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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τη περίοδο όπου οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται αλλά ταυτόχρονα και οι κίνδυνοι στο
περιβάλλον μίας εταιρίας γίνονται υψηλότεροι, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των
επιχειρήσεων πρέπει να είναι πιο εξελιγμένο για να μπορέσει να εντοπίσει και να αναλύσει
τους κινδύνους αυτούς. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι εκείνος ο οποίος από το παρελθόν
και με τη συμβολή της Βασιλείας ΙΙ και της Βασιλείας ΙΙΙ, ακολουθεί κανονισμούς λειτουργίας,
ενώ το ίδιο συμβαίνει όσον αφορά το ΣΕΕ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ενώ τα βήματα
διενέργειας ελέγχου μπορεί να ενεργούνται σωστά, η εμφάνιση και ο εντοπισμός των λαθών
δεν αργεί να συμβεί.
Όμως, από εμπειρικές έρευνες προσδιορίζονται τα προβλήματα που υπάρχουν στο ΣΕΕ
των τραπεζών και όχι μόνο. Σημαντικό σημείο είναι ο προσδιορισμός των προβλημάτων, από
τι επηρεάζονται και για ποιο λόγο. Από τις παλαιότερες έρευνες της βιβλιογραφικής
επισκόπησης γίνονται αντιληπτοί οι προσδιοριστικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν στην
αξιολόγηση του ΣΕΕ και οι βασικότεροι από αυτούς είναι η γνώμη του ελεγκτή, το μέγεθος
της οικονομικής μονάδας κ.α. Για το λόγο αυτό η ύπαρξη της παρούσας εμπειρικής έρευνας
οφείλεται στη προσπάθεια προσδιορισμού των λογιστικών προσδιοριστικών παραγόντων που
σχετίζονται με τα προβλήματα που προκύπτουν στο ΣΕΕ, και συγκεκριμένα αφορά ένα πλήθος
τραπεζών των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Τέλος με τη μελέτη αυτή εντοπίζονται οι
βασικότεροι παράγοντες και η θετική ή αρνητική σχέση με το ΣΕΕ, όπως είναι η μόχλευση της
ελεγχόμενης τράπεζας και η περίπτωση η γνώμη του εσωτερικού ελεγκτή για τη τράπεζα που
ελέγχει να μην είναι ειδική.

Λέξεις - κλειδιά: εσωτερικός έλεγχος τραπεζικών ιδρυμάτων, εσωτερικός έλεγχος
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τομέα,

εσωτερικός

έλεγχος,

σύστημα

προσδιοριστικοί παράγοντες συστήματος εσωτερικού ελέγχου
iv

εσωτερικού

ελέγχου,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 .......................................................................................................................... 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................... 1
1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις .......................................................................................... 1
1.2 Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα ............................................................................. 2
1.3 Δομή .............................................................................................................................. 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 .......................................................................................................................... 3
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ .................................................................................. 3
2.1 Εισαγωγή....................................................................................................................... 3
2.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση .......................................................................................... 3
2.3 Συμπεράσματα .............................................................................................................. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ........................................................................................................................ 10
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ........................................................................................................ 10
3.1 Εισαγωγή..................................................................................................................... 10
3.2 Ιστορική Αναδρομή .................................................................................................... 11
3.3 Εσωτερικός Έλεγχος ................................................................................................... 12
3.4 Εσωτερικός Ελεγκτής ................................................................................................. 15
3.5 Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου ................................................................................... 16
3.6 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου ............................................................ 19
3.7 Βήματα Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου ................................................................. 20
3.8 Φύλλα Εργασίας ......................................................................................................... 27
3.9 Ασφάλεια Και Αδυναμίες Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ................................... 28
3.10 Εκθέσεις Ελέγχου ..................................................................................................... 30
3.11 Ελεγκτικά Τεκμήρια ................................................................................................. 31
3.12 Ελεγκτικός Κίνδυνος ................................................................................................ 36
3.13 Οικονομικές Ατασθαλίες και Απάτες ....................................................................... 38
3.14 Εσωτερικός Έλεγχος Λογαριασμών ......................................................................... 43
3.15 Χρηματοπιστωτικός Τομέας ..................................................................................... 46
3.16 Εσωτερικός Έλεγχος Χρηματοπιστωτικού Τομέα ................................................... 51
3.17 Συμπεράσματα .......................................................................................................... 58

v

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ........................................................................................................................ 59
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ................................................................................................. 59
4.1 Εισαγωγή..................................................................................................................... 59
4.2 Ανάλυση Υποδείγματος .............................................................................................. 59
4.3 Δείγμα και Στατιστική Ανάλυση Δείγματος ............................................................... 62
4.4 Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποθέσεων .......................................................................... 64
4.5 Μεθοδολογία και Υπόδειγμα Έρευνας ....................................................................... 66
4.6 Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδείγματος ................................................................... 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ........................................................................................................................ 72
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ–ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ–ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
.............................................................................................................................................. 72
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................................... 74

vi

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1: Περιγραφικά Στατιστικά ……………………………………………. 63
Πίνακας 2: Μήτρα Συσχετίσεων ……………………………….………..……... 64
Πίνακας 3: Σχέση μεταξύ Προβλημάτων στο Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου και Προσδιοριστικών Παραγόντων ………………….………….…….…. 68

Πίνακας 4: Σχέση μεταξύ Προβλημάτων στο Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου και Προσδιοριστικών Παραγόντων με ένα Έτος Υστέρηση …………..… 69

Πίνακας 5: Σχέση μεταξύ Προβλημάτων στο Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου και Προσδιοριστικών Παραγόντων με δύο Έτη Υστέρηση …………….. 70

vii

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΑΕΔΑΚ: Κώδικας Δεοντολογίας Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
ΔΣ: Διοικητικό Συμβούλιο
ΕΕΧ: Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
ΜΔΚ: Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων
ΜΕΕ: Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης
ΜΚΣ: Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
ΣΕΕ: Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
ΣΟΛ: Σώμα Ορκωτών Λογιστών
ΧΑΑ: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment Process

viii

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Η έννοια του ελέγχου στις οικονομικές μονάδες έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, και ο
λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι η ανάπτυξη των ίδιων των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα
αρκετά υψηλοί είναι και οι στόχοι τους οποίους θέτει κάθε επιχείρηση. Παράλληλα οι
αποφάσεις τις οποίες κρίνεται να λάβει ένας οργανισμός πρέπει να έχουν ως προϋπόθεση την
ύπαρξη ορθών δεδομένων. Σημαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα για
πρόληψη ή επανόρθωση διάφορων ατασθαλιών πριν αυτές δημοσιοποιηθούν και βλάψουν την
εταιρία.
Επίσης, ο έλεγχος με βάση τα άτομα τα οποία τον διενεργούν διακρίνεται σε δύο είδη
εκ των οποίων το ένα είναι ο εσωτερικός έλεγχος ο οποίος αναλύεται στην εργασία αυτή και
το άλλο ο εξωτερικός έλεγχος. Αυτό σημαίνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από
εσωτερικό ελεγκτή, ο οποίος είναι άτομο από το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και
διαθέτει τα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα γνώσης και εμπειρίας. Ταυτόχρονα, ο
εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να υπακούει στις εντολές και αποφάσεις
της διοίκησης της εταιρίας, αλλά και στο κανονισμό αυτής. Ενώ, ο εξωτερικός έλεγχος
διενεργείται από άτομο το οποίο δεν ανήκει στο περιβάλλον της επιχείρησης και ούτε
σχετίζεται (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)1 οικονομικά με αυτή και τους μετόχους της, αλλά
κατέχει τα προσόντα τα οποία είναι απαραίτητα για να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματεύεται τον Εσωτερικό Έλεγχο
των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Αναλύεται το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου γενικότερα, και
ειδικότερα το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Έτσι
προσδιορίζονται βασικά σημεία από τις διαδικασίες του ΣΕΕ, όπως οι παράγοντες οι οποίοι το
επηρεάζουν, ο ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή αλλά και οι οικονομικές ατασθαλίες οι οποίες
είναι πιθανόν να εμφανιστούν μετά το πέρας του ελέγχου. Όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο
του χρηματοπιστωτικού τομέα, βασικές αναφορές έγιναν στη σημαντικότητα της Βασιλείας ΙΙ
και της Βασιλείας ΙΙΙ, όπου αποσκοπούν στο προσδιορισμό κανόνων λειτουργίας των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
1
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1.2 Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση του Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου τραπεζών και η ύπαρξη των προβλημάτων του, αλλά και των προσδιοριστικών
παραγόντων που το επηρεάζουν. Μέσα από το προσδιορισμό των προσδιοριστικών αυτών
παραγόντων από παλαιότερες έρευνες, στη παρούσα εργασία έγινε μία μελέτη της σχέσης
μεταξύ των λογιστικών αυτών παραγόντων και της επίδρασής τους πάνω στα υπάρχοντα
προβλήματα του ΣΕΕ, η οποία αφορά συγκεκριμένα ένα σύνολο τραπεζών των Ηνωμένων
Πολιτείων Αμερικής. Με τη βοήθεια υποδείγματος, υπήρχε η δυνατότητα έρευνας των
προσδιοριστικών παραγόντων έως και δύο χρονικές υστερήσεις, ώστε να μελετηθεί η επίδρασή
τους και μετά το τέλος της τρέχουσας περιόδου αφού κατανέμεται σε περισσότερες χρονικές
περιόδους.

1.3 Δομή
Η διπλωματική αυτή εργασία δομείται και αναλύεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο
γίνεται προσπάθεια μίας γενικής προσέγγισης της έννοιας του ελέγχου αλλά και των βασικών
σημείων της εργασίας. Στη συνέχεια το κεφάλαιο δύο αποτελείται από τη βιβλιογραφική
επισκόπηση του θέματος, με περιεχόμενο έρευνες οι οποίες έγιναν στο παρελθόν και
προσεγγίζουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν το ΣΕΕ των τραπεζών, είτε
μέσα από εμπειρικές αναλύσεις, είτε μέσα από μελέτες περιπτώσεων διάφορων χωρών. Στο
επόμενο κεφάλαιο, το οποίο είναι το Κεφάλαιο 3, συμπεριλαμβάνεται όλο το θεσμικό πλαίσιο
του θέματος. Το βασικά σημεία του κεφαλαίου αυτού είναι, η έννοια του εσωτερικού ελέγχου,
ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή και τα βήματα που διενεργεί για τη διεκπεραίωση του
ελέγχου, οι οικονομικές ατασθαλίες που προκύπτουν και ο εντοπισμός του και τέλος το ΣΕΕ
του χρηματοπιστωτικού τομέα και ο σημαντικός ρόλος της Βασιλείας ΙΙ. Έπειτα, το Κεφάλαιο
4 αφορά την εμπειρική διερεύνηση που περιλαμβάνεται στη παρούσα διπλωματική εργασία,
καθώς αναπτύσσεται η μεθοδολογία της έρευνας και η ανάπτυξη του δείγματος που
χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό της σχέσης των προβλημάτων του ΣΕΕ και των
προσδιοριστικών του παραγόντων. Τέλος, το Κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της
έρευνας και την επίδραση που έχουν παράγοντες όπως η μόχλευση και η θετική γνώμη του
ελεγκτή στα προβλήματα του ΣΕΕ των τραπεζών. Ενώ, παρατίθενται θέματα για μελλοντική
μελέτη.
2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
2.1 Εισαγωγή
Για αρκετές δεκαετίες οικονομολόγοι, επιστήμονες και ερευνητές ασχολούνται τόσο με τον
εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών, τα τρωτά του σημεία, την αποτελεσματικότητά του σαν
έλεγχος, αλλά και με τη βελτίωσή του. Για το λόγο αυτό έχουν γίνει αρκετές έρευνες και
προσεγγίσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, αναλύοντας παραμέτρους και στοιχεία,
καταλήγοντας έτσι σε διάφορα συμπεράσματα και τις επιπτώσεις ενός λανθασμένου ελέγχου
στο σύστημα των τραπεζών και προτείνοντας λύσεις πάνω στο εκάστοτε πρόβλημα που μπορεί
να έχει προκύψει. Έτσι παρουσιάζονται παρακάτω έρευνες που έχουν συμβεί στο παρελθόν
και τα ευρήματά τους.

2.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση
Οι Miller et al. (1993) ανέλυσαν τις αντιλήψεις που είχαν τα στελέχη των τραπεζικών δανείων
σχετικά με τη τυποποιημένη έκθεση ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Συμβούλιο
Ελέγχου Προτύπων βελτίωσε με επιτυχία την ικανότητα της έκθεσης ελέγχου να επικοινωνεί
μεταξύ ανεξάρτητων λογιστών και χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Έτσι φαίνεται,
πως ανάμεσα στους δανειολήπτες οι οποίοι διαβάζουν τις νέες εκθέσεις ελέγχου και τα στελέχη
τα οποία διαβάζουν τα παλαιά πρότυπα εκθέσεων, οι δανειολήπτες ευνοούνται καθώς μπορούν
να προσδιορίσουν τις ευθύνες που ανέλαβαν από τη διοίκηση και από τον ελεγκτή. Από τα
παραπάνω κατέληξαν στο ότι οι νέες εκθέσεις ελέγχου είναι προτιμότερες καθώς οι τραπεζίτες
είναι περισσότερο ενημερωμένοι όσον αφορά τις ευθύνες τους και στο ότι οι οικονομικές
καταστάσεις δεν έχουν την ίδια αξία από ότι μία έκθεση ελέγχου αλλά μικρότερη. Βέβαια, οι
εκθέσεις με ανεπιφύλακτη γνώμη, υποβλήθηκαν σε τροποποιήσεις από τις οποίες δε
μεταβλήθηκαν αρκετά οι εκτιμήσεις των τραπεζιτών σχετικά με τη πιθανότητα να υπάρχει
απάτη από πλευράς του ελεγκτή. Συμπεραίνουν λοιπόν, ότι η νέα έκθεση έχει επιφέρει
βελτίωση της ικανότητας επικοινωνίας των ελεγκτών και των χρηστών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Ο Prowse (1995) ασχολήθηκε με τις εναλλακτικές μεθόδους του εταιρικού ελέγχου,
συγκεκριμένα στις εμπορικές τράπεζες. Αναφέρει λοιπόν ότι στόχος των ιδιοκτητών των
τραπεζών είναι η μεγιστοποίηση της αξίας από τη πλευρά της διοίκησης. Ωστόσο κάνει
αναφορά στο νόμο, ο οποίος περιορίζει τη κυριότητα των εμπορικών τραπεζών σε ιδιώτες. Ο
περιορισμός αυτός μειώνει τους κινδύνους που μπορεί να έχουν οι μεγάλοι μέτοχοι και την
αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Όμως τονίζει τις αλλαγές του εταιρικού ελέγχου
και τη συχνότητά τους καθώς προκύπτουν εχθρικές εξαγορές και συγχωνεύσεις οι οποίες
δημιουργούν πρόβλημα στον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος, καταλήγοντας στη βελτίωση
της απόδοσης του ελέγχου, δημιουργώντας κίνητρα για τη καλύτερη εποπτεία και
παρακολούθηση από τα μεγάλα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εκπροσώπους του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Οι Simpson και Gleason (1999) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ ιδιοκτησίας και δομής του
Διοικητικού Συμβουλίου και του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου που επηρεάζει την επιβίωση
μίας τραπεζικής επιχείρησης. Επιδίωξαν μία νέα κατεύθυνση στην ανάλυση της οικονομικής
δυσπραγίας καθώς και την ανάγκη κατανόησης των εσωτερικών διαδικασιών πίσω από τις
οικονομικές αποφάσεις οι οποίες οδηγούν σε αποτυχίες τραπεζών. Δοκιμές έδειξαν
χαμηλότερη πιθανότητα οικονομικής δυσφορίας όταν ένα άτομο είναι ταυτόχρονα και
Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς αυτό μπορεί να
επηρεάσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου μίας τραπεζικής επιχείρησης. Με αρκετές
υποθέσεις και διαφορετικές εκτιμήσεις παραμέτρων συμπεραίνουν ότι η χαμηλή ποιότητα
περιουσιακών στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κεφαλαιακής θέσης της τράπεζας
και κατ’ επέκταση την αποτυχία της τράπεζας. Επίσης, ο μικρότερος αριθμός μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου συνεπάγεται και ένα πιο αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου και
ταυτόχρονα η ύπαρξη ενός εξωτερικού διευθυντή ως εκπρόσωπος των συμφερόντων των
μετοχών είναι προτιμότερο από έναν εσωτερικό διευθυντή. Άρα, η φύση του μηχανισμού του
εσωτερικού ελέγχου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τη ρύθμιση των τραπεζών. Οι ερευνητές
ανέφεραν ότι σε μελλοντική έρευνα θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη ανάλυση και διείσδυση
πάνω στο θέμα όσον αφορά τη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτροπή της
οικονομικής δυσπραγίας.
Οι Nagy και Cenker (2002) ασχολήθηκαν με τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου και
τη διατύπωσή του, ώστε να έχει κάποια αξία και να αποτελείται από βελτιωμένη οργάνωση.
Για την ανάλυση αυτή διεξήχθη έρευνα με δομημένες συνεντεύξεις διευθυντών εσωτερικού
ελέγχου. Τα θέματα και οι παράγοντες που αναλύθηκαν αφορούν το πεδίο ελέγχου, την
οργανωτική δομή, τη διαχείριση κινδύνου και την επιτροπή ελέγχου. Μέσα από τη διερεύνηση
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αυτή προέκυψε το γεγονός ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου διαφέρει σε κάθε
επιχειρηματικό τομέα και ότι υπάρχει δυνατότητα το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου να
περιλαμβάνει επαρκές επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης για τις κατάλληλες διαδικασίες
αξιολόγησης.
Ο Gomez-Guillamon (2003) με την έρευνά του προσέγγισε το κατά πόσο η έκθεση του
ελεγκτή είναι χρήσιμη ή όχι όσον αφορά τις αποφάσεις για επενδύσεις και χρηματοδότηση από
τις τράπεζες. Έτσι έγινε αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τον κίνδυνο πιστωτικού
ιδρύματος από διευθυντές και αναλυτές που ανήκουν σε αντιπρόσωπους τραπεζών και εταιρίες.
Η έρευνα αυτή είχε τις εξής υποθέσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα αντιλαμβάνονται ότι οι
πληροφορίες που παρέχονται από τη γνώμη του ελεγκτή δεν είναι χρήσιμες για τη λήψη
αποφάσεων χρηματοδότησης και οι αναλυτές αντιλαμβάνονται ότι οι πληροφορίες που
δίδονται από τη γνώμη του ελεγκτή δεν είναι χρήσιμες κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Με τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρει ότι για τις παραπάνω υποθέσεις ισχύει το αντίθετο,
καθώς συμπεραίνει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα, οι αναλυτές και οι τράπεζες συμφωνούν με το
ότι το είδος της γνώμης που εκδίδει ο ελεγκτής επηρεάζει τις αποφάσεις δανεισμού, τη
χορήγηση δανείου, τη λήψη απόφασης για επένδυση ή όχι και το ποσό της επένδυσης ή του
δανεισμού. Καταλήγει με το γεγονός, ότι οι πληροφορίες οι οποίες μπορούν να αντληθούν από
την εκάστοτε έκθεση είναι εκείνες οι οποίες θα καθορίσουν τις αποφάσεις χρηματοδότησης,
επένδυσης και των αντίστοιχων ποσών.
Οι Fernandez και Gonzalez (2005), στην έρευνά τους ασχολήθηκαν με διεθνή στοιχεία
και το κατά πόσο τα συστήματα της λογιστικής και του ελέγχου μπορούν να εξουδετερώσουν
τις μεταβολές στους κίνδυνους των δικτύων ασφαλείας στις τράπεζες. Ουσιαστικά,
αναφέρονται στην ασφάλιση των καταθέσεων η οποία βραχυπρόθεσμα έχει ως σκοπό την
εξάλειψη των χρεών τους και μακροπρόθεσμα τη μείωση των κινήτρων των καταθετών να
παρακολουθούν την ασφάλεια της τράπεζας. Έτσι, αναπτύσσουν υποθέσεις όπως, ότι οι
μεγαλύτερες λογιστικές και ελεγκτικές απαιτήσεις μειώνουν την ανάληψη τραπεζικών
κινδύνων και ότι η αποτελεσματικότητα των λογιστικών και ελεγκτικών συστημάτων για τη
μείωση του τραπεζικού κινδύνου, συνδέεται θετικά με την ασφάλιση των καταθέσεων και
αρνητικά με την αξία της τράπεζας, καταλήγοντας στο ότι η πειθαρχία είναι χρήσιμη και
ωφέλιμη μόνο για τη μείωση της ανάληψης τραπεζικών κινδύνων όταν δεν εφαρμόζονται οι
λογιστικές και ελεγκτικές απαιτήσεις.
Ο Cahill (2006) εξετάζει την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου σε
θυγατρική πολυεθνικής τράπεζας στη περίπτωση ύπαρξης διάφορων τραπεζικών πρακτικών
αποφυγής φόρου και απόκρυψης κεφαλαίων. Σημαντικό για αναφορά είναι ότι οι εσωτερικοί
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ελεγκτές ήταν γνώστες των παραπάνω αλλά δεν έπραξαν τη κατάλληλη έρευνα σε όλο το
τραπεζικό σύστημα και κάνοντας την αντίστοιχη διόρθωση. Έρχονται στο φως θέματα, όπως
η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τα μη επαρκή διορθωτικά μέτρα, οι καταχρηστικές πρακτικές
της διοίκησης και η ελλείψεις στη τήρηση της αυθεντικότητας των εντύπων των λογαριασμών
καταθέσεων. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες είναι η επίδραση που έχει η ανώτερη διοίκηση
στον εσωτερικό έλεγχο και τι αποφασίζει να φέρει η επιτροπή ελέγχου στο φως και ενώπιον
του ανώτερου συμβουλίου.
Οι Ettredge et al. (2006) μελέτησαν τον αντίκτυπο της ποιότητας του εσωτερικού
ελέγχου στη καθυστέρηση του ελέγχου λόγω της εφαρμογής του νόμου Sarbanes – Oxley
(2002). Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν εκτιμήσεις εξωτερικών ελεγκτών έγκυρες και
αξιόπιστες για τον εσωτερικό έλεγχο χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Διαπίστωσαν ότι η
ύπαρξη αδυναμίας στον έλεγχο των χρηματοοικονομικών εκθέσεων συμβάλλει στην αύξηση
της καθυστέρησης του ελέγχου. Βάσει εκτιμήσεων του ελέγχου, η κατάσταση των
επιχειρήσεων έγινε δυσχερέστερη, λόγω της επίσπευσης των διαδικασιών υποβολής από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι Beasley et al. (2006) ασχολήθηκαν με τη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων κατά
τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και τον αντίκτυπο που έχει. Η έρευνα για το σκοπό αυτό
εξετάζει εμπειρικά τις συνολικές εντυπώσεις από τη διαχείριση αυτή του εσωτερικού ελέγχου.
Έτσι αναφέρεται ότι τα επαγγελματικά πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου υιοθετούν μια
προσέγγιση βάσει της ύπαρξης του κινδύνου, καθώς η διαδικασία της διαχείρισης κινδύνων
των τραπεζών αλλά και των επιχειρήσεων επηρεάζει τις επαγγελματικές ευθύνες του
εσωτερικού ελέγχου. Εντοπίζει βασικά στοιχεία από την εφαρμογή της διαχείρισης
επιχειρηματικού κινδύνου, τονίζοντας και δίνοντας βάση σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που
είναι ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στις τράπεζες. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου
εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό με τη διαχείριση του κινδύνου σε κάθε εταιρία αλλά με
διαφορετικούς τρόπους. Μέσα από την έρευνα, στοιχεία έδειξαν πως καθώς το μέγεθος ενός
οργανισμού – επιχείρησης αυξάνεται, τότε το εύρος των γεγονότων που είναι ικανά να
απειλήσουν μία επιχείρηση είναι πιθανότατα διαφορετικό ως προς τη φύση, το
χρονοδιάγραμμα και την έκτασή του. Αυτό σημαίνει πως οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου
τις οποίες υιοθετούν οι μεγάλες επιχειρήσεις διαφέρουν και είναι πιο ολοκληρωμένες από
εκείνες των μικρών επιχειρήσεων. Ένα από τα συμπεράσματα τα οποία άντλησαν από την
έρευνά τους είναι πως ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία
διευκολύνσεων για πρόσθετες ευθύνες και συμβουλές από τον εσωτερικό ελεγκτή. Επίσης
τονίζεται η σημασία του Διοικητικού Συμβουλίου και της ανώτατης διοίκησης όσον αφορά τη
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δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου δηλαδή τη συμμετοχή του στη διαχείριση των
επιχειρηματικών κινδύνων. Τέλος, πρότειναν για μελλοντική έρευνα να πραγματοποιηθεί ο
τρόπος με τον οποίο συμβάλει ο εσωτερικός έλεγχος και πόσο αποτελεσματικός είναι στη
διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, και επίσης να εξεταστούν τα δημόσια στοιχεία των
επιχειρήσεων, οι ανακοινώσεις και οι γνωστοποιήσεις τους σχετικά με τον ρόλο του
εσωτερικού ελέγχου και τη διαχείριση.
Ο Lee (2008) προσεγγίζει τον έλεγχο των τραπεζών σε δύο διαφορετικά στάδια. Στο
αρχικό στάδιο στηρίζεται στους κανόνες που υπάρχουν, καθώς ελέγχει εάν ένα νέο πρόβλημα
που έχει προκύψει πρέπει να εξεταστεί – επιθεωρηθεί περαιτέρω ή όχι, καθώς εντοπίζει τις μη
ορθές συναλλαγές βάσει προτύπων. Έπειτα, περνώντας στο επόμενο στάδιο, βασίζεται σε
υποθέσεις, στην υπάρχουσα εμπειρία του παρελθόντος καθώς και στην ομοιότητα των
στοιχείων που έχει οριοθετώντας το επίπεδο της τιμωρίας του υπαλλήλου της τράπεζας που
έχει την ευθύνη της μη φυσιολογικής συναλλαγής. Άρα προκύπτει ότι η τιμωρία του
υπαλλήλου συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα του ελέγχου στο τραπεζικό τομέα.
Ο Sikka (2009) μελέτησε σε συνδυασμό την οικονομική κρίση και τη σιωπή των
ελεγκτών, καθώς γεγονός αποτελεί το ότι οι ελεγκτές συγκέντρωσαν μεγάλα ποσά μετά από
ελέγχους. Άρα ουσιαστικά αμφισβητείται η αξία και η αντικειμενικότητα των ελεγκτών καθώς
υπάρχουν κίνητρα καταπάτησής τους. Οι τράπεζες αποτελούσαν μεγάλο τμήμα της
χρηματοδότησης της οικονομίας κι έπειτα περνώντας στην υπερβολική μόχλευσή τους
αυξήθηκε ο κίνδυνος ρευστότητας πράγμα το οποίο συνεπάγεται και το κίνδυνο των τραπεζών.
Καταλήγει λοιπόν στο ότι πρέπει να γίνει επισήμανση των ελλείψεων των ελέγχων προς
αποφυγή των παραπάνω.
Οι Altamuro και Beatty (2010) και οι LaFond και You (2010) ασχολήθηκαν σε
ξεχωριστές έρευνες οι οποίες συγκλίνουν σε κάποια σημεία των οποίων το αντικείμενο είναι
οι διατάξεις του εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση της ασφάλισης των καταθέσεων βάσει
του ομοσπονδιακού νόμου (FDICIA) σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Έτσι,
στις έρευνες αυτές εξετάζεται η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η ασφάλιση
των καταθέσεων, η προβληψιμότητα για ζημίες δανείων, οι ετήσιες εκθέσεις ελέγχου και
αξιολογούν τους εσωτερικούς ελέγχους των τραπεζών μέσα από υποθέσεις και συγκρίσεις των
ευρημάτων άλλων μελετών. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η βελτίωση που θα πρέπει να
υπάρξει όσον αφορά την εγκυρότητα των προβλέψεων για τα δάνεια και τη ποιότητα της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Ο Matarneh (2011) ασχολήθηκε με τους παράγοντες που καθορίζουν τη ποιότητα του
εσωτερικού ελέγχου στις τράπεζες μέσω μίας εμπειρικής έρευνας στην Ιορδανία. Εξέτασε εάν
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υπάρχει σχέση μεταξύ της ικανότητας, της αντικειμενικότητας και των επιδόσεων του
εσωτερικού ελεγκτή και της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου και πως αλληλοεπηρεάζονται.
Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία και η ανάλυση του
περιεχομένου, καθώς και τα δευτερεύοντα και πρωτογενή δεδομένα από ερωτηματολόγια
διανεμημένα στους εσωτερικούς ελεγκτές των τραπεζών και επεξεργασμένα μέσω
παλινδρόμησης, όπου κατέληξαν στην ύπαρξη σχέσης μεταξύ των μεταβλητών της ικανότητας,
της αντικειμενικότητας και της απόδοσης με τη ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων εσωτερικών ελεγκτών έδωσε ως απάντηση πως το επίπεδο
σπουδαιότητας του εσωτερικού ελέγχου συνεπάγεται και εκπαιδευτικό επίπεδο, επαγγελματική
εμπειρία και γνώση των σωστών διαδικασιών του ελέγχου. Η κατανομή των παραγόντων που
καθορίζουν τη ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου βάσει των απαντήσεων και της
παλινδρόμησης, είναι αρχικά η απόδοση του ελεγκτή, έπειτα η ικανότητά του και τέλος η
αντικειμενικότητά του.
Oι Huang et al. (2017) αναλύει τη γνωστοποίηση πληροφοριών του εσωτερικού
ελέγχου τραπεζών καθώς και τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζονται οι πληροφορίες
των εκθέσεων ελέγχου που αποκαλύπτονται. Έτσι, από μία έρευνα που διεξήχθη σε 45
τράπεζες της Κίνας, αρχικά διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα της γνωστοποίησης πληροφοριών
εσωτερικού ελέγχου ανάμεσα σε εισηγμένες τράπεζες και μη εισηγμένες τράπεζες είναι σε
καλύτερο επίπεδο στις εισηγμένες. Τμήμα επίσης της έρευνας είναι η βελτίωση της ποιότητας
της γνωστοποίησης των πληροφοριών εσωτερικού ελέγχου τραπεζών, με τρόπους όπως την
εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων σε περιπτώσεις αποκάλυψης πληροφοριών όταν δεν
επιτρέπεται. Έπειτα διαπιστώθηκε η σχέση μεταξύ της ποιότητας αποκάλυψης πληροφοριών
εσωτερικού ελέγχου και του μεγέθους της τράπεζας η οποία είναι θετική καθώς ορισμένες
μικρές τράπεζες έχουν καλύτερη ποιότητα. Ακόμα για να αποτραπεί ο κίνδυνος λήψης
επιχειρηματικών αποφάσεων και η ανταγωνιστικότητα των τραπεζών προτείνονται δυο
προτάσεις. Η πρώτη αφορά την εσωτερική διαχείριση όπου ο μηχανισμός διαχείρισης από την
επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να βελτιωθεί και η δεύτερη αφορά εξωτερική εποπτεία δηλαδή
από τη πλευρά της κυβέρνησης. Τέλος επισημαίνεται ότι θα πρέπει ο έλεγχος να γίνει πιο
ουσιώδης και ποιοτικός σε ότι αφορά τις πληροφορίες του εσωτερικού ελέγχου των εμπορικών
τραπεζών και σε περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις είναι πληρούνται επιφανειακά θα πρέπει να
υπάρχει αντίκτυπος.
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2.3 Συμπεράσματα
Από τις παραπάνω έρευνες και μελέτες του παρελθόντος προκύπτουν ευρήματα,
αποτελέσματα, συμπεράσματα και στοιχεία για μελλοντικές έρευνες. Έτσι σημαντικό ρόλο για
τον εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών έχουν τα κίνητρα τα όποια πρέπει να δίνονται στους
ελεγκτές καθώς και η απαιτούμενη εμπειρία και γνώση για να υπάρχει σωστή αλλά και
αξιόπιστη παρακολούθηση. Πρέπει να δίνεται σημασία και να διαδίδονται οι επαγγελματικές
γνώσεις σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο και να δίνεται έμφαση στη συμμόρφωση με τους
κανόνες, την επαγγελματική δεοντολογία και τα πρότυπα. Με τη τήρηση των παραπάνω
εμφανίζονται τα πρώιμα σημάδια για το τι έπεται στο τραπεζικό τομέα καθώς και οι
στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διερεύνηση των ζητημάτων, συνδυασμένες
με τη σωστή χρηματοοικονομική πληροφόρηση που μπορεί να προκύψει. Καταλαβαίνουμε
λοιπόν, ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου απλοποιεί και βελτιώνει τη
διαδικασία του ελέγχου καθορίζοντας έτσι τραπεζικά πρότυπα. Επίσης, οι περιορισμοί που
υπάρχουν στις τραπεζικές δραστηριότητες είναι αποτελεσματικότεροι για τη μείωση του
τραπεζικού κινδύνου όταν οι λογιστικές και ελεγκτικές απαιτήσεις είναι χαμηλότερες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
3.1 Εισαγωγή
Ένα μεγάλο πρόβλημα (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)2 αποτελεί η αιτία της δημιουργίας και
της σημαντικότητας του εσωτερικού ελέγχου και αυτό είναι το γεγονός της μειωμένης
δυνατότητας της διοίκησης να έχει την άμεση επίβλεψη όλων των ενεργειών και των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται, οι δραστηριότητές τους
αυξάνονται, το προσωπικό αυξάνεται και αποκτά αρμοδιότητες και όλες αυτές οι εξελίξεις θα
πρέπει να γίνονται μέσα σε πλαίσια όρων. Έτσι, η θέσπιση μέτρων και διαδικασιών είναι
απαραίτητη καθώς με αυτές διασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της
επιχείρησης. Το εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει στην επίτευξη του εσωτερικού, οικονομικού
και λογιστικού ελέγχου είναι το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.
Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από τον εσωτερικό ελεγκτή (Νεγκάκης και
Ταχυνάκης, 2013)3 ο οποίος προέρχεται από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και
είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση των διαδικασιών για τη καλύτερη λειτουργία της. Ο
εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να υποστηρίζεται από τη διοίκηση για να επιτευχθεί σωστά ο
εσωτερικός έλεγχος καθώς και η προστασία των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής
μονάδας. Στα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή βρίσκεται και η έρευνα για ενδεχόμενες
οικονομικές ατασθαλίες μέσα από τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες που έχουν ορισθεί.
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει μεγάλη συμβολή στο οικονομικό σύστημα και για
τους αυξημένους κινδύνους στους οποίους υπόκειται, τίθεται σε εσωτερικό έλεγχο. Οι λόγοι
για τους οποίους τίθεται σε εσωτερικό έλεγχο μπορεί να είναι και προληπτικοί. Γίνεται λοιπόν
μία προσπάθεια καταπολέμησης του συστηματικού κινδύνου αλλά και της ασύμμετρης
πληροφόρησης μεταξύ επενδυτών – αγοραστών και πωλητών των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών.

2
3

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 100.
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 104.
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3.2 Ιστορική Αναδρομή
Η αρχική θεσμοθέτηση (Καζαντζής, 2006)4 του ελέγχου, των βασικών κανόνων και των
πρακτικών της ελεγκτικής εμφανίζονται από τα παλαιότερα χρόνια της ιστορίας της
οικονομικής ζωής και του πολιτισμού του ανθρώπου και συγκεκριμένα από το χρόνο όπου
εμφανίστηκαν οι πρώτες ανταλλαγές αγαθών μεταξύ ατόμων και κοινωνικών ομάδων. Το
χρήμα λειτούργησε ως μονάδα μέτρησης των αξιών και ως μέσο διεξαγωγής οικονομικών
συναλλαγών.
Τα αρχικά γραπτά στοιχεία (Καζαντζής, 2006)5 τα οποία ομολογούν την ύπαρξη
λογιστικών εκθέσεων με στοιχεία ελεγκτικών μαρτυριών εμφανίζονται στην αρχαία Βαβυλώνα
το 3000 π.Χ. Ενώ στην αρχαία Αίγυπτο θεσπίζεται το αξίωμα των «Επιστατών» για το
στοιχειώδη έλεγχο της συγκομιδής των σιτηρών και της απόδοσης των φόρων την εποχή
εκείνη. Στην αρχαία Ελλάδα το 500 – 300 π.Χ. εμφανίζεται ο θεσμός του ελεγκτή για τη
διαχείριση των Οικονομικών του Κράτους. Στην Αθήνα οι Λογιστές είχαν ως κύριο έργο τον
έλεγχο της διαχείρισης του πλούτου των πόλεων, των ναών και των Λογαριασμών Διαχείρισης
των αξιωματούχων που αποχωρούσαν από τα δημόσια αξιώματα. Οι λογιστές ελεγκτές είχαν
την ευθύνη της δημοσιοποίησης των ελεγκτικών τους πορισμάτων και συμπερασμάτων και την
ανάλογη συμπεριφορά σε τυχόν απάτες.
Στη Νεότερη Ελλάδα (Καζαντζής, 2006)6 η πρώτη προσπάθεια θεσμοθέτησης του
Ελεγκτικού επαγγέλματος γίνεται με το νόμο 5076/1931 χωρίς όμως να λειτουργεί ο θεσμός
των Ορκωτών Ελεγκτών, ο οποίος εμφανίστηκε κατά το 1956. Το Σώμα Ορκωτών Λογιστών
(Σ.Ο.Λ.) δημιουργήθηκε με σκοπό τη συστηματική διαδικασία των οικονομικών καταστάσεων
των εταιριών.
Παράλληλα το τραπεζικό σύστημα δημιουργήθηκε για το βασικότερο λόγο της
αποταμίευσης χρημάτων των πολιτών, οι οποίοι με τις καταθέσεις τους εισέπρατταν και το
ανάλογο επιτόκιο. Ο καθορισμός από τις αρμόδιες αρχές των παρεχόμενων τραπεζικών
εργασιών αλλά και η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθείται από τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα είχε ως συνέπεια την απουσία ουσιαστικού ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών ενώ
τα επιτόκια ήταν διοικητικά καθορισμένα από τις νομισματικές αρχές της κάθε χώρας. Μέχρι
τη δεκαετία 1970, οι κίνδυνοι (Χριστόπουλος και Ντόκας, 2012)7 του τραπεζικού συστήματος

Καζαντζής (2006), σελ. 40.
Καζαντζής (2006), σελ. 40.
6
Καζαντζής (2006), σελ. 41.
7
Χριστόπουλος και Ντόκας, (2012), σελ. 164.
4
5
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ήταν ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Με το πέρασμα του χρόνου οι
τράπεζες στρέφονται (Χριστόπουλος και Ντόκας, 2012)8 σε διαδικασίες και ενέργειες οι οποίες
έχουν περισσότερο κίνδυνο λόγω του στόχου της υψηλής κερδοφορίας. Τα τραπεζικά ιδρύματα
έκαναν προσπάθειες να διατηρήσουν τη κερδοφορία τους ενώ ταυτόχρονα να ξεπεράσουν και
τα προβλήματα τους. Για το λόγο αυτό κατέληξαν στη τραπεζική εποπτεία και τον εσωτερικό
έλεγχο αυτών.

3.3 Εσωτερικός Έλεγχος
Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο εσωτερικός έλεγχος (Νεγκάκης και
Ταχυνάκης, 2013)9 είναι «μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία, η
οποία σχεδιάστηκε και οργανώθηκε ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες
του εκάστοτε οργανισμού. Μέσα από τεχνικές και επιστημονικές προσεγγίσεις, αξιολογεί των
επάρκεια λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με στόχο την εκτίμηση και
διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, όπως επίσης το περιορισμό ή την εξάλειψή του,
βοηθώντας τον οργανισμό να εκπληρώσει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς του
στόχους».
Σκοποί Και Στόχοι Εσωτερικού Ελέγχου
Ο σκοπός (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)10 του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή
υπηρεσιών οι οποίες είναι εξειδικευμένες και τεκμηριωμένες επιστημονικά προς τη διοίκηση
της επιχείρησης για την ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της, με τη
βοήθεια παροχής αναλύσεων, εκτιμήσεων και παρατηρήσεων πάνω στις διαδικασίες της
εταιρίας, δηλαδή στις συναλλαγές και δοσοληψίες. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
(Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)11 θέτει ως αντικειμενικό σκοπό του εσωτερικού ελέγχου τον
εφοδιασμό των οργανισμών με αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, συμβουλές και
πληροφορίες που αφορούν τις ελεγχόμενες δραστηριότητες, για τη παροχή βοήθειας προς τα
Χριστόπουλος και Ντόκας (2012), σελ. 166.
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2012), σελ.78, Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ.100 – 101.
10
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 101.
11
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2012), σελ. 79, Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 101.
8
9
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μέλη του οργανισμού στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Προϋπόθεση είναι
ο έλεγχος να γίνεται σε ένα εύλογο κόστος.
Ο στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι να διαμορφώνει (Νεγκάκης και Ταχυνάκης,
2013)12 το σύστημα διαδικασιών της επιχείρησης για τη καταλληλότερη οργάνωση των
οικονομικών, λογιστικών, μηχανογραφικών και άλλων υπηρεσιών της επιχείρησης για τη
κατάλληλη κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού της για τη προστασία
των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας , την αξιοπιστία των λογιστικών εγγραφών της και
την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της επιχείρησης. Αξίζει η αναφορά στο
προσωπικό, τους εργαζομένους αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες, όσον αφορά τη
συμπεριφορά τους και τους κανόνες, τις αρχές και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν για
να επιφέρουν βελτίωση και συμμόρφωση όπου απαιτείται. Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος έχει
στόχο τη διαφύλαξη των συμφερόντων της εταιρίας και των προσώπων που συνδέονται με
εκείνη.
Αρμοδιότητες Και Αρχές Εσωτερικού Ελέγχου
Οι πιο σημαντικές ενδεικτικές αρμοδιότητες οι οποίες ακολουθούνται κατά τον εσωτερικό
έλεγχο μίας επιχείρησης είναι οι εξής (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)13:
 Η εκτίμηση για συμμόρφωση στις ήδη θεσπισμένες διαδικασίες της διοικητικής και
οικονομικής

δραστηριότητας

της

επιχείρησης,

όπως

επίσης

και

την

αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών και των πληροφοριών που
παράγονται.
 Θέτει προτάσεις έτσι ώστε να υλοποιηθούν τα μέτρα που έχει λάβει η διοίκηση, βάσει
των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από τον έλεγχο.
 Γίνεται έλεγχος για τη πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των στοιχείων, των
λογιστικών εγγραφών και των βιβλίων της επιχείρησης.
 Αξιολογεί διαδικασίες και ενέργειες και κατά πόσο αυτές εφαρμόζονται σωστά βάσει
της κείμενης νομοθεσίας και της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της
χρηματιστηριακής αγοράς.

12
13

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 101.
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 102-103.
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 Γίνεται εκτίμηση και σύγκριση του κόστους κάθε τμήματος της επιχείρησης, με το
κόστος και το όφελος που έχει προϋπολογισθεί καταλήγοντας σε επικερδή ή ζημιογόνα
δραστηριότητα και επισήμανση ενδεχόμενης βελτίωσης.
 Η αξιολόγηση των επενδύσεων βάσει των αρχικών προϋπολογισμών και σχεδιασμών
της εταιρίας.
 Εξετάζει τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου καθώς επίσης και τις αιτίες από
τις οποίες μπορεί να προκληθεί και την αντιμετώπισή τους.
 Αξιολογεί τις διαδικασίες για τη προστασία των περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης.
 Για τους τακτικούς και έκτακτους εξωτερικούς ελέγχους και τη διεξαγωγή τους
συνεργάζεται με τη διοίκηση της επιχείρησης και τους εξωτερικούς ελεγκτές.
 Γίνεται έλεγχος των σχέσεων της επιχείρησης με τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις
ή με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
Για την ύπαρξη ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου ακολουθούνται οι
παρακάτω βασικές αρχές (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)14:


Ορθή και επαρκή λογιστική οργάνωση και μηχανογραφική υποστήριξη.



Διαχωρισμός των λειτουργιών της επιχείρησης σε συναλλακτική, διαχειριστική και
λογιστική οι οποίες ασκούνται από μη συνδεδεμένα μεταξύ τους άτομα σε
προσωπικό ή οικογενειακό επίπεδο.



Σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών στο προσωπικό της οικονομικής
οντότητας διαθέτοντας τα κατάλληλα, ακέραια και απαραίτητα προσόντα.



Λήψη μέτρων για τη φυσική προστασία των περιουσιακών στοιχείων και των
λογιστικών βιβλίων της εταιρίας όπου θα έχουν πρόσβαση μόνο αρμόδιοι
υπάλληλοι της εταιρίας.



Ορθές συναλλαγές και άμεση καταγραφή και λογιστικοποίηση των στοιχείων τους



Συχνές επαληθεύσεις των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αλλά και των
τηρούμενων λογαριασμών της.

14

Picket S. (2005), σελ. 208 - 211, Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 103-104.
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3.4 Εσωτερικός Ελεγκτής
Ο εσωτερικός ελεγκτής (Τσακλάγκανος, 2005)15 σε μία οικονομική οντότητα κατέχει μεγάλο
ρόλο καθώς ασχολείται με προληπτικούς και διαχειριστικούς ελέγχους προς όφελος της
επιχείρησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής επισημαίνει στην επιχείρηση τη πρόληψη ηθελημένων ή
μη σφαλμάτων και διενεργεί ειδικούς ελέγχους πάνω στις λογιστικές ενέργειες της επιχείρησης.
Οι έλεγχοι διεξάγονται καθώς μεγάλες οικονομικές μονάδες προβλέπουν εξαρχής τη
δημιουργία του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου, διαπιστώνοντας έτσι τη σημαντικότητα
του.
Ένας έλεγχος για να είναι αποτελεσματικός (Τσακλάγκανος, 2005)16 πρέπει να
διεξάγεται και να στελεχώνεται από εσωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν
χαρακτηριστικά όπως είναι η αξιόλογη και η μακροχρόνια πείρα, γνώσεις εξειδικευμένες και
υψηλού επιπέδου, όπως επίσης και η ικανότητα πραγματοποίησης των απαραίτητων ενεργειών
για κάθε περίπτωση ελέγχου. Ένα ακόμα προσόν το οποίο θα πρέπει να κατέχουν τα άτομα τα
οποία διεξάγουν τους ελέγχους είναι το ήθος το οποίο βοηθάει και δεν επιτρέπει να υπάρξουν
αμφισβητήσεις επί του ελέγχου. Η αντικειμενικότητα και οι ευθύνες που αναλαμβάνουν τα
άτομα αυτά είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται για τη διεξαγωγή ενός ελέγχου με
ομαλή πορεία μέσα στην επιχείρηση.
Η άσκηση του εσωτερικού ελέγχου (Τσακλάγκανος, 2005)17 πρέπει να στηρίζεται και
να προσαρμόζεται στους κανόνες της Ελεγκτικής επιστήμης και στους κανόνες και τους όρους
όπως εκείνοι έχουν θεσπιστεί από τη διοίκηση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Οι κανόνες και
οι όροι αυτοί διασαφηνίζονται από τη διοίκηση και δίνονται διευκρινήσεις στον ελεγκτή για να
αποφευχθούν συγκρούσεις μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής μονάδας. Υπάρχουν βέβαια
σημεία όπου χρίζουν προσοχή. Ένα από αυτά είναι οι σχέσεις των ατόμων που διεξάγουν τους
ελέγχους με τα άτομα και το προσωπικό της εταιρίας. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να παραμένουν
αυστηρά επαγγελματικές και να μη μεταβάλλονται σε προσωπικές, φιλικές και γενικότερα
κοινωνικές καθώς μία τέτοια περίπτωση αντενδείκνυται για την αντικειμενικότητα και την
αμεροληψία των ελεγκτών και κατ’ επέκταση και των ελέγχων. Ένα άλλο σημαντικό σημείο
είναι εκείνο της συνεχόμενης ενασχόλησης (Τσακλάγκανος, 2005)18 των ελεγκτών με
συγκεκριμένα θέματα. Έτσι η ρουτίνα αυτή προκαλεί μία συνεχή και τυποποιημένη διαδικασία

Τσακλάγκανος (2005), σελ. 15.
Τσακλάγκανος (2005), σελ. 16.
17
Τσακλάγκανος (2005), σελ. 16.
18
Τσακλάγκανος (2005), σελ. 17.
15
16
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ελέγχου η οποία είναι εις βάρος του. Οι εναλλαγές και ο εμπλουτισμός των θεμάτων
ενασχόλησης των εσωτερικών ελεγκτών ενδείκνυνται για τη σωστή πορεία ενός ελέγχου.
Ο ελεγκτής εκφράζει (Καζαντζής, 2006)19 τη γνώμη του ανεξάρτητα, αξιόπιστα και
αντικειμενικά για τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρίας εκδίδοντας την ανάλογη έκθεση
ελέγχου (αναλύεται παρακάτω). Όμως για την έκδοση αυτή, ο ελεγκτής φέρει μία νομική
ευθύνη έναντι του πελάτη και των ατόμων που χρησιμοποιούν την έκθεση ελέγχου. Στη χώρα
μας, η νομική ευθύνη των ελεγκτών είναι περιορισμένη σε σημείο να μην υπάρχει επαρκή
νομολογία, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου οι ελεγκτές αρκετές φορές υποβάλλονται σε ποινές
και έτσι έχουν δημιουργηθεί τρόποι προστασίας των ελεγκτών.
Βασικές δραστηριότητες (Τσακλάγκανος, 2005)20 οι οποίες θα πρέπει να εξετάζονται
από τον εσωτερικό ελεγκτή μέσα σε μία επιχείρηση είναι οι παρακάτω:


Αγορές από προμηθευτές και τη μεταφορά των προϊόντων



Παραλαβές πρώτων και βοηθητικών υλών



Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής



Έλεγχος πωλήσεων



Αξιολόγηση διοικητικού προσωπικού



Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων



Σχεδιασμός προϋπολογισμού



Έλεγχος εσόδων και εξόδων

3.5 Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος έχει συγκεκριμένο σκοπό, έκταση και εκτελείται με βάση τα πέντε
Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)21. Τα Πρότυπα Εσωτερικού
Ελέγχου22 έχουν δημιουργηθεί καθορίζοντας το ρόλο και τη προσωπικότητα που θα πρέπει να
έχει ο εσωτερικός ελεγκτής για να φέρει εις πέρας ένα ορθό έλεγχο αλλά και το ύφος των
διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθήσει.
Τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου είναι τα παρακάτω:
 Ανεξαρτησία
 Επαγγελματική κατάρτιση
Καζαντζής (2006), σελ. 479.
Τσακλάγκανος (2005), σελ. 77.
21
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ.106.
22
https://www.hiia.gr/el/sitemap/protipa-esoterikou-elegchou.html.
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 Πλαίσιο δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου
 Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου
 Εποπτεία – Διοίκηση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου
Αναλυτικά τα βασικότερα σημεία των Προτύπων (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)23:
✓ Η ανεξαρτησία έχει κατά κύριο λόγο να κάνει με την ανεξαρτησία του εσωτερικού
ελεγκτή, καθώς και την αντικειμενικότητά του κατά την άσκηση του ελέγχου του από
τις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας. Βάσει του Επαγγελματικού Προτύπου
100, ο εσωτερικός ελεγκτής μπορεί να εκτελέσει έλεγχο ο οποίος να είναι αμερόληπτος.
Για να έχει ο ελεγκτής την ικανότητα να ασκήσει τα καθήκοντα του ανεξάρτητα και να
εκπληρώσει το σκοπό του, χωρίς να παρέμβει κανείς, προϋπόθεση είναι να υπάρξει
υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης. Η αντικειμενικότητα βάσει της οποίας εκτελείται
ο έλεγχος δίνει τη δυνατότητα στον ελεγκτή να λαμβάνει υπόψη διαφορετικές απόψεις
αναβαθμίζοντας έτσι το επίπεδο του ελέγχου, όπως προκύπτει από το Πρότυπο 120.
✓ Η επαγγελματική κατάρτιση του εσωτερικού ελεγκτή έχει σπουδαίο ρόλο, καθώς είναι
κριτήριο για να στελεχωθεί και να ολοκληρωθεί το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου από
άτομα με τεχνογνωσία, κατάλληλη εκπαίδευση και ικανότητες βάσει των Πρότυπων
210 και 220. Για να διεξάγονται όλες οι ενέργειες του ελέγχου σωστά θα πρέπει το
προσωπικό να εποπτεύεται από την έναρξη των ελέγχων έως και το τέλος, τα τελικά
συμπεράσματα και τα πορίσματα που βγήκαν από τις διαδικασίες αυτές, όπως
προκύπτει από το Πρότυπο 230. Εξίσου σημαντική είναι η συμμόρφωση που πρέπει να
δείξει ο ελεγκτής βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας ακολουθώντας τις αρχές αυτές
(Πρότυπο 240). Οι γνώσεις, οι δεξιότητες, αλλά και η εξειδίκευση είναι προσόντα τα
οποία είναι απαραίτητα όπως προσεγγίζονται στο Πρότυπο 250 από τη πλευρά της
ευθύνης του ελεγκτή και όχι από τη πλευρά του διευθυντή εσωτερικού ελέγχου (όπως
στο Πρότυπο 220). Επιπλέον, για τη κατανόηση του ελέγχου αλλά και του στόχου που
ο ελεγκτής θέλει να επιτευχθεί, βάσει του Προτύπου 260 θα πρέπει να έχει ως προσόν
τη πολύ καλή επικοινωνία και ευχέρεια του λόγου. Το Πρότυπο 270 είναι εκείνο το
όποιο αναφέρεται στη συνεχόμενη επιμόρφωση του ελεγκτή πράγμα το οποίο τον κάνει
να βελτιώνεται συνεχώς. Τέλος, ένα άλλο στοιχείο είναι η συνέπεια και ο
επαγγελματισμός που θα πρέπει να κατέχει ο ελεγκτής για να επιτύχει ένα σωστό
εσωτερικό έλεγχο (Πρότυπο 280).

23

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ.106-110.

17

✓ Το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ο εσωτερικός ελεγκτής περιλαμβάνει και
τη δυνατότητα του ελεγκτή να διαπιστώνει κατά πόσο οι στόχοι και οι επιδιώξεις που
έχει θέσει η οικονομική οντότητα έχουν επιτευχθεί, όπως αναφέρεται στο Πρότυπο 300.
Έτσι οι δραστηριότητες του ελεγκτή θα πρέπει να διαβεβαιώνουν την αξιοπιστία και
ειλικρίνεια της πληροφόρησης που παρέχεται μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις
της εταιρίας, καθώς και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να παραχθεί η
πληροφόρηση αυτή. Επίσης οι διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί η οικονομική μονάδα
πρέπει να καθοδηγούνται και να συμμορφώνονται στους κείμενους θεσμούς, τις
οδηγίες και τους κανονισμούς που έχουν ορισθεί καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα
υπάρξουν επιπτώσεις στη λειτουργία της οικονομικής μονάδας. Βασικός ρόλος του
ελέγχου είναι η προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, πράγμα το οποίο
έχει αναλάβει ο εσωτερικός ελεγκτής, υλοποιώντας το με καταμετρήσεις ή άλλες
μεθόδους. Επίσης σημαντική είναι και η σωστή διαχείριση των πόρων της επιχείρησης,
οι οποίοι θα πρέπει να εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά και με φειδώ για την καλύτερη
και ικανοποιητικότερη απόδοσή τους. Τέλος, ο ελεγκτής είναι σε θέση να διαπιστώσει
κατά πόσο και σε ποιο βαθμό εκπληρώθηκαν οι αρχικοί στόχοι που είχαν τεθεί από την
εταιρία.
✓ Για να έρθει εις πέρας ένας εσωτερικός έλεγχος, βάσει του Προτύπου 400, θα πρέπει
να ακολουθούνται διαδικασίες για το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
διαθέσιμων πληροφοριών και έπειτα να εξάγονται τα αποτελέσματα και να
συμμορφώνονται όπου απαιτείται. Αρχικά θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός του
ελέγχου και να δημιουργηθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα των ενεργειών που θα
ακολουθήσει ο ελεγκτής, αλλά και των στόχων που θα καθορίσει. Στη συνέχεια θα
πρέπει να αξιολογηθεί η διαθέσιμη πληροφόρηση η οποία έχει προέλθει από αναλύσεις
και συλλογή στοιχείων. Όταν προκύψουν τα αποτελέσματα μέσα από τον έλεγχο
συζητούνται με τη διοίκηση τη οικονομικής μονάδας και έπειτα υποβάλλονται στη
τελική έκθεση ελέγχου. Σε περίπτωση όπου τα αποτελέσματα και τα ευρήματα από τον
έλεγχο χρίζουν συμμόρφωση, ο εσωτερικός ελεγκτής θα προβεί σε περεταίρω ελέγχους
για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση στις υποδείξεις τις οποίες είχε κάνει νωρίτερα.
✓ Το Πρότυπο 500 κάνει λόγο για το διευθυντή του εσωτερικού ελέγχου, όπου για να
διεξαχθεί ένας ολοκληρωμένος έλεγχος ακολουθεί κάποια καθήκοντα, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται η εξουσία και οι στόχοι του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Η
οργάνωση αλλά και οι στόχοι είναι καταγεγραμμένα έτσι ώστε να περνάνε από έγκριση.
Ο διευθυντής θέτει σχεδιασμούς για την εκπλήρωση των στόχων, ενώ ταυτόχρονα
18

παίρνει αποφάσεις και θέτει οδηγίες γραπτώς όπως ορίζεται από το Πρότυπο 530. Μία
ακόμα ενέργεια του διευθυντή είναι η οργάνωση των ελεγκτών και των εργασιών που
θα πρέπει να ακολουθήσει ο καθένας ελεγκτής ανάλογα με τις ικανότητες και τις
δεξιότητες του. Σημαντική επίσης είναι και η σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού
ελεγκτή η οποία βοηθά στη σωστή και πλήρη κάλυψη του ελέγχου. Τέλος, ο έλεγχος
θα πρέπει να ακολουθεί τη νομοθεσία, τους κανονισμούς οι οποίοι έχουν τεθεί από το
τμήμα της οικονομικής μονάδας και όλες αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να
αξιολογούνται από το διευθυντή του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου.

3.6 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)24 έχει
εκδοθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών με σκοπό να επισημάνει τα ελάχιστα
απαιτούμενα πρότυπα συμπεριφοράς και σε μικρότερο βαθμό τις αρμοδιότητες που
αναλαμβάνουν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Για την εξασφάλιση ενός ορθού και υψηλού επιπέδου
εσωτερικού ελέγχου μαζί με τις υπηρεσίες που προσφέρει, δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται
ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Κώδικας αυτός αναφέρεται στον υπεύθυνο
του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου και σε όλα τα άτομα τα οποία εποπτεύονται από τον
υπεύθυνο αυτόν. Τα άτομα αυτά ακολουθούν τον κώδικα, διαθέτοντας ταυτόχρονα και
προσωπικά στοιχεία όπως η αυτοπειθαρχία και η αξιοπρέπεια πάνω σε αυτό που ασκούν με
βασικό κριτήριο τη κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση ύπαρξης παραβίασης του Κώδικα
Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου από τα άτομα του τμήματος εσωτερικού ελέγχου
απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους.
Βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας υπάρχουν κάποιες αρχές βασισμένες σε πρότυπα
συμπεριφοράς, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Αυτές οι αρχές
είναι η ακεραιότητα, η αντικειμενικότητα, η εχεμύθεια και η επάρκεια.
Οι αρχές (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)25 αυτές αναλύονται παρακάτω:
 Η ακεραιότητα έχει να κάνει με τις ικανότητες του ελεγκτή και τα χαρακτηριστικά που
θα πρέπει να διαθέτει, όπως είναι η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια και ένα μεγάλο και
επαρκές φάσμα γνώσεων, ώστε να προβεί και να καταφέρει να διεκπεραιώσει τα
καθήκοντα και τους στόχους του. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση όπου ο

24
25

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 110.
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 111 – 112.
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ελεγκτής προβεί σε αντιδεοντολογικές πράξεις, σαφώς και παύει να υπάρχει η αρχή της
ακεραιότητας.
 Η αντικειμενικότητα είναι στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με τις δραστηριότητες για τις
οποίες είναι αρμόδιος ο ελεγκτής, με την έννοια ότι θα πρέπει να εκτελεί τις λειτουργίες
που του έχουν ανατεθεί με αντικειμενικότητα και να αποφεύγει ενέργειες οι οποίες θα
μπορούσαν να βλάψουν τα συμφέροντα της εταιρίας. Η αντικειμενικότητα θα πρέπει
να μένει ανεπηρέαστη από τυχόν ενέργειες οι οποίες έχουν σκοπό μεταβάλλουν τη
κρίση του προς όφελος άλλων υπαλλήλων, προμηθευτών, ακόμα και πελατών.
 Οι πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση του εσωτερικού ελεγκτή και είναι
μεγάλης σημαντικότητας για τη διεκπεραίωση του ελέγχου θα πρέπει να βρίσκονται
στο πλαίσιο της εχεμύθειας. Δεν πρέπει οι πληροφορίες αυτές να χρησιμοποιούνται
μόνο για το συμφέρον της εταιρίας και όχι για λόγους οι οποίοι θα μπορούσαν να
ωφελήσουν το συμφέρον του ίδιου του ελεγκτή.
 Η επάρκεια είναι ακόμα μία από τις αρχές αυτές η οποία έχει να κάνει με τη
συμπεριφορά, τα προσόντα, τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ελεγκτής. Συγκεκριμένα, ο
εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να ακολουθεί και να χρησιμοποιεί μέσα τα οποία είναι
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις αποφάσεις της διοίκησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής θα
πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει οικονομικές παρατυπίες και ατασθαλίες ή τυχόν
λάθη, ακόμη και δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι σε θέση να επιφέρουν το επιθυμητό
αποτέλεσμα στην οικονομική μονάδα. Επιπλέον, ο ελεγκτής θα πρέπει να βελτιώνεται
επαγγελματικά όσον αφορά τις υπηρεσίες που είναι διατεθειμένος να παρέχει στην
επιχείρηση, όπως επίσης να ασκεί τα καθήκοντά του με τη προσοχή που απαιτείται.
Βάσει των παραπάνω αρχών, γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι οι εργασίες (Νεγκάκης και
Ταχυνάκης, 2013)26 οι οποίες γίνονται από το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου, απαιτούν
επιμέλεια, ικανότητες, δεξιότητες και εξειδικευμένες γνώσεις. Πρέπει να δίνεται μεγάλη
προσοχή στις δραστηριότητες που εκτελούνται και να επαληθεύονται προς αποφυγή λαθών.

3.7 Βήματα Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου
Για να διεκπεραιωθεί ένας ορθός εσωτερικός έλεγχος, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα
(Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)27:

26
27

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 112.
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 112.
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α). Προκαταρκτική έρευνα
β). Σύνταξη προγράμματος ελέγχου
γ). Επιτόπια εργασία
δ). Εκθέσεις ελέγχου
ε). Μεταγενέστερες ενέργειες
Τα βήματα αυτά αναλυτικά (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)28:
α). Η προκαταρκτική έρευνα είναι το αρχικό στάδιο ενός εσωτερικού ελέγχου, όπου σκοπό
έχει τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών με αποτέλεσμα να
καθοριστούν οι διαδικασίες για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου.
Για την υλοποίηση των παραπάνω ακολουθούνται κάποια επιπλέον βήματα όπως είναι:
1) Η προετοιμασία για τη διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου, η οποία αποτελείται
από το μόνιμο φάκελο και το άνοιγμά του ή την ενημέρωση του, ανάλογα με το
αν πρόκειται για έλεγχο ο οποίος γίνεται πρώτη φορά ή έχει διεξαχθεί ξανά στο
παρελθόν αντίστοιχα. Έπειτα πρέπει να μελετηθούν τα ευρήματα, οι εκθέσεις
ελέγχου, τα φύλλα εργασίας και όλα τα αποτελέσματα από τους τομείς που
ελέγχονται, από το προηγούμενο έλεγχο, εάν βέβαια έχει διεξαχθεί. Τα βήματα
τα οποία έχουν καθοριστεί για τη διεκπεραίωση του ελέγχου πρέπει να
αξιολογηθούν και να κατανεμηθούν ως αρμοδιότητες στους εσωτερικούς
ελεγκτές.
2) Για να δημιουργηθεί μία αρχική γνώμη πάνω στο υπάρχον σύστημα ελέγχου,
δημιουργούνται και διανέμονται ερωτηματολόγια στο περιβάλλον της
οικονομικής μονάδας. Έτσι, ο ελεγκτής καταφέρνει να κάνει μία εκτίμηση για
τις δραστηριότητες που πρόκειται να ελέγξει με τη βοήθεια ενός τυποποιημένου
ερωτηματολογίου.
3) Κατόπιν συνεννόησης του εσωτερικού ελεγκτή με το διευθυντή, ακολουθούν οι
συναντήσεις των προϊστάμενων των δραστηριοτήτων που πρόκειται να
ελεγχθούν. Αυτού του είδους η συνάντηση των μελών γίνεται με πρωταρχικό
σκοπό την επιδίωξη μίας όσο το δυνατόν καλύτερης συνεργασίας μεταξύ τους.
4) Ακολουθεί ο τρόπος λειτουργίας των στόχων της δραστηριότητας, δηλαδή η
συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τη
δραστηριότητα που θα ελεγχθεί. Στο στάδιο αυτό καθορίζονται επιπλέον
δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, στόχοι οι οποίοι έχουν
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Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 116-119.
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τεθεί για το μέλλον, αλλαγές από το προηγούμενο έλεγχο, καθώς επίσης και
μεταφορά αρμοδιοτήτων.
5) Η αξιολόγηση της διοίκησης, όχι μόνο η γενική διεύθυνση αλλά και η διοίκηση
της εκάστοτε δραστηριότητας η οποία θα ελεγχθεί. Αυτή η αξιολόγηση γίνεται
για να κατανοήσει ο ελεγκτής πόσο καλός είναι ο διευθυντής ο οποίος μπορεί
να λειτουργήσει και ως εσωτερικός ελεγκτής στο τμήμα του. Κάποια στοιχεία
υπέρ της διοίκησης είναι η ανάθεση ευθυνών, προσπάθεια αποφυγής
δημιουργίας προβλημάτων, δηλαδή πρόληψη, αλλά και πλήρη πληροφόρηση
για τους υπαλλήλους και τις δραστηριότητες που έχουν αναλάβει.
6) Για την απόκτηση μίας αντίληψης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων, ο
ελεγκτής θα πρέπει να προβεί σε διενέργεια φυσικής επισκόπησης (Νεγκάκης
και Ταχυνάκης, 2013)29. Με τη φυσική επισκόπηση ουσιαστικά λειτουργούν
κανονικά οι λειτουργίες και με το τρόπο αυτό ο ελεγκτής είναι σε θέση να
διαπιστώσει που βρίσκονται τα πραγματικά προβλήματα κατά τη λειτουργία του
τμήματος που ελέγχεται. Ο ελεγκτής αρχικά περιφέρεται και παρατηρεί όλες τις
λειτουργίες του τμήματος και στη συνέχεια καταγράφει μία επισκόπηση πάνω
στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και κατά πόσο
εκτελούνται σωστά οι διαδικασίες.
7) Για τη καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών που έχουν προγραμματιστεί, ο
ελεγκτής καταρτίζει διαγράμματα για τη ροή των διαδικασιών. Με το τρόπο
αυτό ο ελεγκτής είναι σε θέση να αναλύσει διαδικασίες και δραστηριότητες οι
οποίες είναι συνθέτες, έτσι ώστε να τις παρουσιάσει στη διοίκηση του
αντίστοιχου τμήματος.
8) Η εκτίμηση των κινδύνων είναι ουσιαστικά το κομμάτι πάνω στο οποίο έχεις
στηριχθεί ο εσωτερικός έλεγχος της οικονομικής μονάδας. Ο ελεγκτής πρέπει
να καταφέρει βάσει των διαδικασιών να εκτιμήσει και να διαχειριστεί τους
κινδύνους οι οποίοι έχουν σχέση με την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης,
αλλά βέβαια να γίνει κατανοητή και η στάση της διοίκησης όσον αφορά την
αντιμετώπιση των κινδύνων.
9) Τέλος τα αποτελέσματα της αρχικής αυτής έρευνας πρέπει να παρουσιαστούν.
Ο ελεγκτής θα εκφράσει την άποψή του για το σύστημα ελέγχου, η οποία έχει
προέλθει από όλες τις προηγούμενες διαδικασίες. Βάσει της άποψης του
Η αποτύπωση των δεδομένων και των διαδικασιών όπως αυτά υπάρχουν και δημιουργούνται από πρόσωπο
που έχει οπτική εικόνα αυτών, Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 118.
29
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εσωτερικού ελεγκτή θα δημιουργήσει και το κατάλληλο πρόγραμμα ελέγχου. Η
διοίκηση θα πρέπει να επεξεργαστεί τα φύλλα εργασίας βάσει των οποίων έχει
προέλθει η ολοκληρωμένη γνώμη του ελεγκτή, επισυνάπτοντας τις κύριες
αδυναμίες, τις προτάσεις για τη διεξαγωγή του ελέγχου, το προσδιορισμό του
ελεγκτικού χρόνου και όλου του χρονοδιαγράμματος που απαιτείται για την
ολοκλήρωση του ελέγχου και της έκθεσης.
β). Πρόγραμμα ελέγχου (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)30, το οποίο προέρχεται από ένα
προγραμματισμό λειτουργιών τον οποίο έχει κάνει ο ελεγκτής, καθορίζοντας τους
στόχους, τη μορφή και τις λειτουργίες του ελέγχου. Με το προγραμματισμό αυτό
προσδιορίζονται οι λειτουργίες και οι κίνδυνοι της κάθε δραστηριότητας . Έτσι το
πλάνο αυτό περιλαμβάνει με όλες τις λεπτομέρειες, όλες τις διαδικασίες,
δραστηριότητες, λειτουργίες, προσωπικό, αρμοδιότητες και στόχους βάσει των οποίων
θα πρέπει να διεξαχθεί ο προγραμματισμένος έλεγχος μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα που έχει καθοριστεί.
γ). Εποπτεία εργασία (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)31 ουσιαστικά είναι η εργασία την
οποία επιτελεί ο εσωτερικός ελεγκτής για να συμπληρώσει τα βήματα τα οποία
βρίσκονται στο πρόγραμμα ελέγχου. Στο στάδιο αυτό υπάρχουν επιπλέον έλεγχοι. Οι
έλεγχοι

διαδικασιών

και

οι

έλεγχοι

τεκμηρίωσης

εργασιών.

Οι

πρώτοι

συμπεριλαμβάνουν τους ελέγχους διαδικασιών, τους ελέγχους διενέργειας εργασιών
και τους ελέγχους διαφύλαξης της περιουσίας, ενώ οι δεύτεροι συμπεριλαμβάνουν
αναλυτικές διαδικασίες για τους ελέγχους και τους λεπτομερειακούς ελέγχους.
δ). Η έκθεση ελέγχου (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)32 αφορά την αξιολόγηση του έργου
που έχουν εκτελέσει οι εσωτερικοί ελεγκτές, αποτελώντας τη πιο σημαντική
πληροφόρηση για τη διοίκηση σε ότι αφορά τα αποτελέσματα και τα ευρήματα. Σκοπός
είναι να κατανοήσει η διοίκηση ότι πρέπει να ακολουθήσει τις κατάλληλες ενέργειες
για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για την οικονομική οντότητα. Μία έκθεση
ελέγχου έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά , δομή και περιεχόμενο, η οποία βέβαια
είναι υπογεγραμμένη. Βασικά σημεία τα οποία χρειάζονται προσοχή από τον ελεγκτή
είναι ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρη η αναφορά του στα σημεία τα οποία χρίζουν
βελτίωσης, τα συμπεράσματα θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς και να
δημιουργούνται νέες προτάσεις για τη τελική επιδίωξη των αποτελεσμάτων που έχουν
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 119 – 120.
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 120 – 122.
32
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 122 – 123.
30
31
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τεθεί ως στόχοι της επιχείρησης. Υπάρχει βέβαια και η χρήση του διαβιβαστικού
σημειώματος το οποίο έχει μία πιο συνοπτική μορφή και απευθύνεται σε πολυάσχολα
άτομα της επιχείρησης. Ουσιαστικός σκοπός είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων που
υπάρχουν στο σύστημα της επιχείρησης και φυσικά η βελτίωση και η γρήγορη επίλυσή
τους, παίρνοντας η διοίκηση τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι
τις επιχείρησης και να μεγιστοποιηθεί το όφελός της.
ε). Τελευταίο στάδιο είναι οι μεταγενέστερες ενέργειες (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)33
οι οποίες σκοπό έχουν την αξιολόγηση της επάρκειας, της αποτελεσματικότητας και
του χρόνου που εκτελέστηκαν οι ενέργειες, ως αποτέλεσμα των ευρημάτων των
εσωτερικών ελεγκτών. Τα διορθωτικά μέτρα τα οποία επιλέγονται πρέπει να είναι τα
καταλληλότερα για να υπάρξει η επιθυμητή βελτίωση και φυσικά να γίνει σωστή
εφαρμογή τους. Βάσει της έκθεσης ελέγχου του εσωτερικού ελεγκτή υποβάλλονται οι
προτάσεις για την αντιμετώπιση των ευρημάτων που χρίζουν βελτίωση, πράγμα το
οποίο βρίσκεται μέσα στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου και σωστά οργανωμένου
εσωτερικού ελέγχου. Τα διορθωτικά μέτρα σχετίζονται με το χαρακτήρα των
ευρημάτων, τα οποία έχουν να κάνουν με τροποποίηση της υπάρχουσας διαδικασίας ή
δημιουργία

νέας,

καταμερισμό

αρμοδιοτήτων

στα

καταλληλότερα

άτομα,

διαφοροποίηση ή αλλαγή του μέτρου ελέγχου και συνυπολογισμό οικονομικών
μεγεθών.
Χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου
Κάθε οικονομική μονάδα είναι μοναδική. Έχει τους δικούς της στόχους, το δικό της μέγεθος
σαν εταιρία, τα δικά της χαρακτηριστικά. Επόμενο λοιπόν είναι, το ΣΕΕ το οποίο υιοθετεί
οποιαδήποτε οικονομική μονάδα να είναι διαφορετικό ανάλογα τα χαρακτηριστικά της και
τους στόχους που έχει θέσει. Βέβαια το σύστημα εσωτερικού ελέγχου για να είναι
ικανοποιητικό διαθέτει κάποια γενικά πλαίσια και χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να
εφαρμοστούν μέχρι ένα βαθμό σε κάθε επιχείρηση.
Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι (Τσακλάγκανος, 2005)34:
α). Ένα οργανωμένο σχέδιο. Για κάθε εταιρία, αναλόγως τα χαρακτηριστικά τα οποία
αναφέρθηκαν παραπάνω, οργανώνεται και ένα οργανωτικό σχήμα ελέγχου. Επιπλέον

33
34

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 123.
Τσακλάγκανος (2005), σελ. 49 – 61.
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χαρακτηριστικά τα οποία έχουν σημαντική έννοια για τον εσωτερικό έλεγχο είναι η
παραγωγή, τα υποκαταστήματα και η λειτουργία διάφορων τμημάτων. Το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό, να
είναι σωστά κατανεμημένες οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες, να προστατεύονται τα
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και τα λογιστικά στοιχεία να είναι αληθή και
αξιόπιστα.
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου για να έχει μία σωστή οργάνωση, θα πρέπει
να είναι ανεξάρτητο από άλλες ενέργειες, δηλαδή οι ενέργειες του εσωτερικό ελέγχου
ενός τμήματος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τις ενέργειες του ελέγχου ενός
διαφορετικού τμήματος. Αυτό βέβαια δεν αναίρει το γεγονός ότι τα τμήματα μεταξύ
τους δεν επηρεάζονται και ότι δεν έχουν τους ίδιους στόχους που έχει ορίσει η
επιχείρηση. Επίσης για την επιτυχία ενός ελέγχου πρέπει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να
γίνεται σωστός και σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων και στις
αρμοδιότητες ενός τμήματος να μη συμπίπτουν η τήρηση των λογιστικών στοιχείων με
τη προστασία περιουσιακών στοιχείων, αλλά να συγκρίνονται για τυχόν αποκλείσεις σε
τακτά χρονικά διαστήματα.
Οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες που βρίσκονται στα πλαίσια του εσωτερικού
ελέγχου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και αυτόνομες. Κύριο μέλημα για την επάρκεια
ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου μίας οικονομικής μονάδας είναι ότι πολλές
λειτουργίες δεν είναι δυνατόν να εκτελούνται από το ίδιο άτομο. Αυτό συμβαίνει για
λόγους καλύτερου αποτελέσματος του εσωτερικού ελέγχου και επίσης κάθε συναλλαγή
θα πρέπει να γίνεται σε περισσότερα στάδια έτσι ώστε να ελέγχεται και να εγκρίνεται
από τους αρμόδιους.
β). Σύστημα εξουσιοδότησης αρμοδιοτήτων και ευθυνών έχει να κάνει με τις λειτουργίες,
τα προβλήματα και τις συναλλαγές της επιχείρησης. Μία επιχείρηση για να διαχειριστεί
τα παραπάνω θα πρέπει να διαθέτει άτομα τα οποία να ασχολούνται με τη διοίκηση. Η
εξουσία θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθέσει τις αρμοδιότητες σε χαμηλότερα
στελέχη

και

να

τις

κατανείμει

με

τέτοιο

τρόπο

ώστε

να

λειτουργούν

αποτελεσματικότερα. Έτσι ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου με αυτά τα
χαρακτηριστικά θα πρέπει να ελέγχει και διαδικασίες όπως είναι η σωστή εκτέλεση των
συναλλαγών και η σωστή καταχώρησή τους, η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία να
γίνεται μόνο από συγκεκριμένα άτομα και να γίνονται συγκρίσεις και επαληθεύσεις των
συναλλαγών και των υπολοίπων των βιβλίων της οικονομικής μονάδας.
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γ). Η λογιστική διάρθρωση έχει να κάνει με το λογιστικό σύστημα της εταιρίας και κατά
πόσο είναι αποτελεσματικές και λειτουργικές οι οργανωτικές μονάδες. Για να γίνει
αυτό, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να αποτελείται από ένα διάγραμμα
λογαριασμών το οποίο να περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς με τα αντίστοιχα
στοιχεία τους, κωδικούς και το περιεχόμενό τους, από ένα εγχειρίδιο λογιστικών
στόχων και διαδικασιών το οποίο θα περιέχει με λεπτομέρειες τις διαδικασίες, τις
μεθόδους και τις λογιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Επίσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει τη περιγραφή θέσης μέσα στην επιχείρηση και τις αρμοδιότητες που
συνοδεύουν τη θέση αυτή, τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς ελέγχου με σκοπό τη
παρακολούθησή τους, από ποιο άτομα ενημερώθηκαν και ποιος είχε την ευθύνη για
τους λογαριασμούς αυτούς. Στο περιεχόμενο επίσης πρέπει να προστεθούν και τα
εσωτερικά έγγραφα τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα και τα οποία περιλαμβάνουν
τις λογιστικές καταχωρήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση του εσωτερικού ελέγχου.
δ). Η σύγχρονη πολιτική προσωπικού ουσιαστικά έχει να κάνει με τις καινούριες πολιτικές
επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, ώστε η οικονομική μονάδα να είναι σίγουρη ότι
το προσωπικό της είναι ικανό να εφαρμόσει και να φέρει εις πέρας έναν
αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο. Η προσωπική συνέντευξη, η διενέργεια εξετάσεων
και η προϋπηρεσία είναι μερικοί τρόποι για την επιλογή του σωστού προσωπικού.
Αργότερα μπορεί να προκύψει και η επιμόρφωση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού
αποκτώντας νέες γνώσεις. Έτσι δίνεται η δυνατότητα ενός εργαζομένου να εκπαιδευτεί
και να επιμορφωθεί πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο βρίσκεται μέσα
στα πλαίσια της εργασίας του. Φυσικά ο προϊστάμενος του προσωπικού θα πρέπει να
βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των εργαζομένων με σκοπό τη βοήθειά του
προς αυτούς και τη επίβλεψή του. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επιλύσει το
οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει και να επιβλέπει τη σωστή διεξαγωγή της
εργασίας.
ε). Το κατάλληλο και υπεύθυνο προσωπικό του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου είναι
εκείνο το οποίο έχει σημαντικό ρόλο για τη διεκπεραίωσή του. Το προσωπικό του
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ικανό για επίτευξή των στόχων που έχουν τεθεί. Ο
εσωτερικός έλεγχος υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης πράγμα το
οποίο βοηθάει στην αποτελεσματικότητα του ελέγχου χωρίς να επηρεαστεί η
ανεξαρτησία του.
στ). Η επιτροπή ελέγχου είναι εκείνη η οποία θα προτείνει τον εξωτερικό ελεγκτή ο οποίος
με τη σειρά του θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Επίσης
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η επιτροπή συζητά με τον ελεγκτή τα αποτελέσματα και τα ευρήματα του ελέγχου και
κατά πόσο ο έλεγχος βρίσκεται στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας αλλά και των
παραδεκτών αρχών. Βελτιώσεις του συστήματος ελέγχου και κάποιες ενδυναμώσεις τις
οποίες κρίνει η επιτροπή ότι πρέπει να γίνουν, βρίσκονται στα καθήκοντα της
επιτροπής.

3.8 Φύλλα Εργασίας
Τα φύλλα εργασίας (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)35 είναι το αποδεικτικό υλικό των
αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από τον έλεγχο τον οποίο έχει υλοποιήσει ο εσωτερικός
ελεγκτής. Τα φύλλα εργασίας σκοπό έχουν να επιλύσουν τις αμφιβολίες οι οποίες μπορεί να
έχουν προκύψει από τον έλεγχο.
Το περιεχόμενο των φύλλων εργασίας είναι βασικά στοιχεία όπως είναι η επικεφαλίδα
η οποία αποτελείται από την επωνυμία της οικονομικής μονάδας, ο τίτλος του φύλλου
εργασίας, το χρονικό διάστημα του ελέγχου και ο χρόνος σύνταξης του συγκεκριμένου φύλλου
εργασίας. Επίσης περιλαμβάνει το όνομα του εσωτερικού ελεγκτή που εκτέλεσε τον έλεγχο και
έχει συμπληρώσει το φύλλο εργασίας και τον κωδικοποιημένο αριθμό του φύλλου εργασίας.
Επιπλέον, περιέχουν τις πηγές από τις οποίες έχουν προέλθει τα στοιχεία και οι πληροφορίες
που χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάζονται στο φύλλο ελέγχου είτε στην επικεφαλίδα είτε σε
άλλο σημείο όπου παρουσιάζεται το συγκεκριμένο στοιχείο. Επίσης, περιέχονται και οι
περιγραφές του έργου που πραγματοποιήθηκε, όπως επίσης και τα ευρήματα από τον έλεγχο
τα οποία εάν είναι μεγάλης σημαντικότητας μπορούν να συμπεριληφθούν και στην έκθεση
ελέγχου. Τέλος, περιλαμβάνονται και τα συμπεράσματα τα οποία έχουν προκύψει από τον
εσωτερικό έλεγχο τα οποία είναι και τα σημαντικότερα στοιχεία.
Η σωστή συμπλήρωση των φύλλων εργασίας έχει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την
αποτελεσματικότητά τους. Δηλαδή, ο ομοιόμορφος τρόπος συμπλήρωσης του περιεχομένου
που αναφέρθηκε παραπάνω από τους εσωτερικούς ελεγκτές βοηθάει στη καλύτερη επισκόπηση
και πληρότητα των στοιχείων.

35

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 130 – 131.
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3.9 Ασφάλεια Και Αδυναμίες Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Δικλίδες Ασφαλείας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Για τη καλύτερη και ορθή λειτουργία μία οικονομικής μονάδας, χρησιμοποιούνται δικλίδες
ασφαλείας (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)36 του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου. Οι
ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων που τυχόν
υπάρχουν στην εταιρία, δρώντας οργανωτικά, προληπτικά ακόμα και κατασταλτικά. Οι
δικλίδες για να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να κατανοούνται από το προσωπικό και να
είναι πλήρεις και αντικειμενικές.
Συγκεκριμένα (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)37, οι οργανωτικές δικλίδες ασφάλειας
του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου έχουν σκοπό την οργάνωση των λειτουργιών της
εταιρίας με κριτήριο τις διαδικασίες που έχει θέσει ως στόχους η επιχείρηση, όπως επίσης και
τους κανονισμούς που μπορεί να έχει θέσει στο προσωπικό. Οι προληπτικές δικλίδες
ασφαλείας του εσωτερικού ελέγχου αφορούν τη πρόληψη και έγκαιρη λειτουργία ανάδειξης
λαθών στις λειτουργίες της εταιρίας. Ενώ οι κατασταλτικές δικλίδες ασφαλείας του εσωτερικού
ελέγχου αφορούν σε περιπτώσεις απόκλισης των αποτελεσμάτων από τις αρχικές ορισμένες
από την επιχείρηση λειτουργίες. Δηλαδή όταν οι δραστηριότητες αποκλίνουν από τους στόχους
της επιχείρησης, οι κατασταλτικές δικλίδες έχουν τη δυνατότητα να τις εντοπίσουν και κατ’
επέκταση να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
Οι δικλίδες ασφαλείας διακρίνονται ανάλογα με το εύρος και το πεδίο εφαρμογής τους
σε γενικές δικλίδες ασφαλείας και σε εξειδικευμένες δικλίδες ασφαλείας.
 Οι γενικές (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)38 δικλίδες ασφαλείας, έχουν να κάνουν με
την οργανωτική δομή της εταιρίας, την οργανωτική δομή των υπηρεσιών οικονομικής
φύσεως και με τη προστασία και διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας
και των πελατών ή τρίτων προσώπων. Η οργανωτική δομή της εταιρίας έχει να κάνει
με την ευθύνη και τις συνέπειες που έχουν κάποιες δραστηριότητες της εταιρίας και
επιπλέον να επιμερίζονται τα καθήκοντα έτσι ώστε μία συναλλαγή να διαχειρίζεται από
περισσότερα άτομα. Η οργανωτική δομή των υπηρεσιών έχει να κάνει με τις
οικονομικές εκθέσεις που συντάσσονται και το περιεχόμενό τους, τις αναλύσεις σε
σύγκριση με τους πραγματικούς προϋπολογισμούς και τις αποκλίσεις μεταξύ τους και
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 124.
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 124.
38
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 124 – 125.
36
37

28

την υιοθέτηση λογιστικών αρχών. Τέλος, η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων
της εταιρίας, αφορά τις διαδικασίες οι οποίες έχουν θεσπιστεί και είναι υπεύθυνες για
τη προστασία της περιουσίας της επιχείρησης.
 Οι εξειδικευμένες (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)39 δικλίδες ασφαλείας έχουν στόχο
την εξασφάλιση της αναγκαίας εξουσιοδότησης για πρόσβαση, την ορθή λογιστική
απεικόνιση και την επαρκή προστασία των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια πρέπει να
αναφερθεί ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να δημιουργηθούν σωστά οι δικλίδες αυτές
διότι πρέπει πάντα να τηρείται η σχέση και η ισορροπία μεταξύ του κόστους ελέγχου
και της ζημίας που υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψει λόγω του περιορισμού ορισμένων
ελεγκτικών δραστηριοτήτων.
Αδυναμίες Συστήματος
Η προστασία και η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης είναι το βασικό
χαρακτηριστικό ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και η δημιουργία
αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων για να δημιουργηθούν χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της επιχείρησης. Σημαντικό επίσης για τις αδυναμίες (Τσακλάγκανος, 2005)40 του συστήματος
είναι ότι το κόστος διεξαγωγής ενός εσωτερικού ελέγχου, σχετίζεται με την επιτυχία του και
την αποτελεσματικότητά του, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι υπηρεσίες, τα αποτελέσματα
και οι ωφέλειες που προκύπτουν από τον έλεγχο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα από το κόστος
του. Πρέπει να γίνει σαφές πως είναι δύσκολο να μετρηθεί το κόστος αλλά μπορεί να γίνει
κάποια εκτίμηση.
Με το πέρασμα του καιρού πρέπει να υπάρχει υπόψη των εσωτερικών ελεγκτών το
γεγονός ότι κάποιες αρχές που χρησιμοποιούνται από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι
δυνατόν να παραβιαστούν και να καταπατηθούν. Σε περιπτώσεις παραβίασης και παρατυπίας
στοιχείων και πληροφοριών, αλλά και συγκάλυψης από τη διοίκηση, επόμενο είναι ο
εσωτερικός έλεγχος να μην είναι αποτελεσματικός και αξιόπιστος. Τέλος, θα πρέπει να
αναφερθεί το γεγονός ότι επειδή για τη διεξαγωγή ενός εσωτερικού ελέγχου, σημαντικό ρόλο
έχει ο ανθρώπινος παράγοντας και το προσωπικό το οποίο διεξάγει τον έλεγχο υπάρχουν
μεγάλες πιθανότητες για λάθη, απροσεξίες, λάθος εκτιμήσεις και μη κατανοητές οδηγίες έχουν
ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

39
40

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 125 – 126.
Τσακλάγκανος (2005), σελ. 64 – 65.
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3.10 Εκθέσεις Ελέγχου
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η έκθεση ελέγχου (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)41 είναι η
έντυπη μορφή της γνώμης και των συμπερασμάτων του εσωτερικού ελεγκτή έπειτα από τη
διεκπεραίωση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Έτσι, αναλόγως με το
αποτέλεσμα που έχει επιφέρει ο έλεγχος και την άποψη που εκφέρει ο ελεγκτής, υπάρχουν
κατηγορίες των εκθέσεων ελέγχου. Αυτές οι κατηγορίες είναι:
 Σύμφωνη γνώμη (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)42: «όταν ο ελεγκτής έχει
συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια και οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές
και τα αντίστοιχα λογιστικά πρότυπα χωρίς να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς
αυτές σε σχέση με τη προηγούμενη οικονομική χρήση και γενικότερα δε προκύπτουν
παρατηρήσεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις, ο ελεγκτής
εκφράζει σύμφωνη γνώμη».
 Γνώμη με επιφύλαξη (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)43: «όταν υπάρχουν
παρατηρήσεις που αν και επηρεάζουν την εικόνα των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων δεν είναι τόσο ουσιώδης και διάχυτες, ώστε να καθιστά τη συνολική
εικόνα της ελεγχόμενης εταιρίας παραπλανητική και απαιτείται η έκφραση αρνητικής
γνώμης, ο ελεγκτής εκφράζει τη γνώμη του με επιφύλαξη ή εξαίρεση». Συνεπώς , εάν
ο ελεγκτής εκφράσει στη γνώμη του διαφωνία τότε εκφράζεται με γνώμη επιφύλαξη.
 Αδυναμία έκφρασης γνώμης (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)44: « σε περίπτωση
αδυναμίας απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων με σημαντικές
και διάχυτες επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και κατ’ επέκταση
αδυναμία του ελεγκτή να αποφανθεί για την αξιοπιστία των καταστάσεων αυτών, τότε
αρνείται να εκφράσει γνώμη και υποχρεούται να παραθέσει στην έκθεση ελέγχου ή
επισκόπησης όλους τους σημαντικούς – ουσιαστικούς λόγους που τον οδήγησαν σε
αυτή του την άρνηση».
 Αρνητική γνώμη (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)45: «σε περίπτωση ύπαρξης
ουσιωδών και διάχυτων παρατηρήσεων που επηρεάζουν σημαντικά την εικόνα των
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οικονομικών καταστάσεων, καθιστώντας ελλιπή ή παραπλανητική, χωρίς να είναι
εφικτή η έκφραση γνώμης με επιφύλαξη, όπως στη περίπτωση που οι οικονομικές αρχές
και τα λογιστικά πρότυπα (Καζαντζής, 2006)46, εκφράζεται αρνητική γνώμη».

3.11 Ελεγκτικά Τεκμήρια
Ο εσωτερικός ελεγκτής για να διεκπεραιώσει έναν σωστό έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων μίας οικονομικής μονάδας βασίζεται στη κείμενη νομοθεσία και στις βασικές
παραδεκτές αρχές (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)47. Με το τρόπο αυτό καταφέρνει ο
ελεγκτής να εκφράσει τη γνώμη του, δηλαδή να εκδώσει την έκθεση ελέγχου. Η οικονομική
μονάδα με τη σειρά της έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει στους χρήστες την οικονομική της
θέση με σκοπό να προσελκύσει τους χρήστες και να αυξήσει την εμπιστοσύνη τους. Όμως, η
ελεγκτική γνώμη είναι εκείνη η οποία στηρίζεται στην αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, η οποία για να προκύψει χρησιμοποιεί τα αποδεικτικά στοιχεία που θα έχει στη
διάθεσή του ο ελεγκτής (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)48.
Η ελεγκτική μαρτυρία (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)49 αποκτάται από συνδυασμό
των δικλίδων ασφαλείας με των διαδικασιών επαλήθευσης των συναλλαγών και των
δραστηριοτήτων της εταιρίας. Με βάση την ελεγκτική μαρτυρία50 εκτιμάται ο κίνδυνος
ουσιωδών σφαλμάτων στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης και με το τρόπο αυτό
δοκιμάζονται και οι δικλίδες ασφαλείας51 όσον αφορά τα λογιστικά λάθη. Ο κίνδυνος σε μία
επιχείρηση μπορεί να εγερθεί σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση έχει μία σύνθετη δομή, ενώ
γίνεται εύκολα κατανοητή η κυριότητα και οι σχέσεις μεταξύ διοίκησης, προσωπικού και
τρίτων με αποτέλεσμα να καθορίζονται οι συναλλαγές με πιο εύκολο τρόπο και να γίνονται πιο
εμφανή τυχόν σφάλματα.
Τα ελεγκτικά τεκμήρια διαχωρίζονται σε κατηγορίες (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)52 από
τις οποίες συλλέγονται τα στοιχεία. Οι κατηγορίες αυτές είναι:
 Λογιστικά στοιχεία και βιβλία
 Εσωτερικός έλεγχος

Καζαντζής (2006), σελ. 569 – 593.
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 Υπολογιστικές εργασίες
 Αλληλογραφία ελεγχόμενης μονάδας
 Αριθμοδείκτες και αναλυτική επισκόπηση
 Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία
 Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία προς τον ελεγκτή
 Πληροφορίες από συνεντεύξεις και παρατηρήσεις
Επαλήθευση Συναλλαγών
Η επαλήθευση συναλλαγών (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)53 έχει να κάνει με τη
πραγματοποίηση

επαληθεύσεων

των

λογαριασμών

και

των

χρηματοοικονομικών

καταστάσεων μίας οικονομικής μονάδας. Συγκεκριμένα η επαλήθευση συναλλαγών έχει να
κάνει με όλα τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες μίας συναλλαγής. Δηλαδή, αρχικά πρέπει
να επαληθευθεί η πραγματοποίηση (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)54 μίας συναλλαγής και
κατά πόσο είναι καταχωρημένη στη σωστή ελεγχόμενη περίοδο στα λογιστικά βιβλία της
επιχείρησης, έπειτα θα πρέπει να ελεγχθεί η πληρότητα για το εάν τα παραστατικά έχουν
καταχωρηθεί πράγματι στα λογιστικά βιβλία της ελεγχόμενης εταιρίας. Έπειτα ελέγχεται η
ακρίβεια (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)55 για το ποσό το οποίο έχει καταχωρηθεί και εάν
είναι εκφρασμένο στο νόμισμα που πρέπει (ευρώ) και εάν όλα τα γεγονότα έχουν καταχωρηθεί
βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών. Στη συνέχεια πραγματοποιείται διαχωρισμός των
χρήσεων, δηλαδή εάν οι συναλλαγές και τα λογιστικά γεγονότα έχουν πραγματοποιηθεί στα
πλαίσια της ελεγχόμενης περιόδου. Ακολουθεί η ταξινόμηση (Νεγκάκης και Ταχυνάκης,
2013)56 των συναλλαγών και των γεγονότων της οικονομικής μονάδας στους αντίστοιχους
λογαριασμούς.
Κατά την επαλήθευση των υπολοίπων (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)57 των
συναλλαγών αρχικά διαπιστώνεται εάν είναι υπαρκτά και σωστά καταγεγραμμένα τα
περιουσιακά στοιχεία, τα κεφάλαια και οι υποχρεώσεις της ελεγχόμενης εταιρίας. Στη συνέχεια
πρέπει να διαπιστωθεί εάν τα δικαιώματα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων είναι στη
κυριότητα της ελεγχόμενης εταιρίας. Η πληρότητα, η αποτίμηση και ο επιμερισμός των
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περιουσιακών στοιχείων εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, εάν
εμφανίζονται σωστά στα λογιστικά της βιβλία και εάν έχουν καταχωρηθεί βάσει τους κανόνες
που βρίσκονται σε ισχύ.
Στη συνέχεια, παραθέτοντας στοιχεία για τη διεκπεραίωση58 του εσωτερικού ελέγχου
παρατηρείται εάν τα λογιστικά γεγονότα και στοιχεία που εμφανίζονται στους λογαριασμούς
είναι πραγματικά και αφορούν τη σωστή διαχειριστική περίοδο και εάν οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία. Ακόμη επαληθεύεται η ταξινόμηση και η
κατανόηση των στοιχείων αυτών και τέλος η ακρίβεια και η αποτίμηση των οικονομικών
πληροφοριών παρουσιάζονται σωστά και τα ποσά είναι ακριβή. Για την απόκτηση των
ελεγκτικών τεκμηρίων που μπορεί να σχετίζονται με τον έλεγχο μία οικονομικής μονάδας
μπορεί να γίνει ένας σχεδιασμός δοκιμασιών δικλίδων και βάσει των συνθηκών να
υποδηλώνεται η λειτουργία μίας δικλίδας. Τα ελεγκτικά τεκμήρια περιλαμβάνουν (Νεγκάκης
και Ταχυνάκης, 2013)59 πληροφορίες και στοιχεία που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της
διοίκησης. Πρέπει να αναφερθεί ότι η έλλειψη στοιχείων και πληροφοριών είναι και αυτό
τεκμήριο.
Διαδικασία επιλογής τεκμηρίων
Ο εσωτερικός ελεγκτής για να καταφέρει να συγκεντρώσει τα τεκμήρια (Νεγκάκης και
Ταχυνάκης, 2013)60 τα οποία είναι χρήσιμα για τον εσωτερικό έλεγχο που θέλει να
διεκπεραιώσει ακολουθεί κάποιες διαδικασίες:
 Η επιθεώρηση (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)61 αφορά την εξέταση όλων των
οικονομικών στοιχείων σε οποιαδήποτε μορφή βρίσκονται και αποτελούν ελεγκτικά
τεκμήρια στη διάθεση του εσωτερικού ελεγκτή. Τα στοιχεία αυτά διαφέρουν ανάλογα
το βαθμό αξιοπιστίας τους και τη πηγή την οποία προέρχονται.
 Η παρατήρηση (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)62 αφορά τη παρουσία του ελεγκτή
κατά την εκτέλεση μίας διαδικασίας ή μίας ενέργειας όπως είναι καταμέτρηση των
αποθεμάτων της ελεγχόμενης εταιρίας. Ο ελεγκτής παρατηρεί σε πραγματικό χρόνο την
εκτέλεση μίας σειράς ενεργειών πράγμα το οποίο βέβαια μπορεί να επηρεάσει το τρόπο
και το χρόνο εκτέλεσης.
Απόφ. ΕΛΤΕ 483/04.
ΔΠΕ 500, παρ.2. Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 279.
60
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 279.
61
ΔΠΕ 500, παρ.14. Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 279.
62
ΔΠΕ 500, παρ.17. Πρβλ. ΔΠΕ 501. Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 279.
58
59

33

 Η εξωτερική επιβεβαίωση έχει να κάνει με το εξωτερικό περιβάλλον της ελεγχόμενης
επιχείρησης και συγκεκριμένα με τη μορφή απάντησης ενός τρίτου προσώπου προς τον
ελεγκτή. Ουσιαστικά η εξωτερική επιβεβαίωση μπορεί να αφορά την εξακρίβωση των
υπολοίπων των λογαριασμών αλλά και τήρηση συμφωνιών και συναλλαγών (Νεγκάκης
και Ταχυνάκης, 2013)63.
 Ο επανυπολογισμός (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)64 των λογιστικών εγγραφών και
όλων των λογιστικών στοιχείων και κατά πόσο είναι ακριβείς και σωστά
υπολογισμένες.
 Η επανεκτέλεση (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)65 έχει να κάνει με ενέργειες οι
οποίες έχουν εκτελεστεί από την εταιρία ήδη και εκτελούνται ξανά από τον ελεγκτή.
 Οι αναλυτικές διαδικασίες (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)66 αφορούν τις
αξιολογήσεις χρηματοοικονομικών πληροφοριών οι οποίες προκύπτουν μέσα από την
ανάλυση σχέσεων. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν συγκριτικές διαδικασίες
προηγούμενων περιόδων, αναμενόμενα αποτελέσματα της εταιρίας και πληροφορίες
του κλάδου όπως σύγκριση δεικτών.
 Διερευνητικές ερωτήσεις (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)67 οι οποίες βοηθούν στην
αναζήτηση πληροφοριών. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την αναζήτηση αυτή
λειτουργούν ως επιβεβαιωτικά ελεγκτικά τεκμήρια.
 Η εσωτερική επιβεβαίωση προέρχεται από το περιβάλλον της ελεγχόμενης εταιρίας και
συγκεκριμένα από τη διοίκηση. Η διαβεβαίωση αυτή από τη διοίκηση αναφέρεται στη
σωστή και αξιόπιστη κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)68.
Με τη βοήθεια των παραπάνω ο ελεγκτής (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)69 πρέπει να
εξάγει συμπεράσματα για την απόκτηση των ελεγκτικών τεκμηρίων και όσον αφορά την
επάρκεια και τη καταλληλότητά τους. Πρέπει επίσης να εξετάσει εάν υπάρχουν
περιπτώσεις και γεγονότα τα οποία δεν επιβαρύνουν με κάποιο τρόπο την ελεγχόμενη
εταιρία.
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Καταλληλότητα ελεγκτικών τεκμηρίων
Η καταλληλότητα (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)70 των ελεγκτικών τεκμηρίων αφορά την
ποιότητά τους (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)71, δηλαδή τη σχετικότητα και την αξιοπιστία
τους. Τα τεκμήρια θεωρούνται κατάλληλα για τον έλεγχο που διεξάγει ο ελεγκτής όταν είναι:
 Σχετικά (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)72 με το σκοπό που έχει ο έλεγχος και τις
αποφάσεις που καλείται να λάβει ο ελεγκτής.
 Αντικειμενικά (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)73 σε σχέση με το πόσο πιστά
αποδίδουν τη πραγματικότητα.
 Αξιόπιστα (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)74 σε σχέση με το σκοπό και το λόγο
συλλογής τους.
 Επαληθεύσιμα (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)75 ως προς τη νομιμότητα, πληρότητα
και αντικειμενικότητα από άλλους ελεγκτές και το βαθμό της φερεγγυότητας των
τεκμηρίων που αποκτώνται από τη διοίκηση.
 Αυθεντικά (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)76 ως προς όλα τα χαρακτηριστικά τους
γνωρίσματα.
Επάρκεια ελεγκτικών τεκμηρίων
Η επάρκεια των αποδεικτικών τεκμηρίων εξαρτάται από τη ποσότητά τους. Δηλαδή η
ποσότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων πρέπει να είναι αρκετή για τη διεκπεραίωση του ελέγχου.
Η ποσότητα των ελεγκτικών αποδείξεων που απαιτούνται, επηρεάζονται από την εκτίμηση του
ελεγκτή για τους πιθανούς κινδύνους σφάλματος και από τη ποιότητα των ελεγκτικών
τεκμηρίων. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την επάρκεια των ελεγκτικών τεκμηρίων είναι
(Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)77:
 Η πιθανότητα σφάλματος οδηγεί στην απόκτηση περισσότερο πειστικών ελεγκτικών
τεκμηρίων λόγω της υψηλότερης εκτίμησης κινδύνου.
 Η σπουδαιότητα αποδεικτικών στοιχείων επηρεάζει την αποδεικτική δύναμη στοιχείων.
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 283.
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 Το κόστος συλλογής επηρεάζει το αριθμητικό μέγεθος, καθώς ο ελεγκτής εξετάζει το
κόστος συλλογής δεδομένων.

3.12 Ελεγκτικός Κίνδυνος
Ο ελεγκτικός κίνδυνος τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και περισσότερο στα συστήματα
εσωτερικών ελέγχων αλλάζοντας έτσι μεθόδους του ελεγκτικού έργου. Ο ελεγκτικός κίνδυνος
(Καζαντζής, 2006)78 είναι ο κίνδυνος ένας ελεγκτής να εκδώσει μία έκθεση ελέγχου σύμφωνης
γνώμης χωρίς επιφύλαξη για τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες είναι ανακριβείς και
αναξιόπιστες.
Ο ελεγκτικός κίνδυνος αποτελείται από τρία στοιχεία: α) τον Εγγενή Κίνδυνο, β) τον
Κίνδυνο Εσωτερικού Ελέγχου και γ) τον μη Αποκάλυψης.
Αναλυτικά:
α). Ο εγγενής κίνδυνος είναι (Καζαντζής, 2006)79 «η πιθανότητα οι οικονομικές
καταστάσεις μίας οικονομικής μονάδας να περιέχουν ουσιώδη σφάλματα ή
παραλείψεις λόγω της φύσης και του είδους των εργασιών και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της οικονομικής μονάδας υποθέτοντας ότι δε λειτουργεί κανένα
σύστημα εσωτερικού ελέγχου». Η ύπαρξη (Καζαντζής, 2006)80 σφαλμάτων που
σχετίζονται με την ελεγχόμενη οικονομική μονάδα είναι το περιεχόμενο του εγγενή
κινδύνου. Επίσης οι ελεγκτές είναι σε θέση να κάνουν κάποιες εκτιμήσεις κινδύνου για
τα αποτελέσματα και τα ευρήματα που αναμένονται αλλά σε αρκετές περιπτώσεις οι
εκτιμήσεις είναι είτε μεγαλύτερες είτε μικρότερες. Κάποιοι από τους παράγοντες που
επηρεάζουν το επίπεδο εγγενούς κινδύνου είναι: η αρχική ή επαναλαμβανόμενη
ανάθεση ελέγχου η οποία επιφυλάσσει υψηλότερο κίνδυνο καθώς δεν υπάρχει εμπειρία
και σε τυχόν σύνθετες περιπτώσεις κατά τον έλεγχο δεν θα υπάρχει η σωστή
αντιμετώπιση. Ένας άλλος παράγοντας είναι τα αποτελέσματα από τον προηγούμενο
έλεγχο τα οποία είναι εξίσου σημαντικά καθώς θα δώσουν ένα ερέθισμα μεγαλύτερης
προσοχής στον ελεγκτή σε περίπτωση όπου τα προηγούμενα αποτελέσματα είχαν φέρει
στο φως αναξιόπιστες πληροφορίες. Ο βαθμός του εγγενούς κινδύνου μπορεί ακόμη να
επηρεαστεί και από λογιστικούς υπολογισμούς και περίπλοκες συναλλαγές οι οποίοι
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δυσκολεύουν και το έργο του ελεγκτή και από ισχυρισμούς της διοίκησης για τις
οικονομικές καταστάσεις και τους λογαριασμούς.
β). Ο κίνδυνος Εσωτερικού Ελέγχου (Καζαντζής, 2006)81 έχει να κάνει με την
αποτελεσματικότητα καθώς όσο πιο αποτελεσματικός είναι ο εσωτερικός έλεγχος μίας
οικονομικής μονάδας τόσο μικρότερος είναι και εγγενής κίνδυνος. Έτσι ο κίνδυνος
εσωτερικού ελέγχου εμφανίζεται όταν υπάρχει αδυναμία εντοπισμού σφαλμάτων στις
συναλλαγές και τις οικονομικές καταστάσεις. Ο ρόλος του ελεγκτή και εδώ είναι
αρκετά σημαντικός. Καλείται να κάνει έναν έλεγχο των δικλίδων ασφαλείας με σκοπό
το χαρακτηρισμό του κινδύνου σε υψηλό ή μη, εάν υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας οι
οποίες μπορούν να βελτιώσουν και να αποτρέψουν λάθη, ή εάν ο ελεγκτής ελέγξει την
επάρκεια των δικλίδων και κατά πόσο είναι αποτελεσματικές. Όταν ο έλεγχος είναι
πλήρης και σωστά σχεδιασμένος είναι προφανές ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες
είναι αξιόπιστα και αληθή, με αποτέλεσμα να εμποδίζονται λάθη, ενώ εάν υπάρχουν να
εντοπίζονται έγκαιρα.
γ). Ο κίνδυνος μη αποκάλυψης (Καζαντζής, 2006)82 αφορά τη πιθανότητα να μην είναι
δυνατόν να αποκαλυφθούν σφάλματα ή λάθη και να συνεχίζεται η ύπαρξή τους με
αποτέλεσμα να επηρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις. Πρέπει να αναφερθεί η
περίπτωση όπου όταν ο εγγενής κίνδυνος και ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου είναι
χαμηλοί τότε ο ελεγκτής μπορεί να δεχθεί υψηλότερο κίνδυνο μη αποκάλυψης με
αποτέλεσμα ο εγγενής κίνδυνος να είναι χαμηλού επιπέδου. Τέλος ο κίνδυνος μη
αποκάλυψης αποτελείται (Καζαντζής, 2006)83 από δύο επιμέρους ελέγχους. Ο ένας
είναι ο κίνδυνος δειγματοληψίας ο οποίος αφορά το γεγονός ότι ο ελεγκτής πιθανότατα
να ελέγχει μόνο ένα ποσοστό των ελεγκτικών τεκμηρίων κάποιων λογαριασμών. Ενώ
ο δεύτερος είναι ο κίνδυνος παραγόντων εκτός δειγματοληψίας ο οποίος αφορά μία μη
κατάλληλη μέθοδο που χρησιμοποίησε ο ελεγκτής με αποτέλεσμα να μη έγινε σωστός
έλεγχος και δεν κατάφερε να ανιχνεύσει τυχόν λάθη και σφάλματα.
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3.13 Οικονομικές Ατασθαλίες και Απάτες
Οι οικονομικές ατασθαλίες (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)84 είναι συμβάντα τα οποία δεν
ακολουθούν τους κανονισμούς που έχουν τεθεί και γίνονται εσκεμμένα και προς όφελος ή εις
βάρος της εταιρίας, από άτομα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στις
περιπτώσεις όπου η εξαπάτηση γίνεται εις βάρος της εταιρίας κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό
είναι για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων κάποιων εργαζομένων. Κατά το σχεδιασμό των
διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες εξέτασης των
ενδεχόμενων οικονομικών ατασθαλιών. Για το λόγο αυτό ελέγχονται λογιστικές ενέργειες και
στοιχεία ώστε να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
ελεγχόμενης εταιρίας.
Σημαντικό ρόλο έχει ο ελεγκτής και η ικανότητά του να εντοπίζει ενδείξεις μίας
οικονομικής ατασθαλίας. Βέβαια η πρόληψη είναι σημαντικότερη για την αποφυγή μία απάτης
αλλά και το περιορισμό των συνεπειών που μπορεί να επιφέρει. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
τον έλεγχο ο οποίος καθορίζεται από τη διοίκηση. Έτσι ο εσωτερικός ελεγκτής για να
αποτρέψει τις οικονομικές ατασθαλίες πρέπει να εντοπίσει αν η οργάνωση ενός τμήματος
διευκολύνει τον εσωτερικό έλεγχο και να κρίνει τη καλύτερη επιλογή των κατάλληλων
ελεγκτικών διαδικασιών. Επίσης εάν οι οργανωτικοί στόχοι είναι εφικτοί όσον αφορά τις
ελεγκτικές διαδικασίες και αν υπάρχουν γραπτοί κανονισμοί στην εταιρία οι οποίοι να
απαγορεύουν τις ενέργειες εκείνες που μπορεί να επιφέρουν οικονομικές ατασθαλίες. Πρέπει
ακόμη ο εσωτερικός ελεγκτής να καθορίσει την ύπαρξη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών και
την ύπαρξη μηχανισμών οι οποίοι βοηθούν στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της
εταιρίας. Τέλος, θα πρέπει να γίνουν συστάσεις για την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου ώστε
να είναι πιο αποτελεσματικοί σχετικά με το κόστος του.
Εντοπισμός οικονομικών Ατασθαλιών
Για να γίνει ο εντοπισμός (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)85 των οικονομικών ατασθαλιών
αρκεί η ύπαρξη στοιχείων που θα βοηθήσουν σε αυτό μέσα από τον εσωτερικό έλεγχο, τον
εξωτερικό έλεγχο και από άλλες πηγές του περιβάλλοντος της επιχείρησης. Οι ελεγκτές θα
πρέπει να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις βάσει των οποίων θα είναι σε θέση να εντοπίσουν
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τυχόν ενδείξεις. Επίσης οι ελεγκτές θα πρέπει να δίνουν έμφαση στις συνθήκες εκείνες οι
οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη ατασθαλιών.
Τέτοιες αδυναμίες μπορούν να δημιουργηθούν στο σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και έτσι
θα πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερα επίπεδα ασφαλείας ώστε να εντοπιστούν τα σημεία
εκείνα που είναι ευάλωτα στη δημιουργία ατασθαλιών.
Το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου ελέγχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες από τις
οικονομικές ατασθαλίες και με τη βοήθεια και έπειτα από συζητήσεις με το προϊστάμενο
οικονομικών υπηρεσιών βρίσκουν τρόπους και αποφασίζουν για τη διεξαγωγή πρόσθετων
ελέγχων. Όταν είναι αναγκαία η διεξαγωγή έρευνας, τότε ο προϊστάμενος οικονομικών
υπηρεσιών και ο προϊστάμενος εσωτερικού ελέγχου αποφασίζουν εάν πρέπει να μετάσχουν
περισσότερα άτομα στην έρευνα. Για τη διεξαγωγή της έρευνας ορίζονται διαδικασίες οι οποίες
εφαρμόζονται με σκοπό να εντοπιστούν τα αίτια και τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τις
οικονομικές ατασθαλίες.
Μετά την ολοκλήρωση (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)86 των ερευνών το τμήμα
εσωτερικού ελέγχου περνά σε μία αξιολόγηση των γεγονότων που συνέβησαν για να
αποφανθεί αν πρέπει να εφαρμοστούν ή να χρησιμοποιηθούν καταλληλότερες διαδικασίες
εσωτερικού ελέγχου για τη προστασία των περιουσιακών στοιχείων αλλά και ολόκληρης της
ελεγχόμενης εταιρίας. Ακόμη, πρέπει τα ίδια τα μέλη της εταιρίας να διευκολυνθούν για τον
εντοπισμό οικονομικών ατασθαλιών στο μέλλον. Όταν μετά τις ελεγκτικές διαδικασίες
βρεθούν τα αποδεικτικά στοιχεία για τα ατασθαλίες τότε ενημερώνεται αμέσως ο προϊστάμενος
οικονομικών υπηρεσιών. Για όλα αυτά συντάσσεται γραπτή έκθεση ώστε να γνωστοποιηθούν
τα ευρήματα και τα συμπεράσματα.
Απάτες Και Αποτροπή
Απάτη λογίζεται κάθε συμπεριφορά η οποία οδηγεί ένα άτομο να κάνει πράξεις κερδίζοντας
κάποιο πλεονέκτημα από τις πράξεις αυτές. Έτσι ένα άτομο (Καζαντζής, 2006)87 από το
προσωπικό μίας εταιρίας το οποίο μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο οικονομικό πρόβλημα ή έχει
τις γνώσεις να παραποιήσει κάποιους λογαριασμούς μπορεί να κάνει μία απάτη εις βάρος της
εταιρίας. Για να ανιχνεύσει ο ελεγκτής μία απάτη πρέπει πρώτα να ενημερώσει τα μέλη της
ελεγκτικής ομάδας σε περίπτωση σημαντικής παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων
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λόγω απάτης. Ο ελεγκτής θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη διερεύνηση του θέματος σε
άτομα τα οποία έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Για την ανίχνευση της απάτης ο ελεγκτής
(Καζαντζής, 2006)88 θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει επαρκείς και σχετικές γνώσεις έτσι
ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει τις ενδείξεις απάτης. Ακόμη θα πρέπει να ειδοποιεί το
προσωπικό της εταιρίας για τις τυχόν ενδείξεις με αποτέλεσμα τη λήψη των απαραίτητων
μέτρων.
Για τη διερεύνηση μίας απάτης προϋπόθεση είναι να εκτελεστούν εκτενείς διαδικασίες
ελέγχου ώστε να γίνει η εξακρίβωσή της. Για την υλοποίηση της διερεύνησης αυτής θα πρέπει
ο ελεγκτής να εκτιμήσει το επίπεδο και την έκταση της πολυπλοκότητας της απάτης μέσα στην
επιχείρηση, να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να διεξαχθεί μία
αποτελεσματική διενέργεια έρευνας. Θα πρέπει επίσης να σχεδιάσει τις απαραίτητες
διαδικασίες για την εκτέλεση ενός σωστού και ολοκληρωμένου ελέγχου, όπως και να αναλάβει
το συντονισμό των δραστηριοτήτων της διοίκησης και του προσωπικού που είναι απαραίτητοι
για να διεκπεραιωθεί η έρευνα της απάτης.
Με βάσει το Επαγγελματικό Πρότυπο 280, ο καλύτερος και αποτελεσματικότερος
μηχανισμός (Καζαντζής, 2006)89 αποτροπής απάτης είναι ο εσωτερικός έλεγχος, για τον οποίο
βασική ευθύνη έχει η διοίκηση. Επιπλέον, οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι σε θέση να εξετάσουν
και να αξιολογήσουν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου. Βάσει αυτού του Προτύπου η ανακάλυψη της απάτης συνιστάται στην εξακρίβωση
δεικτών απάτης κατάλληλων για να δικαιολογήσουν την εισήγηση μίας διερεύνησης οι οποίοι
έχουν προέλθει από τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου. Για τη διεξαγωγή του ελέγχου
ο εσωτερικός ελεγκτής έχει ευθύνη για την απαραίτητη γνώση που πρέπει να έχει, για την
αξιολόγηση των ενδείξεων μία ενδεχόμενης απάτης και τη γνωστοποίηση στη διοίκηση της
επιχείρησης για τη διάπραξη απάτης. Επίσης, η διερεύνηση (Καζαντζής, 2006)90 απάτης
συνιστάται σε διαδικασίες για το προσδιορισμό εάν έχει συμβεί η απάτη βάσει των ενδείξεων.
Τέλος, μόλις ολοκληρωθεί (Καζαντζής, 2006)91 μία διερεύνηση απάτης, οι εξωτερικοί ελεγκτές
πρέπει να αξιολογούν τα γεγονότα, έτσι ώστε να προγραμματιστούν διαδικασίες ελέγχου ώστε
να συμβάλλουν στην αποκάλυψη της ύπαρξης παρόμοιων ειδών απάτης στο μέλλον και να
συμβάλλουν στην εκπλήρωση του καθήκοντος του εσωτερικού ελεγκτή για διατήρηση
επαρκούς γνώσης της απάτης.
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Παραποίηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Από Τη Διοίκηση Των Επιχειρήσεων
Η διοίκηση (Καζαντζής, 2006)92 παραποιεί τα αποτελέσματα των οικονομικών καταστάσεων
μίας οικονομικής μονάδας με σκοπό να επιτύχει ένα προκαθορισμένο επιθυμητό αποτέλεσμα,
το οποίο έχει τεθεί από την ίδια τη διοίκηση ή από εξωτερικούς οικονομικούς αναλυτές.
Κίνητρα (Καζαντζής, 2006)93 τα οποία απορρέουν από τη λειτουργία της
κεφαλαιαγοράς, μπορούν να ωθήσουν τη διοίκηση σε μία τέτοια πράξη. Η επιθυμία της
διοίκησης να πετύχει και πολλές φορές να ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών είναι ένα
ισχυρό κίνητρο παραποίησης οικονομικών αποτελεσμάτων. Οι αναλυτές βασίζονται κατά
κύριο λόγο στις πληροφορίες που έχουν ανακτήσει οι ίδιοι και καταρτίζουν προϋπολογισμούς
οι οποίοι θα πρέπει να προσεγγίζουν τους προϋπολογισμούς της διοίκησης. Η διοίκηση έχει
κίνητρο να παραποιήσει τις καταστάσεις για να φαίνεται ότι έχει επιτύχει τις προβλέψεις που
έγιναν. Ένα ακόμη κίνητρο είναι η άντληση (Καζαντζής, 2006)94 κεφαλαίων από το
Χρηματιστήριο Αξιών, όπου η εταιρία θα πρέπει να παρουσιάζει ανοδική τάση στα κέρδη της
και γι’ αυτό το λόγο για να το επιτύχει αυτό, κατά τη δημοσίευση των στοιχείων αυτών
παραποιεί τα οικονομικά της αποτελέσματα. Επίσης, ο ανταγωνισμός (Καζαντζής, 2006) 95 των
οικονομικών οντοτήτων είναι εκείνος ο οποίος ωθεί τις διοικήσεις σε μία τέτοια πράξη για τη
παρουσίαση όσο το δυνατόν υψηλότερα αποτελέσματα. Αρκετές επιχειρήσεις βρίσκονται στη
θέση δανεισμού από τις τράπεζες και για να το καταφέρουν αυτό εμφανίζουν αποτελέσματα τα
οποία είναι ικανοποιητικά για τα πιστωτικά ιδρύματα ώστε να επωφεληθούν το δανεισμό. Το
κίνητρο αυτό πολλές φορές γίνεται πιο ισχυρό για τις εταιρίες οι οποίες στηρίζουν στη
χρηματοοικονομική τους μόχλευση τη βελτίωση των αποδόσεών τους στις μετοχές αλλά και
ως επιχειρήσεις γενικότερα. Επιπλέον, όταν υπάρχει στο προσκήνιο μία συγχώνευση ή μία
εξαγορά μία εταιρίας, χρειάζεται η παρουσίαση ικανοποιητικών οικονομικών καταστάσεων για
να επιτύχει μία από τις παραπάνω πράξεις. Μία επιχείρηση για να καταφέρει να διατηρήσει
τους μετόχους της, κάνει προσπάθειες για τη διατήρηση και αύξηση της μερισματικής
πολιτικής, με τρόπο εμφάνισης μειωμένων κερδών ώστε να δοθεί μέρισμα.
Κίνητρα (Καζαντζής, 2006)96 τα οποία προέρχονται από συμβατικές υποχρεώσεις της
επιχείρησης είναι ικανά

να οδηγήσουν μία οικονομική μονάδα στη παραποίηση των

οικονομικών της καταστάσεων. Για το λόγο αυτό, κίνητρο αποτελούν και οι δανειακές
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συμβάσεις οι οποίες απαιτούν και έχουν όρους η επιχείρηση να έχει συγκεκριμένα επίπεδα
αποτελεσμάτων στις καταστάσεις της ώστε να καταφέρει να αποπληρώσει το δάνειο. Σε
περίπτωση αθέτησης των όρων από πλευράς της επιχείρησης υπάρχει δυνατότητα αύξησης του
επιτοκίου άρα για να παραβιαστούν οι όροι του δανείου η επιχείρηση παρουσιάζει αυξημένα
αποτελέσματα έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τους όρους του δανείου. Οι αμοιβές (Καζαντζής,
2006)97 της διοίκησης είναι ισχυρό κίνητρο επηρεασμού των αποτελεσμάτων της επιχείρησης,
καθώς το γεγονός των υψηλών αμοιβών της διοίκησης δεν συνεπάγεται και μία καλή επίδοση
της επιχείρησης γενικότερα. Άρα η διοίκηση έχει αυτό ως κίνητρο για να επιτύχει υψηλότερες
αμοιβές.
Η διατήρηση της διοικητικής θέσης (Καζαντζής, 2006)98 ενός μέλους της ανώτατης
διοίκησης, αποτελεί κίνητρο για ένα τέτοιο μέλος να παραποιήσει τα οικονομικά αποτελέσματα
της επιχείρησης. Όμοια περίπτωση αποτελεί και μία προαγωγή σε μία ανώτερη θέση που θα
ήθελε να αποκομίσει ένα μέλος της διοίκησης και για να το επιτύχει αυτό μπορεί να επηρεάσει
τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Υπάρχουν κίνητρα τα οποία σχετίζονται με το ρυθμιστικό
πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, δηλαδή το ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου που ανήκει
η επιχείρηση, τις αντιμονοπωλιακές ρυθμίσεις και τη προσπάθεια φοροδιαφυγής των
επιχειρήσεων, όπου προσπάθεια της επιχείρησης είναι να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο
η φορολογική επιβάρυνση μειώνοντας τα κέρδη με παραποίηση των αποτελεσμάτων της.
Πρέπει τέλος, να γίνει αναφορά στα κίνητρα τα οποία απορρέουν από την επιχειρησιακή
κουλτούρα (Καζαντζής, 2006)99 και αφοράν τους βραχυπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης
και τη κατάρτιση μη ρεαλιστικών προϋπολογισμών και σχεδίων δράσης.
Για τη παραποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται κάποιες
πρακτικές (Καζαντζής, 2006)100. Αυτές οι πρακτικές συνοπτικά είναι:


Η λογιστική κάθαρση (Καζαντζής, 2006)101, η οποία αποτελεί παραποίηση των
οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης με παρέμβαση της διοίκησης. Η
διοίκηση η οποία μόλις έχει αναλάβει καθήκοντα, επιχειρεί να επηρεάσει τα
τρέχοντα αποτελέσματα ώστε να εμφανίζονται μειωμένα και να εμφανίζονται
αυξημένα τα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων.
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Τα λογιστικά τεχνάσματα (Καζαντζής, 2006)102 αφορούν την εφαρμογή των
λογιστικών προτύπων από οικονομικές μονάδες οι οποίες έχουν πολύπλοκες
χρηματοοικονομικές δομές και μπορεί να επηρεάσει τις πραγματικές
οικονομικές καταστάσεις. Σε τέτοια περίπτωση η οικονομική παραποίηση που
συμβαίνει είναι σκόπιμη και προέρχεται από τη διοίκηση. Τα τεχνάσματα αυτά
μπορεί να σχετίζονται με μεγέθη τα οποία είναι εκτός Ισολογισμού όπου
αρκετές επιχειρήσεις δεν αποτυπώνουν στον ισολογισμό τους πάγια στοιχεία
έτσι ώστε να εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις λιγότερες αποσβέσεις,
δηλαδή λιγότερα έξοδα από ότι κέρδη. Λογιστικό τέχνασμα είναι επίσης και η
παραποίηση των άυλων στοιχείων ενεργητικού καθώς η αξία τους δε
προσδιορίζεται εύκολα και με ακρίβεια. Επιπλέον, οι τεχνικές οι οποίες
χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση με την εφαρμογή δραστηριοτήτων μέσω
διαδικτύου είναι ένας τρόπος ο οποίος μπορεί να παραποιήσει την εικόνα της
επιχείρησης καθώς χρησιμοποιούνται φόρμουλες της ίδιας της επιχείρησης.
Τέλος, η διαστρέβλωση των πραγματικών εσόδων αφορά στην αναγνώριση
εσόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα.

3.14 Εσωτερικός Έλεγχος Λογαριασμών
Εσωτερικός Έλεγχος Καθαρής Θέσης
Τα κεφάλαια (Κόντος, 2010)103 όπου δεν έχουν σταθερή απόδοση αλλά μπορούν να
πολλαπλασιαστούν και να εκμηδενισθούν τελείως λέγονται Καθαρή Θέση. Ο εσωτερικός
έλεγχος των χρηματικών διαθεσίμων (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)104 βασικό στόχο έχει
τον περιορισμό λαθών και τη διασφάλιση της ορθότητας και της αξιοπιστίας των λογιστικών
βιβλίων μίας οικονομικής μονάδας. Οι ελεγκτικές διαδικασίες που απαιτούνται, αφορούν τη
σύγκριση πραγματικών και λογιστικών στοιχείων με σκοπό να εντοπιστούν τυχών
παρεκκλίσεις που αφορούν τα χρηματικά διαθέσιμα.
Οι διαδικασίες (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)105 αυτές αφορούν τη σωστή
καταχώρηση, παρακολούθηση και παρουσίαση των διαθεσίμων στα λογιστικά βιβλία. Αυτό
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γίνεται με τρόπο ώστε να εξακριβώνεται η συμφωνία των λογαριασμών των καταθέσεων που
βρίσκονται σε τράπεζα με τα υπόλοιπα των βιβλίων της εταιρίας, οποία πραγματοποιείται από
αρμόδιο υπάλληλο της επιχείρησης κυρίως μέσω της κίνησης λογαριασμού που στέλνουν οι
τράπεζες σε τακτά διαστήματα. Οι ελεγκτικές διαδικασίες συνεχίζονται με εκείνες που
αφορούν την εξακρίβωση της συνεπούς εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης της
επιχείρησης. Στο σημείο αυτό γίνεται εξακρίβωση της σωστής λογιστικοποίησης και
καταχώρισης των στοιχείων που αφορούν τους λογαριασμούς ταμειακών διαθεσίμων, πράγμα
το οποίο δεν είναι αρκετό, οπότε απαραίτητη γίνεται και η εξακρίβωση της συνεπούς
εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης η οποία θέτει το στρατηγικό προσανατολισμό της
εταιρίας στον λογαριασμό αυτό, αποτελώντας και το κλειδί για τη διασφάλιση της ρευστότητας
της οικονομικής μονάδας. Η ύπαρξη των διαδικασιών που αφορούν τη προστασία της
επιχείρησης από διάφορους κινδύνους, γίνεται για τη προστασία των χρηματικών διαθεσίμων
σε χώρους ασφαλείς λόγω του ότι φέρουν μεγάλο κίνδυνο.
Οι πιο σημαντικές διαδικασίες (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)106 που περιλαμβάνει ο
εσωτερικός έλεγχος των διαθεσίμων είναι η περιγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
για το λογαριασμό αυτό, η παρακολούθηση ενός δείγματος ταμειακών συναλλαγών μέσα στο
λογιστικό σύστημα της επιχείρησης, η επαλήθευση των αθροισμάτων του αναλυτικού
καθολικού ταμείου με το γενικό καθολικό και ταυτόχρονη παρακολούθηση των εγγραφών
στους λογαριασμούς του καθολικού. Ακόμη, πρέπει να εξετάζονται οι συναλλαγές ώστε να μη
διεκπεραιώνονται από την αρχή ως το τέλος από τον ίδιο υπάλληλο, όπως επίσης πρέπει να
γίνεται επαλήθευση ότι οι ταμειακές εισπράξεις κατατίθενται άμεσα στη τράπεζα σε
λογαριασμό της επιχείρησης και καταχωρούνται στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία.
Εσωτερικός Έλεγχος Εσόδων
Ο προσδιορισμός των εσόδων κατά κύριο λόγο γίνεται προσεγγιστικά. Ο εσωτερικός έλεγχος
των εσόδων (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)107 αφορά «την εξέταση των διαδικασιών που
απαιτούνται να πραγματοποιηθούν από τον εσωτερικό ελεγκτή ώστε να περιορίζεται η ύπαρξη
λαθών και να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων σε ότι αφορά
τους συγκεκριμένους λογαριασμούς». Ο έλεγχος αυτός σκοπό έχει τη διασφάλιση ότι όλες οι
συναλλαγές των πωλήσεων που αφορούν τη τρέχουσα περίοδο έχουν πραγματοποιηθεί και
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καταχωρηθεί σωστά, την εξέταση της γνησιότητας των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται
και λαμβάνονται και την ορθή παρακολούθηση και παρουσίαση των λογαριασμών στα
λογιστικά βιβλία.
Οι σημαντικότερες διαδικασίες (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)108 οι οποίες πρέπει να
έρθουν εις πέρας βάσει του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου είναι ο δειγματοληπτικός
έλεγχος παραστατικών στοιχείων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και απόδειξη γνησιότητας
των παραστατικών, ο καταμερισμός καθηκόντων των υπαλλήλων, η επισκόπηση της κίνησης
των αναλυτικών λογαριασμών για την ύπαρξη τυχόν σημαντικών κονδυλίων, τον έλεγχο
κινήσεων λογαριασμών εσόδων βάσει των νόμιμων παραστατικών, τον έλεγχο για ορθή
ταξινόμηση των εσόδων όπως και τον έλεγχο για ορθή ταξινόμηση των εσόδων.
Εσωτερικός Έλεγχος Εξόδων
Έξοδα είναι όλα τα στοιχεία τα οποία οδηγούν στη μείωση του κεφαλαίου και τα οποία
προέρχονται από τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες μίας οικονομικής μονάδας. Ο
εσωτερικός έλεγχος των εξόδων (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)109 αφορά «την εξέταση των
διαδικασιών που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν από τον εσωτερικό ελεγκτή, ώστε να
περιορίζεται η ύπαρξη λαθών και να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία των λογιστικών
βιβλίων σε ότι αφορά τους συγκεκριμένους λογαριασμούς». Έχει επίσης ως σκοπό το βαθμό
της γνησιότητας των λογιστικών στοιχείων της σωστής καταχώρησης, παρακολούθησης και
παρουσίασης των λογαριασμών στα λογιστικά βιβλία της εξακρίβωσης της συνεπούς
εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης της ελεγχόμενης επιχείρησης.
Οι πιο σημαντικές ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)110 οι οποίες
ακολουθούνται για τη διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου των εξόδων είναι: ο
δειγματοληπτικός έλεγχος παραστατικών στοιχείων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και
απόδειξη γνησιότητας των παραστατικών που δικαιολογούν τη συναλλαγή, ο καταμερισμός
αρμοδιοτήτων στους κατάλληλους υπαλλήλους, η διαπίστωση για ύπαρξη αποκλίσεων των
εξόδων της ελεγχόμενης χρήσης σε σχέση με εκείνα της προηγούμενης χρήσης, ο έλεγχος
κινήσεων λογαριασμών εξόδων σε σχέση με τα μόνιμα παραστατικά, η σωστή ταξινόμηση
δαπανών και έλεγχος παραλαβής υλικών και βεβαίωσης πραγματοποίησης των υπηρεσιών
σύμφωνα με τη ποιότητα, ποσότητα και τιμές που συμφωνήθηκαν.
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 548 – 549.
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 575.
110
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 575 – 580.
108
109

45

Βέβαια, έλεγχος πρέπει να γίνει και στο κόστος πωληθέντων, στις επιστροφές και
εκπτώσεις αγορών, στις αγορές εξωτερικού, στην εξόφληση των υποχρεώσεων προς τους
προμηθευτές και στο χειρισμό των εξόδων στο τέλος της χρήσης. Γενικά το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου των εξόδων θα πρέπει να αποτρέπει (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)111
την αλλοίωση των οικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένα του λογαριασμού
αποτελεσμάτων που μπορεί να προέρχεται από λάθος λογιστικοποίηση και απεικόνιση των
εξόδων της εταιρίας.

3.15 Χρηματοπιστωτικός Τομέας
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας (Χριστόπουλος και Ντόκας, 2012)112 και οι εμπορικές τράπεζες,
αποτελούν ταυτόχρονα τις πιο αυστηρά ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις στην οικονομία, διότι έχουν
τη δυνατότητα έκδοσης χρήματος με αποτέλεσμα την αύξηση της ρευστότητας της οικονομίας
σε σημαντικές επιπτώσεις σε οικονομικά μεγέθη όπως είναι ο πληθωρισμός113, ενώ παράλληλα
οι πολίτες εμπιστεύονται τα τραπεζικά ιδρύματα για να κάνουν αποταμίευση. Άρα, η
διαχείριση των χρημάτων αυτών θα πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα και προσοχή. Όταν οι
τράπεζες στο παρελθόν λειτουργούσαν ως κρατικές επιχειρήσεις, οι ρυθμιστικοί κανόνες ήταν
αυστηροί σε σημείο όπου οι τράπεζες γνώριζαν εξαρχής τις δραστηριότητές τους. Ο ρόλος του
κράτους σε τέτοιες περιπτώσεις ήταν να διασφαλίζει μέσα από κανόνες λειτουργίας και
δραστηριοτήτων, τις αποταμιεύσεις των πολιτών.
Κανόνες Επιτροπής Βασιλείας
Οι κανόνες επιτροπής Βασιλείας, ουσιαστικά αποτελούν (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)114
τις συμφωνίες που ρυθμίζουν όλες οι λεπτομέρειες επίβλεψης των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, οπότε και αποτελούν ένα πλέγμα προτάσεων, βάσει των οποίων θα πρέπει να
δομούνται οι κανονισμοί λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι Βασιλείες Ι, ΙΙ
και ΙΙΙ είναι συμφωνίες οι οποίες εκδόθηκαν από την Επιτροπή Βασιλείας (Committee on
Banking Supervision – BCBS), η οποία ονομάστηκε έτσι λόγω της πόλης της Ελβετίας όπου
εδρεύει η γραμματεία της Επιτροπής και όπου γίνονται οι απαραίτητες συνεδριάσεις.
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 580.
Χριστόπουλος και Ντόκας, (2012), σελ. 163.
113
Από το 2001, όπου η Ελλάδα εντάχθηκε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), το προνόμιο
έκδοσης νέου χρήματος δεν το έχει η Τράπεζα της Ελλάδος αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
114
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 154.
111
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Επιτροπή Της Βασιλείας ΙΙ (Basel ΙI)
Η δεύτερη συμφωνία της Επιτροπής της Βασιλείας είναι η Βασιλεία ΙΙ (Νεγκάκης και
Ταχυνάκης, 2013)115, η οποία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό ενός πλέγματος προτάσεων
σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δημιουργήθηκε
λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής αστάθειας και των χρηματοπιστωτικών κρίσεων της
δεκαετίας του 1990. Η Επιτροπή της Βασιλείας το 1999 (Χριστόπουλος και Ντόκας, 2012)116
εξέδωσε ως συνέχεια της Βασιλείας Ι, το «Αναθεωρημένο πλαίσιο για τη διεθνή σύγκλιση στη
μέτρηση κεφαλαίου και 10 ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων». Η Βασιλεία ΙΙ σκοπό
(Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)117 έχει το σχεδιασμό ενός διεθνούς προτύπου ελέγχου, όπου
οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις σχετικές διατάξεις ώστε να
προστατεύσουν

τα

χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα

από

τυχόν

λειτουργικούς

και

χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Οι βασικές ρυθμίσεις της συμφωνίας αυτής αφορούν τη
κεφαλαιακή επάρκεια ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και οι κανόνες οι οποίοι
προτείνονται έχουν να κάνουν με την έκθεση του ιδρύματος στον κίνδυνο. Όσο μεγαλύτερη
είναι η έκθεση της τράπεζας σε τυχόν πιστωτικούς κινδύνους, τόσο μεγαλύτερο το ύψος του
κεφαλαίου που πρέπει να διακρατείται ως αντιστάθμισμα, ώστε να διασφαλιστεί η
φερεγγυότητα του ιδρύματος.
Η δομή της συμφωνίας αυτής στηρίζεται σε τρεις βασικούς και διαφορετικούς πυλώνες,
οι οποίοι στηρίζονται σε ένα ενιαίο διεθνές ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο για τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι τρεις πυλώνες λειτουργούν συμπληρωματικά, ενώ η
εφαρμογή τους γίνεται συνολικά ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εποπτείας. Πιο
συγκεκριμένα:
 Ο Πυλώνας Ι (Χριστόπουλος και Ντόκας, 2012)118 έχει να κάνει με τις ελάχιστες
κεφαλαιακές απαιτήσεις 8%, δηλαδή το ελάχιστο επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας που
είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση πιστωτικών κινδύνων, λειτουργικών κινδύνων
και του κινδύνου της αγοράς που μπορεί να τεθεί ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ο
Πυλώνας αυτός εμφανίζεται (Παναγόπουλος και Πελετίδης, 2007)119 για να συμβάλλει
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων από τους κινδύνους που δεν αντιμετωπίζονται
από τον Πυλώνα Ι. Σε σχέση με τη Βασιλεία Ι το ελάχιστο αυτό ποσοστό (8%) και ο
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 154 – 158.
Χριστόπουλος και Ντόκας (2012), σελ. 174.
117
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 155.
118
Χριστόπουλος και Ντόκας (2012), σελ. 177.
119
Παναγόπουλος και Πελετίδης (2007), σελ. 253.
115
116
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ορισμός των ιδίων κεφαλαίων (Χριστόπουλος και Ντόκας, 2012)120 παραμένουν
αμετάβλητα, όπως επίσης και η εποπτική διαδικασία στην αντιμετώπιση των κινδύνων
αγοράς. Η Βασιλεία ΙΙ διαφοροποιείται από στο τμήμα της τήρησης του πιστωτικού
κινδύνου και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου και στην επέκταση κεφαλαιακών
απαιτήσεων για την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου (Χριστόπουλος και
Ντόκας, 2012)121.
 Ο Πυλώνας ΙΙ (Χριστόπουλος και Ντόκας, 2012)122 αφορά τα εργαλεία για να
διασφαλιστούν οι στόχοι του πρώτου πυλώνα και τα οποία εργαλεία παρέχονται από
τις ρυθμιστικές και ελεγκτικές αρχές. Τα τραπεζικά ιδρύματα μπορούν να
αναπτύσσουν εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου σε
διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας με σκοπό τη στάθμιση του κινδύνου με την έγκριση
των εποπτικών αρχών. Επιπλέον τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να καθορίζουν τα
κεφάλαια που είναι απαραίτητα ώστε να καλυφθούν οι κίνδυνοι και να είναι σε θέση
να γνωρίζουν αν έχουν κεφαλαιακή επάρκεια. Ο Πυλώνας ΙΙ αποτελείται από τέσσερις
βασικές αρχές (Χριστόπουλος και Ντόκας, 2012)123 οι οποίες είναι:
1. Η πρόβλεψη των διαδικασιών από τα πιστωτικά ιδρύματα για την εσωτερική
αξιολόγηση της επάρκειας του κεφαλαίου και τη σωστή διατήρηση των ιδίων
κεφαλαίων
2. Η καθιέρωση της εξουσίας εποπτικού ελέγχου της αρτιότητας των διαδικασιών
διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών
3. Η δυνατότητα της αρμόδιας εποπτικής αρχής κεφαλαιακής απαίτησης για
κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου
4. Η καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέμβασης των εποπτικών αρχών σε
περίπτωση επιδείνωσης του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ενός πιστωτικού
ιδρύματος.
Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να παρακολουθεί τις μεθόδους που εφαρμόζονται
για τη διαχείριση των κινδύνων. Βάσει του δεύτερου πυλώνα δημιουργήθηκε η

Ως βασικά ίδια κεφάλαια θεωρούνται κυρίως το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα
κεφάλαια εις νέον. Συμπεριλαμβάνονται επίσης και αποθεματικά από μη διανεμόμενα κέρδη, διαφορές υπέρ το
άρτιο, προνομιούχες μετοχές μη σωρευτικού μερίσματος, αρνητικές διαφορές ενοποίησης και δικαιώματα
μειοψηφίας.
Χριστόπουλος και Ντόκας (2012), σελ. 177.
121
Στο λειτουργικό κίνδυνο περιλαμβάνεται και ο νομικός κίνδυνος, Χριστόπουλος και Ντόκας (2012), σελ.
178.
122
Χριστόπουλος και Ντόκας (2012), σελ. 194.
123
Χριστόπουλος και Ντόκας (2012), σελ. 194.
120
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Εσωτερική Μέθοδος Εκτίμησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Internal Capital Adequacy
Assessment Process – ICAAP)124.
 Ο Πυλώνας ΙΙΙ (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)125 αφορά τη δημιουργία ενός
πλέγματος κανονιστικών διατάξεων για τη σωστή και ολοκληρωμένη γνωστοποίηση
των εκτιμήσεων του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Εισάγει (Χριστόπουλος και
Ντόκας, 2012)126 διατάξεις αναφορικά με την εξωτερική πληροφόρηση των κινδύνων
και των απαιτήσεων που αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και την υποχρέωση
που έχουν για τη γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών. Η γνωστοποίηση αυτή έχει
τυποποιημένη μορφή για τη καλύτερη απεικόνιση και παρουσίαση των στοιχείων,
ώστε να γίνεται ευκολότερη η σύγκριση των τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι
δημοσιοποιήσεις αφορούν τους κινδύνους των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις διαδικασίες
διαχείρισής τους και τη ποιότητα των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων που
χρησιμοποιούνται για τη κάλυψη κινδύνων.
Η Βασιλεία ΙΙ συνδέεται με τον εσωτερικό έλεγχο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και
κατορθώνει να καθορίσει ένα περιβάλλον ελέγχου ικανό για τη προστασία του ιδρύματος και
του επενδυτικού κοινού. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει καθοριστικό ρόλο στη διατύπωση ενός
ρυθμιστικού πλαισίου που διασφαλίζει το επενδυτικό κοινό από τη Βασιλεία ΙΙ. Τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι οι κεφαλαιακοί
στόχοι που έχουν εκτιμηθεί είναι σωστά δομημένοι και συμβαδίζουν με τη λειτουργία της
τράπεζας και με την ενδεχόμενη έκθεση στον κίνδυνο. Γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή ορίζει
πέντε βασικά χαρακτηριστικά (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)127 για τη διαδικασία της
αξιολόγησης και τα οποία είναι:
 Επίβλεψη από το ΔΣ και την ανώτατη διοίκηση
 Ορθή αξιολόγηση κεφαλαίων
 Συνολική εκτίμηση κινδύνων
 Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
 Αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

124

International Convergence of Capital Standards: A Revised Framework: Comprehensive Version, Bank For
International Settlements -Press & Communications, Basel Switzerland, June 2006.
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 156.
125
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 156.
126
Χριστόπουλος και Ντόκας (2012).
127
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 157.
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Η Βασιλεία ΙΙ επικεντρώνεται στην αποτελεσματική αξιολόγηση των συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου καθώς τα συστήματα αυτά έχουν μεγάλη σημασία όσον αφορά την
αξιολόγηση της εκτιμώμενης κεφαλαιακής επάρκειας.
Επιτροπή Της Βασιλείας ΙΙΙ (Basel III)
Η τρίτη κατά σειρά συμφωνία της Επιτροπής είναι η Βασιλεία ΙΙΙ (Νεγκάκης και Ταχυνάκης,
2013)128, η οποία δημιουργήθηκε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση της πρώτης δεκαετίας του
21ου αιώνα με σκοπό τη διόρθωση της ανεπάρκειας του τότε ρυθμιστικού πλαισίου. Η Βασιλεία
ΙΙΙ ασχολήθηκε με την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Ενώ βασικό
μέλημα της Επιτροπής ήταν η ενίσχυση και διασφάλιση της τραπεζικής ρευστότητας καθώς
και η απαραίτητη μόχλευση των τραπεζών. Σημαντική αναφορά πρέπει να γίνει και στο γεγονός
ότι, η Βασιλεία ΙΙ δεν εξέτασε νέους τρόπους για καλύτερη και πιο σύγχρονη μέτρηση του
κινδύνου (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)129.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου που προκύπτουν
σχετικά με τη ρευστότητα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και τη τραπεζική μόχλευση, ενώ
στόχος είναι ένας πιο δυναμικός υπολογισμός του κινδύνου και μία καλύτερη εκτίμηση του
απαιτούμενου επιπέδου της κεφαλαιακής επάρκειας. Στη Βασιλεία ΙΙΙ τηρείται το ρυθμιστικό
πλαίσιο επίβλεψης των τραπεζών όπως στη Βασιλεία ΙΙ. Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου
αξιολογούνται και γενικά ενισχύονται οι ρυθμιστικές διατάξεις, όπως είναι η υποχρέωση που
έχει η Τράπεζα για τη διεξαγωγή ανεξάρτητου ελέγχου και αξιολόγηση του συστήματος
διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου μέσα από τις διαδικασίες
εσωτερικού ελέγχου130. Η εσωτερική αυτή αξιολόγηση θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο
σύστημα εσωτερικού ελέγχου να καταλήξει σχετικά με (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)131:
 Την επαρκή τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης κινδύνου
 Την οργάνωση και διάρθρωση του τμήματος διαχείρισης κινδύνου
 Την ενσωμάτωση των διαδικασιών ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου του
αντισυμβαλλόμενου στις καθημερινές διαδικασίες ελέγχου
 Τη διαδικασία έγκρισης των μεθόδων εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου

Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 158.
Danielsson J., Embrechts P., Goodhart C., Keating C., Muennich F., Renault O., Shin H. S., (2001), pp 1-17
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 158.
130
Basel III, June 2011, p. 43 , Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 159.
131
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 159 – 160.
128
129
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 Την επικύρωση κάθε σημαντικής αλλαγής στις μεθόδους εκτίμησης κινδύνου
 Την ακεραιότητα του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών
 Την επαλήθευση της συνοχής και αξιοπιστίας των πηγών δεδομένων που
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των διαφόρων μοντέλων υπολογισμού κινδύνου
 Την ακρίβεια και καταλληλότητα των υποθέσεων της μεταβλητότητας και
συνδιακύμανσης
 Την εγκυρότητα υπολογισμών αποτίμησης και μετασχηματισμού κινδύνου
 Τη

διαρκή

επικύρωση

των

μοντέλων

εκτίμησης

πιστωτικού

κινδύνου,

συμπεριλαμβανομένου και της επαλήθευσης.

3.16 Εσωτερικός Έλεγχος Χρηματοπιστωτικού Τομέα
Ο εσωτερικός έλεγχος στο χρηματοπιστωτικό τομέα σκοπό έχει τη προστασία του
επενδεδυμένου κεφαλαίου. Με τη πολυπλοκότητα των συναλλαγών και τα υψηλά επίπεδα
κινδύνου για λάθη και σφάλματα, ο εσωτερικός έλεγχος αυτού του τομέα καθίσταται
απαραίτητος.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ορίζει ότι
(Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)132: « οι εταιρίες και τα καλυπτόμενα πρόσωπα θα λαμβάνουν
κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο και θα ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έτσι ώστε
να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών τους και να διασφαλίζεται η εύρυθμη
λειτουργία της αγοράς». Για να υλοποιηθεί το παραπάνω θα πρέπει να διασφαλίζονται οι
πράξεις που διενεργούνται από τα όργανα της οικονομικής μονάδας από τα όργανα της εταιρίας
μέσω αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Στο περιεχόμενο του Κώδικα αυτού
είναι και οι βασικές αρχές και κανόνες που διέπουν τις σχέσεις και τη συμπεριφορά των
εταιριών και του προσωπικού της σε θέματα όπως είναι η προστασία των επενδυτών, οι
ασφαλείς συναλλαγές, η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και τήρησης των
χρηματιστηριακών αρχών και άλλων ενεργειών που αφορούν αυτόν τον τομέα.
Επίσης, υπάρχει και ο Κώδικας Δεοντολογίας Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων
Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) (Νεγκάκης και
Ταχυνάκης, 2013)133, όπου σκοπό έχει τη θέσπιση κανόνων για τη συμπεριφορά των εταιριών
και των προσώπων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, ώστε να διαφυλάσσεται η
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ομαλή λειτουργία της αγοράς και το συμφέρον των επενδυτών. Ο κώδικας προβλέπει ότι οι
εταιρίες οφείλουν να μεριμνούν για την οργάνωση και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών
εσωτερικού ελέγχου και να υπάρχει ειδική μέριμνα για τη καθιέρωση εσωτερικού κανονισμού
με τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες των τμημάτων της εταιρίας. Έτσι ο εσωτερικός
κανονισμός περιγράφει τα καθήκοντα και τις ευθύνες που έχει το κάθε τμήμα, όπως επίσης και
τις αρμοδιότητες του προσωπικού με σκοπό μία ομαλή λειτουργία και την εμπιστοσύνη όσον
αφορά τη πληροφόρηση. Οι συναλλαγές και άλλες διαχειριστικές πράξεις πρέπει να
επιβεβαιώνονται ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα μεταβολής των όρων των συναλλαγών ή
των διαχειριστικών πράξεων αυτών. Οι οικονομικές μονάδες οφείλουν να εξασφαλίζουν
επαρκείς τεχνικές και επαρκές μηχανογραφικό σύστημα αλλά και τα άτομα θα πρέπει να είναι
έμπειρα και ικανά ώστε να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Οι εταιρίες θα πρέπει να είναι σε
θέση να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για ένα επιτυχές σύστημα εσωτερικού ελέγχου και να
διασφαλίζεται η τήρηση των σωστών διαδικασιών βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Πρέπει να
γίνει αναφορά στον εσωτερικό ελεγκτή, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη διεκπεραίωση των
ανωτέρω και βάσει του Κώδικα πρέπει να έχει ειδικά επιστημονικά και επαγγελματικά
προσόντα και αυξημένη εμπειρία.
Εσωτερικός Έλεγχος – Κεντρική Τράπεζα
Η Κεντρική Τράπεζα έθεσε (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)134 τους κανόνες και τις γενικές
βασικές αρχές λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου όπως επίσης και τα κριτήρια που θα πρέπει
να πληρούνται από κάθε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, ενώ όλα τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει
να έχουν αποτελεσματική οργανωτική δομή και επαρκές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ).
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)135 για τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών και
διαδικασιών. Οι κανόνες αφορούν κάθε δραστηριότητα και οδηγούν σε μία αποτελεσματική
και ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Επίσης αφορούν το σύνολο των προληπτικών ή
κατασταλτικών ελέγχων που αναπτύσσονται από το ίδρυμα με σκοπό τη χρήση των διαθέσιμων
πόρων ώστε (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)136 να υλοποιηθεί η επιχειρηματική και
επενδυτική στρατηγική. Επίσης, πρέπει να υπάρχει συνεχή παρακολούθηση και αντιμετώπιση
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των κινδύνων που πηγάζουν από τη προστασία και φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του
ιδρύματος. Ακόμη, πρέπει να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων που
απαιτούνται για το προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης και της παραγωγής
λογιστικών πληροφοριών. Έπειτα πρέπει να τηρείται το νομικό πλαίσιο που αφορά το ΣΕΕ και
οι εσωτερικοί κανονισμοί του ιδρύματος.
Για την σωστή και ομαλή λειτουργία του ΣΕΕ θα πρέπει τα διοικητικά όργανα του
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να έχουν διαμορφώσει ένα εσωτερικό περιβάλλον όπου
εκτιμάται η ελεγκτική λειτουργία και να έχουν προσδιορίσει στόχους και τις αντίστοιχες
πολιτικές. Επιπλέον πρέπει να δημιουργήσουν εφικτά επιχειρησιακά προγράμματα δράσης και
σωστή σύνταξη προϋπολογισμών, ενώ η εφαρμογή του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου σε
όλες τις υπηρεσίες του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είναι απαραίτητη. Για την
αποτελεσματική λειτουργία (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)137 ενός ΣΕΕ θα πρέπει να
προσαρμόζεται στο μέγεθος και στη φύση των εργασιών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
ενώ θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι δραστηριότητες και συναλλαγές του ιδρύματος είτε είναι
επενδυτικές είτε είναι επιχειρηματικές. Έπειτα πρέπει να ελέγχονται οι εργασίες που έχουν
αναλάβει οι εξωτερικές υπηρεσίες και να προβλέπονται λογιστικά λάθη, παραλείψεις και
παρατυπίες. Θα πρέπει ένα ΣΕΕ να διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς για έγκαιρο
εντοπισμό κινδύνων στις τραπεζικές δραστηριότητες, ενώ θα πρέπει να αποτελείται από
κατάλληλα λογιστικά και πληροφοριακά συστήματα για μία εύκολη διεξαγωγή ελέγχου. Το
ΣΕΕ θα πρέπει επιπλέον να προσαρμόζεται και να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο ενώ ταυτόχρονα
να συμμορφώνεται για τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Οι ελεγκτικές διαδικασίες και το
πρόγραμμα αυτών θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένες και σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται
αδυναμίες στην άσκηση ελέγχου θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές
διαδικασίες.
Οι οργανωτική δομή (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)138 που πρέπει να διαθέτουν τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους τυχόν επιχειρηματικούς
κινδύνους. Για το λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται η υλοποίηση της επιχειρηματικής
στρατηγικής με τη βοήθεια αναλυτικών στοιχείων επιχειρηματικής δραστηριότητας και να
είναι καθορισμένη η οργανωτική διάρθρωση. Τα όρια ευθύνης των ατόμων του ιδρύματος θα
πρέπει να είναι προσδιορισμένα και να προβλέπονται οι διοικητικές ευθύνες για κάθε
δραστηριότητα με σκοπό τη συμβολή σε έναν αποτελεσματικό έλεγχο. Τα καθήκοντα λοιπόν
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και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο προσωπικό θα πρέπει να είναι σωστά
διαχωρισμένα ώστε να μη συμβάλουν είτε στην εκπλήρωση κάποιου προσωπικού
συμφέροντος, είτε σε λάθη, ακόμα και σε χρηματοπιστωτικές απάτες. Οι συναλλαγές του
ιδρύματος θα πρέπει να ελέγχονται από συγκεκριμένους μηχανισμούς όσον αφορά την
ορθότητα, την εγκυρότητα αλλά και εάν εκδόθηκαν τα απαιτούμενα παραστατικά και έχουν
καταχωρηθεί στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία. Θα πρέπει επιπλέον να ελέγχεται η πρόσβαση
εξουσιοδοτημένων ατόμων στις πληροφορίες και στα περιουσιακά στοιχεία του
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αλλά και να γίνεται καταγραφή των διαδικασιών ιεράρχηση και
κάλυψης των άμεσων και μελλοντικών επιχειρησιακών αναγκών.
Έπειτα οι μεταγενέστερες αποφάσεις (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)139 εξειδικεύουν
τις βασικές αρχές και τα κριτήρια αξιολόγησης της οργανωτικής δομής του ΣΕΕ σχετικά με τη
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η αναβάθμιση του ΣΕΕ αποβλέπει την αποφυγή
χρηματοοικονομικών προβλημάτων και ατασθαλιών και τη βελτίωση της καθημερινής
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επιτροπή Ελέγχου
Το διοικητικό συμβούλιο (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)140 των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων είναι υπεύθυνο για τη καθιέρωση αλλά και τη εποπτεία του τρόπου που εφαρμόζεται
το ΣΕΕ. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την εξειδίκευση της στρατηγικής διαδικασίας. Η
επιτροπή ελέγχου βοηθά το διοικητικό συμβούλιο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Η
επιτροπή αποτελείται από μέλη του ΔΣ τα οποία δε διαθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες αλλά
διαθέτουν γνώση και εμπειρία και έχουν τη δυνατότητα να βοηθούν το έργο των ανώτατων
στελεχών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Στην επιτροπή δικαίωμα πρόσβασης έχουν οι
υπεύθυνοι του εσωτερικού ελέγχου καθώς και οι ορκωτοί λογιστές του ιδρύματος. Ο σκοπός
της επιτροπής ελέγχου είναι να ελέγχει και να αξιολογεί τις ενέργειες και τις δραστηριότητες
και κατ’ επέκταση να κάνει αναλύσεις και αξιολογήσεις στη διοίκηση για βελτίωση των
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λειτουργιών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Τα καθήκοντα (Νεγκάκης και Ταχυνάκης,
2013)141 που έχει η επιτροπή ελέγχου είναι:
 Η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ, όπως και η
παρακολούθηση του έργου της εσωτερικής επιθεώρησης, όσον αφορά τη ποιότητα και
το εύρος εφαρμογής των διαχειριστικών ελέγχων
 Η παροχή γνώμης κατά την αξιολόγηση και την επιλογή εξωτερικών ορκωτών
ελεγκτών- λογιστών
 Η διαβεβαίωση προς το ΔΣ του ιδρύματος ότι τηρούνται πλήρως οι νόμοι και οι
σχετικοί κανονισμοί λειτουργίας που έχουν θεσπιστεί
 Η εξέταση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των επεξηγηματικών
σημειώσεων και πληροφοριών που προορίζονται για δημοσίευση ή υποβολή προς τις
αρμόδιες αρχές
 Η διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ ΔΣ, εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών
οργάνων για ανταλλαγή και οικονομικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες.
Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης
Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης (ΜΕΕ) (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)142 είναι
ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες υπηρεσιακές μονάδες και διατίθεται στα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα καθώς υπάγεται και ελέγχεται από το ΔΣ έχοντας άμεση πρόσβαση στην επιτροπή
ελέγχου. Η ΜΕΕ διαθέτει πρόσβαση στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των μονάδων του
ιδρύματος και το προσωπικό της είναι άρτιο, επιστημονικά καταρτισμένο και επαγγελματικά
έμπειρο. Τα καθήκοντά της (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)143 είναι ο τακτικός έλεγχος της
απόδοσης του ΣΕΕ, η διαρκής ενημέρωση της διοίκησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
όσον αφορά τη κατάσταση και πορεία των ελεγκτικών διαδικασιών, η διενέργεια των γενικών
ή δειγματοληπτικών ελέγχων των συναλλαγών, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών ελέγχου, της μέτρησης του κινδύνου και τέλος η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας του λογιστικού συστήματος της εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού
σχεδίου, καθώς και των κανόνων και διαδικασιών συγκέντρωσης, επεξεργασίας, διαχείρισης
και διαφύλαξης των λογιστικών στοιχείων και πληροφοριών αναγκαίων για τη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Για να ολοκληρωθούν οι στόχοι της ΜΕΕ θα πρέπει να υπάρχει διοικητική
ανεξαρτησία, διασφάλιση της πρόσβασης εξουσιοδοτημένων ατόμων στα όργανα του
ιδρύματος, τη στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό, τη πρόσβαση στα στοιχεία και τις
πληροφορίες που παράγονται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, την ύπαρξη λεπτομερειών και
καταγεγραμμένων ελεγκτικών στόχων, προγραμμάτων, διαδικασιών ελέγχου και της
κατάλληλης μεθοδολογίας διεξαγωγής ελέγχων, και τέλος τη καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου
συμμόρφωσης στις υποδείξεις των ελέγχων και την ενημέρωση της διοίκησης σχετικά με την
εφαρμογή των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών.
Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων
Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ) (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)144 αποτελεί μία
ανεξάρτητη μονάδα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και αναφέρεται στη διοίκηση και στην
επιτροπή διαχείρισης κινδύνων ή στο ΔΣ και υπόκειται στον έλεγχο της ΜΕΕ ως προς την
επαρκή εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Η ΜΔΚ είναι υπεύθυνη για τη
πολιτική πάνω σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας. Συγκεκριμένα, με
κατάλληλες μεθόδους διαχειρίζεται τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το ίδρυμα, προσδιορίζει
τρόπους για τον εντοπισμό των επιχειρηματικών κινδύνων και αξιολογεί την αξιοπιστία των
μεθόδων και των συστημάτων παρακολούθησης του επιχειρηματικού κινδύνου. Τέλος,
διεξάγει δοκιμές σε περίπτωση κρίσης και προσδιορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τη
κάλυψη των πιστωτικών κινδύνων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Όταν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διαθέτει μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή όταν
το ενεργητικό του υπερβαίνει το ποσό των € 10 δις ή διατηρεί θυγατρικές εταιρίες ή διαθέτει
υποκατάστημα στο εξωτερικό, τότε η μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης (ΜΚΣ) (Νεγκάκης
και Ταχυνάκης, 2013)145 είναι υποχρεωτική. Η ΜΚΣ ελέγχεται από τη ΜΕΕ, όσον αφορά την
επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης. Η ΜΚΣ
έχει ως αντικείμενο τη θέσπιση και εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών και την εκπόνηση
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ενός ετήσιου προγράμματος με στόχο τη συμμόρφωση του ιδρύματος στο ρυθμιστικό πλαίσιο
και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διαθέτει.
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)146 έχει οριοθετήσει τις
υποχρεώσει των εταιριών με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών – ΧΑΑ,
όπως και τις υποχρεώσεις των μετόχων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των στελεχών
με ειδικές αρμοδιότητες ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που συνδέονται άμεσα ή
έμμεσα με αυτές.
Προβλέπεται (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013)147 ότι κάθε εταιρία είναι υποχρεωμένη
να συντάσσει έναν κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας που να ανταποκρίνεται και να εκφράζει
το οικονομικό μέγεθος, το αντικείμενο δραστηριότητας, τις αρχές σύγχρονης οργάνωσης των
επιχειρήσεων, όπως και το οργανόγραμμα της εισηγμένης εταιρίας. Κάθε εταιρία, πρέπει να
διαθέτει τμήμα εσωτερικού ελέγχου με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της
εταιρίας και να ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων εσωτερικής
λειτουργίας.
Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζεται (Νεγκάκης και Ταχυνάκης,
2013)148 από κατάλληλο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο θα έχει τη
δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της εταιρίας. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν τον
έλεγχο για τη τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε ενημερωτικά δελτία και τα
σχέδια της επιχείρησης, τη νομιμότητα των αμοιβών και των οικονομικών παροχών προς τα
μέλη της διοίκησης και της συμφωνίας αυτών με τις αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας και
των σχέσεων και των διεταιρικών συναλλαγών της εταιρίας με το σύνολο των θυγατρικών και
συνδεδεμένων εταιριών.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει να παρέχονται όλα τα απαραίτητα εφόδια
στο προσωπικό της εταιρίας από το ΔΣ, όπως επίσης να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για να
καταστεί ο έλεγχος ευκολότερος. Σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση του
εσωτερικού ελέγχου με τα υπόλοιπα τμήματα θα πρέπει να περιγράφονται όλα λεπτομερώς από
τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρίας. Ο υπεύθυνος του τμήματος εσωτερικού ελέγχου

Απόφαση 5/204/00 (ΕΚ) , Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 147.
Άρθρο 11, Απόφαση 5/204/00 , Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 147.
148
Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), σελ. 147.
146
147
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διορίζεται από το ΔΣ και έχει την ευθύνη για το σωστό τρόπο εφαρμογής και την
αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου.

3.17 Συμπεράσματα
Γενικά στο θεσμικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονται οι διαδικασίες ελέγχου,
οι αρχές, ο εσωτερικός ελεγκτής και οι αρμοδιότητές του, οι εκθέσεις ελέγχου και άλλοι
σημαντικότεροι παράγοντες που το πλαισιώνουν. Ειδικότερα, όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο
του εσωτερικού ελέγχου του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναπόσπαστο κομμάτι αποτελούν οι
Κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας οι οποίες ασχολούνται με τις λειτουργίες των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι οικονομικές ατασθαλίες που προκύπτουν μέσα σε μία
οικονομική μονάδα αποτελούν σημαντικό παράγοντα της ύπαρξης του εσωτερικού ελέγχου και
της κατασταλτικής δράσης του. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να διενεργείται
σωστά και να εντοπίζονται οι παράγοντες που το επηρεάζουν και ενίοτε προκαλούν
προβλήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
4.1 Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό αφορά την εμπειρική διερεύνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
Ειδικότερα αφορά την ανάπτυξη των ερευνητικών υποθέσεων, τη μεθοδολογία έρευνας αλλά
και την ανάλυση του δείγματος το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διεκπεραίωση του σκοπού
της έρευνας. Το αντικείμενο της έρευνας αφορά τη σχέση μεταξύ των προβλημάτων του
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των τραπεζών των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και των
προσδιοριστικών παραγόντων. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες, καθώς επίσης και η
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα αναλύονται στη συνέχεια του κεφαλαίου
αυτού, όπως και οι αντίστοιχοι πίνακες των περιγραφικών στατιστικών, της μήτρας
συσχετίσεων και τέλος τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής.
Οι τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Το τραπεζικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ρυθμίζεται149 από τις
ομοσπονδιακές και τις κρατικές κυβερνήσεις. Συχνό φαινόμενο είναι το γεγονός
(Χριστόπουλος και Ντόκας, 2012)150 ότι στις ΗΠΑ οι τράπεζες πτωχεύουν ευκολότερα από τις
ευρωπαϊκές χώρες ή την Ιαπωνία. Στη πραγματικότητα υπάρχουν πτωχεύσεις και στην Ευρώπη
και στην Ασία. Το βασικότερο σημείο στο οποίο δίνουν έμφαση οι τράπεζες στις ΗΠΑ είναι η
διασφάλιση των καταθέσεων των πολιτών. Γι’ αυτό οι αρχές προτείνουν να γίνεται
ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών για κάλυψη των καταθέσεων.

4.2 Ανάλυση Υποδείγματος
Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τους παράγοντες που οδηγούν σε προβλήματα
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των τραπεζών. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα
υπόδειγμα από το οποίο προσδιορίζεται η σχέση του ΣΕΕ με τους προσδιοριστικούς

149
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https://en.wikipedia.org/wiki/Banking_in_the_United_States.
Χριστόπουλος και Ντόκας (2012), σελ. 379.
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παράγοντες που το επηρεάζουν και ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίζεται η αξιολόγηση του
εσωτερικού ελέγχου.
Οι αναλυτές για να αναλύσουν τις οικονομικές καταστάσεις μίας οικονομικής μονάδας,
χρησιμοποιούν ως μέσα, τους χρηματοοικονομικούς δείκτες ή αριθμοδείκτες, οι οποίοι
βοηθούν στο να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες χρηματοδότησης της επιχείρησης. Οι
αριθμοδείκτες δίνουν τη δυνατότητα στους αναλυτές να έχουν πληροφορίες για τη ρευστότητα,
βιωσιμότητα και αποδοτικότητα της μονάδας σε σχέση με τη δραστηριότητά της. Σε γενικές
γραμμές οι χρηματοοικονομικοί δείκτες151 ή αριθμοδείκτες σκοπό έχουν το προσδιορισμό της
πραγματικής θέσης ή της αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων οι
οποίοι αφορούν μία οικονομική μονάδα και τέλος τη πραγματική κατάσταση ολόκληρου του
κλάδου στον οποίο ανήκει αυτή. Κατά κύριο λόγο ένας δείκτης είναι το πηλίκο μεταξύ
επιλεγμένων αριθμητικών τιμών που προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις μίας
οικονομικής οντότητας. Η μορφή ενός δείκτη είναι είτε ως πηλίκο, είτε ως ποσοστό. Η
σημαντικότητα152 έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορούν να προσφέρουν πληροφόρηση
χρήσιμη για τη διαχρονική ανάλυση, καθώς υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των παρόντων
χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης με τα αντίστοιχα που παρουσίαζε η ίδια στο
παρελθόν ή θα παρουσιάσει στο προβλεπόμενο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να
διαπιστωθεί εάν η χρηματοοικονομική κατάσταση ή απόδοση της επιχείρησης έχει μεταβληθεί
προς το καλύτερο ή όχι με τη πάροδο του χρόνου.
Για τη διεκπεραίωση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δείκτες με σκοπό να γίνει εμφανής
η σχέση μεταξύ των προβλημάτων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των τραπεζών και
των προσδιοριστικών παραγόντων. Οι δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη αυτή
είναι:


Ο δείκτης Leverage, ο οποίος είναι ο δείκτης Μόχλευσης

Αναλυτικά, ο δείκτης Leverage153 είναι ο δείκτης ο οποίος εκφράζει το χρέος μίας
επιχείρησης ως ποσοστό του Συνολικού Ενεργητικού και υποδεικνύει το βαθμό κατά τον οποίο
ένας επενδυτής ή μία εταιρία έχει δανεισθεί. Επίσης, το χρέος προς όλα τα στοιχεία του
Ενεργητικού ή το μακροπρόθεσμο χρέος προς το μακροπρόθεσμο κεφάλαιο της επιχείρησης,
δείχνει το ποσό του χρέους που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των περιουσιακών
στοιχείων μίας επιχείρησης.
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https://el.wikipedia.org/wiki.
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Σε περίπτωση όπου υπάρχει υψηλή μόχλευση τότε το χρέος είναι μεγάλο σε σχέση με
το Ενεργητικό. Όταν όμως, η αναλογία είναι μεγαλύτερη, τότε η χρηματοοικονομική μόχλευση
είναι μεγαλύτερη. Ο μεγαλύτερος βαθμός μόχλευσης σημαίνει και υψηλότερο κίνδυνο
χρεοκοπίας.
Ο δείκτης Μόχλευσης, όσον αφορά το τομέα των τραπεζών έχει σκοπό το περιορισμό
της συσσωρευμένης μόχλευσης των προηγούμενων ετών και κατ’ επέκταση με το τρόπο αυτό
να μην επιφέρει βλάβες στο γενικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.


Ο δείκτης ROA, ο οποίος είναι ο δείκτης απόδοσης Ενεργητικού

Ο δείκτης ROA, είναι ο δείκτης ο οποίος δείχνει την απόδοση του Ενεργητικού μίας
οικονομικής μονάδας. Δηλαδή, μετράει154 την απόδοση των συνολικών περιουσιακών
στοιχείων μίας επιχείρησης και έτσι γίνεται δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
της λειτουργίας της. Βέβαια με το δείκτη αυτό, φανερώνεται και κατά πόσο είναι βιώσιμη η
εταιρία αυτή και η δυνατότητά της να προσελκύει κεφάλαια που είναι διαθέσιμα για επένδυση.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο δείκτης αυτός είναι αρκετά σημαντικός καθώς δίνει το δικαίωμα και
τη δυνατότητα να γίνει σύγκριση των επιδόσεων μίας εταιρίας από το ένα έτος στο άλλο,
πράγμα το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο για τη μελέτη αυτή.
Στο υπόλοιπο τμήμα της μελέτης σημαντικό ρόλο κατέχουν οι παρακάτω
προσδιοριστικοί παράγοντες καθώς ερευνάται η σχέση τους με τα προβλήματα του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου των τραπεζών του δείγματος. Οι παράγοντες αυτοί είναι:


NQOP – NON QUALIFIED OPINION δηλαδή η θετική γνώμη των ελεγκτών

Συγκεκριμένα, η ειδική γνώμη QUALIFIED OPINION είναι η αρνητική γνώμη που
εκδίδει ο εσωτερικός ελεγκτής σε μία έκθεση ελέγχου μετά από τη διεκπεραίωση του ελέγχου
και υποδηλώνει155 ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες, δηλαδή οι οικονομικές καταστάσεις της
ελεγχόμενης εταιρίας δεν παρουσιάζονται σωστά. Στη μελέτη αυτή, η μεταβλητή NON
QUALIFIED OPINION για μία ελεγχόμενη τράπεζα ερμηνεύεται ως τη θετική γνώμη που
εξέφρασε

ο ελεγκτής μετά το πέρας του ελέγχου. Άρα η ελεγχόμενη εταιρία δεν έχει

επιβαρυνθεί με την ειδική γνώμη του ελεγκτή πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο ελεγκτής έχει
στη διάθεσή του επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να γίνουν οι σωστές επαληθεύσεις των
συναλλαγών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο προηγούμενο κεφάλαιο. Όταν οι
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων μίας τράπεζας είναι επαρκείς, όταν υπάρχει
βεβαιότητα εκτίμησης ή η δήλωση των ταμειακών ροών είναι ολοκληρωμένη και επαρκής,

154
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http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657.
https://www.accountingtools.com/.
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τότε εκδίδεται η θετική γνώμη. Μία τράπεζα όταν βρίσκεται υπό έλεγχο προσπαθεί να
αποφύγει μία ειδική γνώμη γιατί αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικές της καταστάσεις είναι
αμφισβητήσιμες.


BIG4 – Big Four

Η μεταβλητή Big Four αφορά την περίπτωση ελέγχου από τις τέσσερις μεγαλύτερες
εταιρίες οι οποίες κατά κύριο λόγο προσφέρουν υπηρεσίες ελέγχου σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα. Οι εταιρίες156 αυτές είναι η Deloitte, η PwC, η EY και η KPMG. Η συγκεκριμένη
μεταβλητή θεωρείται ότι είναι συσχετισμένη με υψηλότερης ποιότητας ελέγχου.


SIZE

Ο παράγοντας SIZE σχετίζεται με το μέγεθος της ελεγχόμενης τράπεζας. Δηλαδή είναι
ο λογάριθμος του συνόλου Ενεργητικού. Σημαντικό ρόλο κατέχει το μέγεθος της ελεγχόμενης
τράπεζας για τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου.

4.3 Δείγμα και Στατιστική Ανάλυση Δείγματος
Η βάση δεδομένων από την οποία προέρχεται το δείγμα της έρευνας είναι η Compustat και
αφορά 354 τράπεζες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η υπό εξέταση περίοδος είναι τα
έτη 2004 – 2016. Σε όλες τις συνεχείς μεταβλητές έχουν αφαιρεθεί το πάνω και κάτω 1% των
παρατηρήσεων της κατανομής τους για να αποφευχθεί η επίδραση από ακραίες παρατηρήσεις.
Οι παρατηρήσεις, δηλαδή το στατιστικό δείγμα το οποίο έχει συλλεχθεί πρέπει να είναι
αντιπροσωπευτικό με ικανοποιητική ακρίβεια για ολόκληρο το μέγεθος του πληθυσμού των
παρατηρήσεων. Ο παρακάτω Πίνακας 1 παρουσιάζει τα στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής:
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https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Four_accounting_firms.

62

Πίνακας 1: Περιγραφικά Στατιστικά
INT_CONTROL_ASSESM

NQOP

BIG4

LEV

ROA

SIZE

Μέσος

0,02

0,91

0,51

0,13

0,01

8,52

Διάμεσος

0,00

1,00

1,00

0,11

0,01

8,08

Μέγιστο

1,00

1,00

1,00

0,83

0,04

15,14

Ελαχιστο

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,05

4,18

Τυπ. Απόκλιση

0,13

0,29

0,50

0,11

0,01

1,83

Σημειώσεις: Το Δείγμα προέρχεται από τη βαση δεδομένων της Compustat και αφορά 3163
παρατηρήσεις για 354 Τράπεζες για την περίοδο 2004-2016.
Στο Πίνακα 1 βλέπουμε τα περιγραφικά στατιστικά του δείγματος των 354 Τραπεζών.
Ο μέσος είναι η μέση τιμή των παρατηρήσεων του δείγματος, ενώ η διάμεσος είναι η μεσαία
παρατήρηση όταν το δείγμα έχει διαταχθεί σε αύξουσα σειρά εάν το πλήθος των
παρατηρήσεων είναι μονός αριθμός, ενώ αν είναι ζυγός είναι ο μέσος όρος των δύο μεσαίων
παρατηρήσεων. Έπειτα, στο πίνακα υπάρχουν οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές των
παρατηρήσεων των μεταβλητών και τέλος, η τυπική απόκλιση η οποία είναι η τετραγωνική
ρίζα της διακύμανσης.
Στο πίνακα λοιπόν, παρατηρείται ότι οι τιμές του μέσου και της διάμεσου βρίσκονται
κοντά και δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους στις συνεχείς μεταβλητές LEV, ROA και
SIZE. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακραίες τιμές στο δείγμα και ότι είναι
αντιπροσωπευτικό και άρα αξιόπιστο για τη μελέτη αυτή. Στη περίπτωση αυτή όμως δεν
υπάρχουν ακραίες τιμές στο δείγμα άρα υπάρχει ομοιογένεια.
Συγκεκριμένα, για το INT_CONTROL_ASSESM, δηλαδή για την εξαρτημένη
μεταβλητή, ο μέσος είναι 0,02, όπως και η μέγιστη και ελάχιστη τιμή κυμαίνονται στις τιμές
1,00 και 0,00 αντίστοιχα. Ενώ για τη μεταβλητή NQOP η οποία έχει τιμή 0,91 είναι πολύ καλό
ποσοστό καθώς σημαίνει ότι οι ελεγχόμενες τράπεζες δεν είχαν ειδική γνώμη από τον ελεγκτή.
Επίσης αρκετά καλή τιμή μέσου 0,51 έχει και η μεταβλητή BIG4 πράγμα το οποίο σημαίνει
ότι οι τράπεζες αυτές υπέστησαν υψηλότερης ποιότητας έλεγχο.
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Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας 2 όπου παρουσιάζεται η Μήτρα Συσχετίσεων:

Πίνακας 2: Μήτρα Συσχετίσεων
INT_CONTROL_ASSESM

ΝQOP

BIG4

LEV

INT_CONTROL_ASSESM

1,00

ΝQOP

-0,10

1,00

BIG4

0,02

-0,11

1,00

LEV

0,01

-0,14

0,21

1,00

ROA

-0,04

0,03

0,04

-0,08

ROA

SIZE

1,00

SIZE

0,01
-0,08
0,57
0,24
0,00
1,00
Σημειώσεις: Το Δείγμα προέρχεται από τη βαση δεδομένων της Compustat και αφορά 3163
παρατηρήσεις για 354 Τράπεζες για την περίοδο 2004-2016. Οι τιμες σε έντονα γραμματα αφορούν
συσχετίσεις στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο τουλάχιστον 5%.

Στη Μήτρα Συσχετίσεων περιλαμβάνεται η ανάλυση δεδομένων για ολόκληρη την υπό
εξέταση περίοδο για 3163 παρατηρήσεις (354 τράπεζες) και παρατίθενται τα ευρήματα
συσχέτισης τα οποία είναι στατιστικά σημαντικά. Η μήτρα συσχετίσεων βοηθάει στην
ανίχνευση της πολυσυγγραμμικότητας στη σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Στην έρευνα αυτή
δεν παρουσιάζεται πολυσυγγραμμικότητα λόγω του ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που
παρουσιάζεται στη μήτρα συσχετίσεων είναι το 57%. Στο πίνακα τα διαγώνια στοιχεία είναι
ίσα με τη μονάδα γιατί υπάρχει η συσχέτιση κάθε μεταβλητής με τον εαυτό της.
Η συσχέτιση της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου INT_CONTROL_ASSESM, με
την θετική γνώμη των ελεγκτών NQOP, βάσει της μήτρας συσχετίσεων είναι αρνητική ( - 0,10)
, όπως επίσης αρνητική αλλά όχι πολύ χαμηλή είναι και η σχέση της με το δείκτη απόδοσης
του Ενεργητικού ( - 0,04). Επίσης αρνητική ( - 0,14) είναι η συσχέτιση μεταξύ του δείκτη
μόχλευσης LEV και της μη ειδικής γνώμης NQOP. Στη συνέχεια, θετική με 0,24 είναι η σχέση
μεταξύ του μεγέθους του Ενεργητικού SIZE των τραπεζών και του δείκτη μόχλευσης LEV.

4.4 Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποθέσεων
Με τη σύνθεση της βιβλιογραφικής επισκόπησης του Κεφαλαίου 2, αλλά και με έρευνες που
έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, αξιολογείται το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και
προσδιορίζονται οι παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται. Στις έρευνες αυτές
περιλαμβάνονται αναφορές σε τράπεζες και στους προσδιοριστικούς παράγοντες του ΣΕΕ, στη
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ποιότητα αλλά και στα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, ακόμα και στη πληροφόρηση
που αποκτάται για την υλοποίηση του ελέγχου. Αναφορά πρέπει επίσης να γίνει και στο ρόλο
του εσωτερικού ελεγκτή ο οποίος απασχολεί τις έρευνες με τα χαρακτηριστικά του, όπως την
αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα αλλά και με τη γνώμη την οποία εκδίδει σε κάθε περίπτωση.
Οι υποθέσεις που έχουν γίνει στις έρευνες αυτές σκοπό έχουν τα καλύτερα και πιο
αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα με σκοπό τη βελτίωση και την αξιοπιστία του ΣΕΕ.
Στην έρευνα γίνεται διερεύνηση παραγόντων. Ο παράγοντας του μεγέθους του
Ενεργητικού των τραπεζών SIZE κατέχει σημαντικό ρόλο και αναλύεται στις έρευνες της
βιβλιογραφικής επισκόπησης. Συγκεκριμένα, στη μελέτη των Huang et al. (2017), διερευνάται
εάν το μέγεθος των τραπεζών του δείγματος από τη Κίνα σχετίζεται με τη ποιότητα της
αποκάλυψης πληροφοριών του εσωτερικού ελέγχου. Από την υπόθεση αυτή προέκυψε και το
γεγονός ότι ορισμένες τράπεζες οι οποίες είναι μικρότερες στο μέγεθος Ενεργητικού έχουν
καλύτερη ποιότητα αποκάλυψης πληροφοριών. Αναφορά του SIZE γίνεται και σε έρευνες
όπως του Prowse (1995), των Fernandez και Gonzalez (2005), των LaFond και You (2010) και
των Beasley et al. (2006) όπου η μελέτη κάνει λόγο για το γεγονός ότι καθώς το μέγεθος ενός
οργανισμού αυξάνεται τότε λόγω αρκετών απειλών υιοθετεί ολοκληρωμένες διαδικασίες
διαχείρισης κινδύνων. Επίσης ο δείκτης απόδοσης Ενεργητικού ROA είναι ένα ακόμη στοιχείο
που μπορεί να ενταχθεί στους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν το ΣΕΕ. Οι
LaFond και You (2010) στην έρευνά τους ένταξαν το δείκτη αυτό για να εξετάσουν τη ποιότητα
της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Στη μελέτη του Matarneh (2011) γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα της ποιότητας του
εσωτερικού ελέγχου η οποία σχετίζεται με την ικανότητα, την αντικειμενικότητα και την
απόδοση του εσωτερικού ελεγκτή. Ενώ στην έρευνα των Gomez-Guillamon (2003) γίνεται μία
προσέγγιση κατά πόσο είναι χρήσιμη η γνώμη του ελεγκτή στην έκθεση ελέγχου. Στην έρευνα
του Prowse (1995) γίνεται αναφορά στους κινδύνους που διέπουν τις συχνές αλλαγές εταιρικού
ελέγχου, οι οποίοι μπορεί να είναι εχθρικές εξαγορές και συγχωνεύσεις οι οποίες καταστούν
πρόβλημα στο ΣΕΕ των τραπεζών. Για τη βελτίωση της απόδοσης, χρήσιμος είναι ο
παράγοντας Big Four.
Συνεπώς με βάση τη παραπάνω ανάλυση διερευνάται η σχέση μεταξύ των
προσδιοριστικών παραγόντων και των προβλημάτων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
των τραπεζών του δείγματος. Άρα η ερευνητική υπόθεση είναι:
H1: Τα λογιστικά μεγέθη αποτελούν προσδιοριστικούς παράγοντες της πιθανότητας ύπαρξης
προβλημάτων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών

65

4.5 Μεθοδολογία και Υπόδειγμα Έρευνας
Η μεθοδολογία της ερευνητικής ανάλυσης στηρίζεται στην ίδια υπόθεση H1 αλλά αποτελείται
από τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ Προβλημάτων στο
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και των Προσδιοριστικών Παραγόντων το χρόνο t. Στο δεύτερο
και τρίτο στάδιο προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ των Προβλημάτων στο ΣΕΕ και τους
Προσδιοριστικούς Παράγοντες με ένα έτος και δύο έτη Υστέρηση αντίστοιχα, με σκοπό να
προβλεφθεί η πιθανότητα προβλήματος στο ΣΕΕ. Η παλινδρόμηση που έγινε με το υπόδειγμα
αυτό είναι λογιστική παλινδρόμηση.
Τα στάδια τα οποία αναλύεται η έρευνα είναι τα παρακάτω:
Στάδιο Ι - Υπόδειγμα
Για να διεκπεραιωθεί η έρευνα χρησιμοποιείται το υπόδειγμα παρακάτω και εκτιμάται
μέσω λογιστικής παλινδρόμησης:
Internal_Control_Assesmi,t=α0+ α1NQOPi,t+ α2BIG4i,t+ α3LEVi,t+ α4ROAi,t+ α5SIZEi,t+εi,t (1)
Όπου:


Internal_Control_Assesmi,t: είναι ψευδομεταβλητή η οποία παίρνει τη τιμή 1
στη περίπτωση ύπαρξης προβλήματος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
των Τραπεζών και τη τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση στο χρόνο t



NQOPi,t: είναι ψευδομεταβλητή η οποία παίρνει τη τιμή 1 όταν δεν υπάρχει
ειδική (αρνητική) γνώμη και τη τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση στο χρόνο t



BIG4i,t: είναι ψευδομεταβλητή η οποία παίρνει τη τιμή 1 όταν υπάρχει έλεγχος
από τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ελέγχου και τη τιμή 0 σε κάθε
άλλη περίπτωση στο χρόνο t



LEVi,t:

είναι

ο

δείκτης

μόχλευσης

Βραχυχρόνιο χρέος+Μακροχρόνιο χρέος
Σύνολο Ενεργητικού

ο

οποίος

είναι

ίσος

με:

στο χρόνο t



ROAi,t: είναι ο δείκτης απόδοσης Ενεργητικού στο χρόνο t



SIZEi,t: είναι ο λογάριθμος του συνόλου Ενεργητικού σε χρόνο t



εi,t: είναι τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης

Η μεταβλητή Internal_Control_Assesm είναι η εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος και
όπως αυτή έτσι και οι υπόλοιπες μεταβλητές βρίσκονται σε χρόνο t.
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Στάδιο ΙΙ
Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιείται το αρχικό υπόδειγμα της μελέτης με μία χρονική υστέρηση.
Αυτό σημαίνει ότι η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή το Internal_Control_Assesm
τη παρούσα χρονική περίοδο εξαρτάται (Κατρακυλίδης και Ταμπάκης, 2011)157 από τις
παρελθούσες τιμές ορισμένων μεταβλητών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι γίνεται αποδεκτό το
γεγονός ότι η επίδραση αυτών των μεταβλητών δεν εξαντλείται με το τέλος της τρέχουσας
περιόδου αλλά κατανέμεται σε περισσότερες χρονικές περιόδους ( υπόδειγμα κατανεμόμενων
χρονικών υστερήσεων – distributed lag model).
Στη μελέτη αυτή είναι γνωστός ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων, δηλαδή μία
υστέρηση άρα το υπόδειγμά μας είναι υπόδειγμα με περιορισμένο αριθμό υστερήσεων. Οπότε
και το υπόδειγμα θα έχει την εξής μορφή:
Internal_Control_Assesmi,t-1=α0 + α1NQOPi,t-1+ α2BIG4i,t-1+ α3LEVi,t-1+ α4ROAi,t-1
+ α5SIZEi,t-1+εi,t-1

(2)

Όπου οι μεταβλητές βρίσκονται στο χρόνο t-1 λόγω της χρονικής υστέρησης ενός έτους, άρα
οι μεταβλητές θα είναι: Internal_Control_Assesmi,t-1, NQOPi,t-1, BIG4i,t-1, LEVi,t-1, ROAi,t-1,
SIZEi,t-1 και εi,t-1.
Η μεταβλητή Internal_Control_Assesm είναι η εξαρτημένη μεταβλητή του
υποδείγματος και όπως αυτή έτσι και οι υπόλοιπες μεταβλητές βρίσκονται στο χρόνο t-1.
Στάδιο ΙΙΙ
Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της μεθοδολογίας της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ίδιο
υπόδειγμα της σχέσης μεταξύ των προβλημάτων στο ΣΕΕ και των προσδιοριστικών
παραγόντων, αλλά έχοντας δύο χρονικές υστερήσεις. Αντίστοιχα με το προηγούμενο στάδιο η
υστέρηση δύο χρόνων αποσκοπεί στη πρόβλεψη της πιθανότητας προβλήματος στο ΣΕΕ. Για
το λόγο αυτό το υπόδειγμα μετατράπηκε στην εξής μορφή:
Internal_Control_Assesmi,t-2=α0 + α1NQOPi,t-2+ α2BIG4i,t-2+ α3LEVi,t-2+ α4ROAi,t-2
+ α5SIZEi,t-2+εi,t-2

157

Κατρακυλίδης και Ταμπάκης (2011 ) , σελ. 159.
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(3)

Όπου οι μεταβλητές βρίσκονται στο χρόνο t-2 λόγω της χρονικής υστέρησης δύο ετών, άρα οι
μεταβλητές θα είναι: Internal_Control_Assesmi,t-2, NQOPi,t-2, BIG4i,t-2, LEVi,t-2, ROAi,t-2,
SIZEi,t-2, εi,t-2.
Η μεταβλητή Internal_Control_Assesm είναι η εξαρτημένη μεταβλητή του
υποδείγματος και όπως αυτή έτσι και οι υπόλοιπες μεταβλητές βρίσκονται στο χρόνο t-2.

4.6 Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδείγματος
Με τη μεθοδολογία και όλη την ανάλυση που έχει προηγηθεί στις προηγούμενες ενότητες,
αλλά και με τη χρήση και τη βοήθεια του υποδείγματος, εμφανίζεται ο Πίνακας 3 ο οποίος
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα:

Πίνακας 3: Σχέση μεταξύ Προβλημάτων στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
και Προσδιοριστικών Παραγόντων
Coef.
z-stat
p-value
C
-2,33
-3,25
0,00
NQUALIFIEDOP
-1,41
-4,58
0,00
BIG4
0,17
0,52
0,60
LEVDUM
1,53
1,63
0,10
ROADUM
-20,49
-1,75
0,08
SIZEDUM
-0,08
-0,99
0,32
McFadden R-squared
0,05
Αριθμός Παρατηρήσεων
3143
Σημειώσεις: Το Δείγμα προέρχεται από τη βαση δεδομένων της Compustat
και αφορά την περίοδο 2004-2016. Τα *, ** και *** δείχνουν ποσοστό
στατιστικής σημαντικότητας σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.

Στο Πίνακα 3 εμφανίζονται τα δεδομένα για όλη την υπό εξέταση χρονική περίοδο 2004
– 2016, οπότε και περιλαμβάνονται 3143 παρατηρήσεις από 354 τράπεζες των Ηνωμένων
Πολιτείων Αμερικής.
Για τον πίνακα αυτό χρησιμοποιήθηκε το βασικό γραμμικό υπόδειγμα της έρευνας
[εξίσωση (1)] στο χρόνο t.
Στο πίνακα η τιμή του p-value για τη μεταβλητή NQUALIFIEDOP είναι στατιστικά
σημαντική σε επίπεδο 1% με τιμή 0,00. Επίσης ο συντελεστής της μεταβλητής coefficient του
παράγοντα αυτού είναι αρνητική (-1,41), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει αρνητική επίδραση
στην εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή οι ελεγχόμενες τράπεζες οι οποίες είχαν θετική γνώμη
δεν συνέβαλαν στα προβλήματα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Στατιστικά
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σημαντικός είναι και ο λογιστικός παράγοντας ROA με p-value 0,08, ο οποίος σε συνδυασμό
με τον αρνητικό συντελεστή της μεταβλητής coefficient -20,49 προδίδει την αρνητική του
επιρροή στα προβλήματα του ΣΕΕ.
Η τιμή του p-value του δείκτη LEV είναι 0,10 , πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οριακά
δεν είναι στατιστικά σημαντικός και ότι δεν επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή. Το ίδιο
παρατηρείται και για τους υπόλοιπους παράγοντες BIG4 και SIZE, οι οποίοι δεν είναι
στατιστικά σημαντικοί ή τουλάχιστον δεν είναι έστω και οριακά στατιστικά σημαντικοί.
Στη συνέχεια της μελέτης, στο δεύτερο στάδιο χρησιμοποιήθηκε το βασικό υπόδειγμα
της έρευνας με μία χρονική υστέρηση. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της σχέσης
μεταξύ των προβλημάτων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των προσδιοριστικών
παραγόντων με μία χρονική υστέρηση και εμφανίζονται παρακάτω:

Πίνακας 4: Σχέση μεταξύ Προβλημάτων στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
και Προσδιοριστικών Παραγόντων με ένα έτος Υστέρηση
Coef.
z-stat
p-value
C
-2,76
-3,63
0,00
NQUALIFIEDOP
-0,77
-2,17
0,03
BIG4
0,07
0,22
0,83
LEVDUM
2,66
2,95
0,00
ROADUM
-11,71
-0,90
0,37
SIZEDUM
-0,11
-1,27
0,20
McFadden R-squared
0,03
Αριθμός Παρατηρήσεων
2901
Σημειώσεις: Το Δείγμα προέρχεται από τη βαση δεδομένων της
Compustat και αφορά την περίοδο 2004-2016. Τα *, ** και *** δείχνουν
ποσοστό στατιστικής σημαντικότητας σε επίπεδο 10%, 5% και 1%
αντίστοιχα.

Στο Πίνακα 4 εμφανίζονται τα δεδομένα για όλη την υπό εξέταση χρονική περίοδο 2004
– 2016, οπότε και περιλαμβάνονται 2901 παρατηρήσεις από 354 τράπεζες των Ηνωμένων
Πολιτείων Αμερικής.
Για τον πίνακα αυτό χρησιμοποιήθηκε το βασικό γραμμικό υπόδειγμα της έρευνας με
ένα έτος υστέρηση, δηλαδή στο χρόνο t-1 [εξίσωση (2)].
Στο πίνακα παρατηρείται ότι ο δείκτης μόχλευσης LEV είναι στατιστικά σημαντικός σε
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% άρα επηρεάζει τα προβλήματα του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου και με το θετικό συντελεστή της μεταβλητής coefficient 2,66 η επίδραση
είναι θετική. Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγχόμενες τράπεζες οι οποίες διαθέτουν υψηλό δείκτη
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μόχλευσης είναι εκείνες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στον εσωτερικό έλεγχο. Έπειτα
η μεταβλητή NQUALIFIEDOP διαθέτει επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (0,03) πάνω στη
μεταβλητή Internal_Control_Assesm. Στο πίνακα 4 παρατηρείται η αρνητική σχέση μεταξύ της
εξαρτημένης μεταβλητής και του NQOP λόγω της τιμής -0,77.
Επίσης βλέπουμε ότι οι παράγοντες BIG4 και ο συντελεστής απόδοσης Ενεργητικού
ROA απέχουν αρκετά πάνω από το επίπεδο σημαντικότητας 10%, όπως και ο παράγοντας
SIZE. Ταυτόχρονα, ο δείκτης ROA αποτελεί τη μεγαλύτερη αρνητική τιμή (-11,71), όπως το
ίδιο συμβαίνει και σε χρόνο t (Πίνακας 3), όμως εδώ δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση
στην εξαρτημένη μεταβλητή.
Το επόμενο στάδιο (Στάδιο ΙΙΙ), της έρευνας αυτής, δημιουργήθηκε με σκοπό να
προβλέψει τη πιθανότητα εμφάνισης προβλήματος στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου δύο έτη
νωρίτερα από το χρόνο t. Παρακάτω ο Πίνακας 5 εμφανίζει τα αποτελέσματα από την ανάλυση
αυτή:

Πίνακας 5: Σχέση μεταξύ Προβλημάτων στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
και Προσδιοριστικών Παραγόντων με δύο Έτη Υστέρηση
Coef.
z-stat
p-value
C
-2,76
-3,29
0,00
NQUALIFIEDOP
-0,16
-0,37
0,71
BIG4
0,24
0,74
0,46
LEVDUM
2,29
2,32
0,02
ROADUM
1,29
0,08
0,93
SIZEDUM
-0,18
-1,91
0,06
McFadden R-squared
0,02
Αριθμός Παρατηρήσεων
2650
Σημειώσεις: Το Δείγμα προέρχεται από τη βαση δεδομένων της Compustat
και αφορά την περίοδο 2004-2016. Τα *, ** και *** δείχνουν ποσοστό
στατιστικής σημαντικότητας σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.

Στο Πίνακα 5 εμφανίζονται τα δεδομένα για όλη την υπό εξέταση χρονική περίοδο 2004
– 2016, οπότε και περιλαμβάνονται 2650 παρατηρήσεις από 354 τράπεζες των Ηνωμένων
Πολιτείων Αμερικής.
Για τον πίνακα αυτό χρησιμοποιήθηκε το βασικό γραμμικό υπόδειγμα της έρευνας με
δύο έτη υστέρηση [εξίσωση (3)] στο χρόνο t-2.
Όπως είχε παρατηρηθεί στο προηγούμενο πίνακα, έτσι και στο Πίνακα 5, ο δείκτης
LEV (με 0,02) είναι στατιστικά σημαντικός, όπου και στην ανάλυση του υποδείγματος με ένα
έτος υστέρηση (Πίνακας 4) βρισκόταν στο επίπεδο σημαντικότητας 1%. Η τιμή του
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συντελεστή coefficient 2,29 προδίδει τη θετική σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή, πράγμα
το οποίο σημαίνει ότι επιδρά θετικά στα προβλήματα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με
δύο χρονικές υστερήσεις. Παράλληλα ο παράγοντας SIZE έχει στατιστική σημαντικότητα για
την μεταβλητή Internal_Control_Assesm, όμως με τη τιμή -0,18 γίνεται φανερή η αρνητική
σχέση μεταξύ τους. Άρα προκύπτει ότι το μέγεθος του Ενεργητικού των ελεγχόμενων
τραπεζών επιδρά αρνητικά στα προβλήματα του ΣΕΕ με χρονική υστέρηση δύο ετών.
Σημαντική απόσταση από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10% έχουν οι
προσδιοριστικοί παράγοντες NQOP, ROA και BIG4 άρα δεν έχουν σημαντική στατιστική
σημασία για την εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος Internal_Control_Assesm. Παρ’ όλ’
αυτά, έχουν θετικό πρόσημο όσον αφορά την επιρροή τους στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ–ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ–ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα ευρήματα της διπλωματικής εργασίας. Γίνεται αναφορά
στις μελέτες του παρελθόντος οι οποίες συνέβαλαν στη δημιουργία και το προσδιορισμό της
υπόθεσης για τα λογιστικά μεγέθη που αποτελούν προσδιοριστικοί παράγοντες της
πιθανότητας ύπαρξης προβλημάτων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών, και
του υποδείγματος της έρευνας αυτής. Στη συνέχεια προσδιορίζονται τα αποτελέσματα που
προέκυψαν μέσα από την επεξεργασία και τη μελέτη των λογιστικών μεγεθών που
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι περιορισμοί της έρευνας. Τέλος, γίνονται προτάσεις για
περεταίρω έρευνα, μελέτη και διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των προβλημάτων του
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των προσδιοριστικών παραγόντων.
Έπειτα από τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, για το Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου στο τραπεζικό τομέα παρατηρείται ότι έχουν ερευνηθεί πάνω σε αυτό ο εσωτερικός
ελεγκτής, οι οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας, η πληροφόρηση η οποία προκύπτει και
άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες που αναμένεται να έχουν επίδραση στο σύστημα αυτό.
Κάποια συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τις παλαιότερες έρευνες είναι ότι σημαντικό
ρόλο για τη ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου έχει η αποδοτικότητα του ελεγκτή, η
πληροφόρηση που δίνεται από τη γνώμη του ελεγκτή επηρεάζει τις αποφάσεις δανεισμού και
επένδυσης ή όχι σε μία οικονομική μονάδα και το γεγονός ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν
περισσότερα κίνητρα για μεγαλύτερη εποπτεία και παρακολούθηση των τραπεζών. Οι μελέτες
αυτές είναι παλαιότερες και κάποιες εστιάζουν στα συμπεράσματα μελετών περίπτωσης, όμως
περιορίζονται σε τράπεζες συγκεκριμένου είδους όπως εμπορικές.
Με αφορμή τις παλαιότερες αυτές έρευνες, η έρευνα της μελέτης αυτής εστίασε στους
λογιστικούς παράγοντες οι οποίοι συμβάλουν θετικά ή αρνητικά στα ήδη υπάρχοντα
προβλήματα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Συγκεκριμένα, ο παράγοντας της ύπαρξης
θετικής γνώμης κατά το πέρας του εσωτερικού ελέγχου μίας τράπεζας επηρεάζει σημαντικά
και συγκεκριμένα, αρνητικά τα προβλήματα στο ΣΕΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το γεγονός
ότι οι τράπεζες οι οποίες δεν έχουν επιβαρυνθεί από την ειδική γνώμη του εσωτερικού ελεγκτή,
παρουσιάζουν ΣΕΕ υψηλότερου επιπέδου. Το ίδιο παρατηρείται και στο υπόδειγμα με
υστέρηση ενός έτους πράγμα το οποίο δείχνει ότι μπορεί να προβλεφθεί για τον επόμενο χρόνο.
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Επίσης σημαντική διερεύνηση φαίνεται να είναι και το γεγονός ότι το μέγεθος της
μόχλευσης ευνοεί θετικά τα προβλήματα του ΣΕΕ, όπως αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι
αυτό συμβαίνει μόνο στις χρονικές υστερήσεις ενός και δύο ετών. Η υψηλή μόχλευση
εντοπισμένη σε μία και δύο χρονικές υστερήσεις, αυτόματα σημαίνει υψηλότερο κίνδυνο
χρεοκοπίας, πράγμα το οποίο σε συνδυασμό με τη θετική επιρροή του στα προβλήματα του
εσωτερικού ελέγχου προδίδει ότι η πιθανότητα ύπαρξης προβλημάτων στο ΣΕΕ των επόμενων
χρόνων είναι μεγαλύτερη.
Έπειτα, η απόδοση του Ενεργητικού των ελεγχόμενων τραπεζών συμβάλει θετικά σε
ένα ποιοτικό ΣΕΕ και αυτό προφανώς γιατί μία καλή απόδοση στα συνολικά περιουσιακά
στοιχεία φανερώνει και τη βιωσιμότητά τους χωρίς την εύρεση λαθεμένων οικονομικών
καταστάσεων και άλλων αρνητικών παραγόντων κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Τέλος
προκύπτει, ότι το μέγεθος του Συνολικού Ενεργητικού των ελεγχόμενων τραπεζών είναι εκείνο
το οποίο επηρεάζει αρνητικά τα προβλήματα του ΣΕΕ και αυτό γίνεται εμφανές κατά τη
διερεύνηση του υποδείγματος με δύο χρονικές υστερήσεις. Το μέγεθος των ελεγχόμενων
τραπεζών έχει σημαντικά αρνητική επιρροή στα προβλήματα που υπάρχουν στο ΣΕΕ, δίνοντας
έτσι τη δυνατότητα και την ευκαιρία της επένδυσης για τη δημιουργία ενός υψηλότερου
ποιοτικά ΣΕΕ.
Οι περιορισμοί της παρούσας διπλωματικής αφορούν την επιλογή εξέτασης
αποκλειστικά της επιρροής των προβλημάτων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των
τραπεζών των ΗΠΑ από λογιστικούς παράγοντες. Υπάρχει δυνατότητα διερεύνησης των
προβλημάτων αυτών όσον αφορά το κατά πόσο είναι εύκολα να προσδιοριστούν αυτοί οι
παράγοντες.
Μια μελλοντική πρόταση για περεταίρω διερεύνηση, εξέταση και μελέτη θα μπορούσε
να αποτελέσει η προσθήκη περισσότερων προσδιοριστικών λογιστικών παραγόντων σε ένα
αντίστοιχο υπόδειγμα όπως της διπλωματικής αυτής, με σκοπό τη σύγκριση μεταξύ τους, ώστε
να διαπιστωθεί εκείνος ο παράγοντας ο οποίος ασκεί τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη
επιρροή στο ΣΕΕ. Επιπρόσθετα, η χρονική υστέρηση στο ίδιο υπόδειγμα με την συγκεκριμένη
υπόθεση, αλλά με τη δημιουργία υστερήσεων έως και μίας πενταετίας, με σκοπό τη δυνατότητα
εμφάνισης της σημαντικότητας των παραγόντων αυτών για το μέλλον, θα αποτελούσε μία πιο
σφαιρική διερεύνηση αυτών με καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Επίσης,
ενδιαφέρουσα μελλοντική μελέτη θα μπορούσε να είναι η σύγκριση μεταξύ της έρευνας αυτής
η οποία αφορά τα δεδομένα των τραπεζών των ΗΠΑ, με τα δεδομένα των τραπεζών άλλων
κρατών όπως της Ιαπωνίας, οι οποίες γενικά αποτελούν σημαντική δύναμη του τραπεζικού
κλάδου.
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