιάστηκαν ποικίλουν στην θεματολογία τους, αλλά όλες είναι
συσχετιζόμενες με τον εσωτερικό έλεγχο και αλληλοσυμπληρώνονται για την κάλυψη
ζητημάτων διευρυμένου φάσματος επί την εξέταση του εσωτερικού ελέγχου. Τα κρίσιμα σημεία
του κεφαλαίου αυτού που σχετίζονται παράλληλα και με την έρευνα της διπλωματικής εργασίας
είναι ότι οι οικονομικές μονάδες που συνηθέστερα διέπονται από αδύναμο εσωτερικό έλεγχο
είναι οι είναι μικρότερες, λιγότερο επικερδής, πολύπλοκες, που αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς ή
είναι υπό αναδιάρθρωση επιχειρήσεις.
Στο κεφάλαιο 3 μελετάται το θεσμικό πλαίσιο που περιστοιχίζει την έννοια του
εσωτερικού ελέγχου και των άμεσων συσχετιζόμενων παραγόντων. Ο ρόλος του εσωτερικού
ελέγχου έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει ένας από τους
σημαντικότερους μηχανισμούς μίας οικονομικής οντότητας. Αυτό αντανακλάται και από τον
ορισμό του εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), ο οποίος τονίζει
ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι τόσο μια δραστηριότητα διασφάλισης όσο και μία συμβουλευτική
δραστηριότητα που διέπεται από αντικειμενικότητα και ακεραιότητα. Έτσι, ο εσωτερικός
έλεγχος από το πρότερο ρόλο του για καταπολέμηση της απάτης μετατράπηκε σε μία λειτουργιά
που προσθέτει αξία και δεν περιορίζεται απλά σε μία τυπική συμμόρφωση με το ευρύτερο
νομοθετικό πλαίσιο, αλλά βελτιώνει αδιαλείπτως τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα. Ο
προσδιορισμός της προστιθέμενης αξίας που αναδύεται από ένα αποτελεσματικό εσωτερικό
έλεγχο έγκειται στα τρία χαρακτηριστικά της ασφάλειας, διορατικότητας και αντικειμενικότητας,
εξαιτίας της διασφάλισης της διακυβέρνησης για διαχείριση των κινδύνων και επίτευξη κάθε
είδους

στόχων,

της

ανάπτυξης

προτάσεων

για

βελτίωση

της

αποδοτικότητας

και

αποτελεσματικότητας μέσω τεκμηριωμένων αναλύσεων-εκτιμήσεων και της υιοθέτησης των
αξιών ακεραιότητας, υπευθυνότητας και ανεξαρτησίας.
Για την ενσωμάτωση των ωφελειών που γεννά ο εσωτερικός έλεγχος στον εξωτερικό
έλεγχο, ο εξωτερικός ελεγκτής χρησιμοποιεί το έργο του εσωτερικού ελέγχου (ΔΠΕ 610),
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εφόσον βέβαια τον αξιολογήσει ως αποτελεσματικό. Η αξιολόγηση της ποιότητας του
εσωτερικού ελέγχου είναι τόσο σημαντική που επηρεάζει την τελική γνώμη του εξωτερικού
ελεγκτή επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης επιχείρησης. Γι’ αυτούς
τους λόγους, η έκφραση γνώμης επί του εσωτερικού ελέγχου είναι πλέον υποχρεωτική ( νόμος
SOX 404, 2002) και η αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου βασίζεται σε
αναγνωρισμένα πλαίσια ελέγχου για την κατανόηση του συστήματος ελέγχου της υπό εξέτασης
επιχείρησης, καθώς και της αντικειμενικής εκτίμησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος
αυτού. Το COSO 2013 (αναβαθμισμένη έκδοση του COSO 1992) αποτελεί το πιο διαδεδομένο
πλαίσιο ελέγχου, το οποίο απαρτίζεται από πέντε βασικές συνιστώσες (Περιβάλλον ελέγχου,
Εκτίμηση κινδύνου, Διαδικασίες ελέγχου, Ενημέρωση και Επικοινωνία, Παρακολούθηση), οι
οποίες με την σειρά τους διακρίνονται σε 17 αρχές- κριτήρια αξιολόγησης. Στο COSO 2013
καθορίζεται ρητά πως έστω και μία αρχή να μην εφαρμοστεί τότε δεν υπάρχει αποδεδειγμένα και
το συστατικό στοιχείο του πλαισίου στο οποίο αντιστοιχεί και τότε απαιτείται η εξέταση της
σημαντικότητας της ανεπάρκειας στον εσωτερικό έλεγχο. Η κατάταξη της ανεπάρκειας που
εντοπίστηκε ως έλλειψη ή ως ουσιαστική αδυναμία αφορά την ύπαρξη εύλογης πιθανότητας
αποτυχίας των ελέγχων να αποτρέψουν ή έστω να εντοπίσουν τα λάθη ή τις παραλείψεις. Η
ύπαρξη αυτής της εύλογης πιθανότητας κατηγοριοποιεί την ανεπάρκεια σε ουσιώδη αδυναμία
και καθιστά τον εσωτερικό έλεγχο αναποτελεσματικό και οδηγεί είτε σε γνώμη με επιφύλαξη
είτε σε αρνητική γνώμη του εξωτερικού ελεγκτή επί των χρηματοοικονομικών αναφορών.
Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό έγινε μία εκτεταμένη μελέτη για την συνεργασία του
εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Πέρα από τα πρότυπα και τα αναγνωρισμένα πλαίσια
ελέγχου οι κατά καιρούς ερευνητές προσπάθησαν να διασαφηνίσουν τι επηρεάζει πράγματι τον
εξωτερικό ελεγκτή στην απόφαση του για χρήση του έργου του εσωτερικού ελέγχου. Κατά την
βιβλιογραφία οι σημαντικότεροι παράγοντες που αναδύθηκαν είναι η πηγή του εσωτερικού
ελέγχου, ο ενδογενής κίνδυνος, η διαθεσιμότητα των εσωτερικών ελεγκτών, η συνεργασία
εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών, η αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων
εσωτερικών ελεγκτών, η αμοιβή εξωτερικού ελεγκτή και το ίδιο το έργο εσωτερικού ελέγχου.
Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η εμπειρική ανάλυση της εργασίας. Για την ορθή
αξιολόγηση της ποιότητας εσωτερικού ελέγχου ο εξωτερικός ελεγκτής, πέρα από την χρήση ενός
αναγνωρισμένου πλαισίου ελέγχου που αναλύθηκε παραπάνω, πρέπει να λειτουργεί με βάση την
επαγγελματική του κρίση και τον επαγγελματικό σκεπτικισμό (ΔΠΕ 200). Με τον όρο
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επαγγελματικό σκεπτικισμό ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να διενεργεί κριτικές αξιολογήσεις με
χρήση διερευνητικού πνεύματος για τον εντοπισμό πληροφοριών που εγείρουν περιπτώσεις
κινδύνου και αναξιοπιστίας. Έτσι, η παρούσα έρευνα αναζητά χαρακτηριστικά των ελεγχόμενων
επιχειρήσεων που πιθανότατα ελλοχεύουν αυξημένες πιθανότητες ύπαρξης ουσιώδης αδυναμίας
εσωτερικού ελέγχου.
Συγκεκριμένα, εξετάζεται η συσχέτιση απόφασης του εξωτερικού ελεγκτή για
αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου ως αποτελεσματικού χωρίς ουσιώδεις αδυναμίες
(εξαρτημένη μεταβλητή), με οχτώ χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που προέκυψαν ύστερα
από εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση και μελέτης, σχετικών με την έρευνα, θεμάτων. Τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα (ανεξάρτητες μεταβλητές) της υπό έλεγχο επιχείρησης που
απαρτίζουν την έρευνα είναι το μέγεθος της, ο δείκτης της αγοραίας κεφαλαιοποίησης ΜΤΒ, ο
δείκτης μόχλευσης, ο δείκτης αποδοτικότητας ROA, ο δείκτης κινδύνου beta, η περίπτωση που
ελεγκτική εταιρεία ανήκει στις Big4, η περίπτωση που ο ελεγκτής έχει εκθέσει αρνητική γνώμη
ελέγχου και τέλος η αλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας.
Τα αποτελέσματα της εκτίμησης έδειξαν ότι η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου
συσχετίζεται θετικά με το δείκτη MTB, το μέγεθος της επιχείρησης και με την περίπτωση που η
ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο ανήκει σε μία από τις τέσσερις
μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες παγκοσμίως. Επίσης, ο δείκτης μόχλευσης και η αλλαγή
εξωτερικού ελεγκτή συσχετίζονται αρνητικά με την ποιότητα εσωτερικού ελέγχου. Ο βαθμός
αξιοπιστίας των ευρημάτων είναι ιδιαίτερα υψηλός. Τα στοιχεία αντλούνται από 955
επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για το χρονικό διάστημα 2006 έως σήμερα.

5.3.

Περιορισμοί & Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα

Η ερευνητική μελέτη περιορίστηκε γεωγραφικά στην άντληση στοιχείων από τις ΗΠΑ,
όπως επίσης απέκλεισε από την μελέτη τον χρηματοοικονομικό κλάδο, εξαιτίας της χρήσης
διαφορετικού τρόπου χρηματοοικονομικής αναφοράς στον συγκεκριμένο κλάδο.
Μία ενδιαφέρουσα μελλοντική έρευνα, θα ήταν η εξέταση αν η απόφαση του εξωτερικού
ελεγκτή για αδυναμία εσωτερικού ελέγχου που βασίζεται στα ευρήματα της παρούσας έρευνας,
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θα μπορούσε να επηρεάσει την γνώμη του ελεγκτή για τη παραδοχή της συνέχιση της
δραστηριότητας της ελεγχόμενης επιχείρησης.
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