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ΑΦΔΡΙΧΗ
ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε ζηήξημε πνπ κνπ
πξνζέθεξε νιόςπρα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο.
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Μέζα από ηηο επόκελεο ιέμεηο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε όινπο όζνπο κε
βνήζεζαλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αιιά θαη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνύ θύθινπ ζπνπδώλ.
Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ γηα ηε βνήζεηα πνπ
κνπ πξνζέθεξε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ αθαδεκατθώλ εμακήλσλ.
Σαπηόρξνλα νθείισ λα επραξηζηήζσ νιόςπρα ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κνπ
πξνζέθεξε δύλακε, ππνκνλή θαη επηκνλή γηα λα νινθιεξώζσ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν
ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο. Δπίζεο ζεκαληηθή ήηαλ ε ςπρηθή θαη ε νηθνλνκηθή ζηήξημε
ηόζν ζηηο πξνπηπρηαθέο όζν θαη ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κνπ.

~ iii ~

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Δπηδίσμε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ
εμσηεξηθνύ ειέγρνπ κε ζθνπό λα απνθεπρζνύλ νη ηερληθέο σξαηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ
απνηειεζκάησλ ώζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο. Σαπηόρξνλα γίλεηαη θαηαλνεηό
πσο νη εηαηξείεο επηηπγράλνπλ λα δηαζηξεβιώζνπλ ηα ζηνηρεία κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο, κε ηε βνήζεηα ηνπ καγεηξέκαηνο
ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη έρoπλ ζηόρν λα παγηδεύζνπλ θαη λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ην
επελδπηηθό θνηλό, όζνλ αθνξά ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
Από ηελ άιιε κεξηά θαλεξώλεηαη όηη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ θώδηθα
επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο κπνξεί λα απνθεπρζνύλ απηέο νη θαηαζηάζεηο θαη λα
απνθεπρζνύλ νη νηθνλνκηθέο απάηεο.
Έπεηηα αλαιύνληαη ηξία από ηα κεγαιύηεξα νηθνλνκηθά ζθάλδαια ησλ εηαηξεηώλ
αιιά θαη νη ινγηζηηθέο ηερληθέο θαη νη κέζνδνη πνπ εθαξκόδνληαη. Σα ζπγθεθξηκέλα
ζθάλδαια κε ηελ απνθάιπςε ηνπο πξνθάιεζαλ κεγάιεο αληηδξάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο
όζνλ αθνξά ηελ αθεξαηόηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ησλ κεραληζκώλ. Δπίζεο, ζεκαληηθό
είλαη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη γηα ηα κεγαιύηεξα εηαηξηθά ζθάλδαια επζύλνληαη νη εμσηεξηθνί
ειεγθηέο εμίζνπ κε ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο θαζώο εκπιέθνληαη ζηελ παξαπνίεζε ησλ
νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη θαηαζηάζεσλ. Αλαιπηηθόηεξα νη ειεγθηέο επζύλνληαη δηόηη
εζθεκκέλα ή άζεια ηνπο παξαιείπνπλ ή παξακεινύλ λα ειέγμνπλ θάπνηα ζηνηρεία ή
δεδνκέλα κε απνηέιεζκα λα ακθηζβεηείηαη ε αμηνπηζηία ηνπο.
Σέινο, αμίδεη λα ηνληζηεί όηη ζθνπόο ηεο ινγηζηηθήο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα
ζρνιηάζεη ηελ σξαηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο
ινγηζηηθήο θαη λα παξνπζηάζεη ηελ ελίζρπζή ηεο από ηελ ύπαξμε κε νινθιεξσκέλνπ θαη
δηεμνδηθνύ ειέγρνπ, ηελ παξαπνίεζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ αιιά θαη ηελ ύπαξμε κε
απζηεξώλ ινγηζηηθώλ θαλόλσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΑΓΧΓΗ
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύγρξνλεο δσήο θαη νηθνλνκίαο δηελεξγνύληαη θαη δεκηνπξγνύληαη
λέεο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηέηνηεο εμειίμεηο
κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ν δηπιαζηαζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ ηδίσο ηα πξνεγνύκελα
ρξόληα θαη ε κεηέπεηηα

ύπαξμε έλαο πνιύ έληνλνπ αληαγσληζκνύ αιιά θαη ε ζπλερήο

αλάπηπμε ησλ ζηειερώλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
εκαληηθό ζηνηρείν κε ζθνπό λα παίξλεη ε επηρείξεζε νξζέο απνθάζεηο είλαη λα
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ κε ζσζηό ηξόπν ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπλ θαη ηαπηνρξόλσο
ζθεπηόκελα ηνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο πνπ δηαζέηνπλ. Απαξαίηεηε ζπλζήθε είλαη ε γξήγνξε
θαη ζηνρεπόκελε εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ. ε
απηήλ ηελ πιεξνθόξεζε ζεκαληηθό ζηνηρείν απνηειεί ε επηζηήκε ηεο ινγηζηηθήο. Έπεηηα κε
ηε βνήζεηα ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο γίλεηαη αμηνιόγεζε θαηά πόζν απηέο νη πιεξνθνξίεο
αληηθεηκεληθέο, νξζέο, πεξηεθηηθέο θαη αμηόπηζηεο.
Ζ επηζηήκε ηεο ειεγθηηθήο θαηέρεη νπζηαζηηθό θαη θπξίαξρν ξόιν ζηελ νηθνλνκία
δηόηη δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα αζθάιεηαο όηαλ νη νηθνλνκηθνί έιεγρνη θαη δηαδηθαζίεο
δηελεξγνύληαη από αμηόπηζηα πξόζσπα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν αλαπηύζζεηαη ε νηθνλνκία,
νμύλεηαη ν αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ θαζώο επίζεο θαη νη επελδπηέο
ελζαξξύλνληαη λα αλαδεηήζνπλ επηθεξδείο επελδύζεηο.
Σα κεγάια θαη γλσζηά εηαηξηθά ζθάλδαια δεκηνπξγνύλ κηα έληνλε κνξθή θηλδύλνπ
θαη εληζρύνπλ ην αίζζεκα ηεο ακθηζβήηεζεο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθό ζύζηεκα θαη ζηελ
αγνξά ζε παγθόζκην επίπεδν. Απηήλ ηελ θαηάζηαζε πξνθάιεζε ε δεκηνπξγία
παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη ε ρξήζε ηερληθώλ δεκηνπξγηθήο
ινγηζηηθήο κε ζθνπό λα παξνπζηάδεηαη κηα σξαηνπνηεκέλε θαη ςεπδή νηθνλνκηθή
πξαγκαηηθόηεηα.
εκαληηθό είλαη λα ηνληζηεί όηη ζηα εηαηξηθά ζθάλδαια νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο πνπ
αλαιακβάλνπλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ κπνξεί λα επζύλνληαη εμίζνπ κε ην
πξνζσπηθό πνπ ζηειερώλεη ηελ εηαηξεία. Γηα απηό ην ιόγν είλαη ζεκαληηθό λα εληνπηζζνύλ
θαη λα θαηαλνεζνύλ νη ιόγνη πνπ δεκηνπξγνύληαη ινγηζηηθέο απάηεο θαη νη ηξόπνη κε ηνπο
νπνίνπο κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ θαη λα απνθεπρζνύλ.
Δπνκέλσο, γίλεηαη θαηαλνεηό όηη γηα ηελ απνθπγή όισλ ησλ εηαηξηθώλ ζθαλδάισλ
θαη ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ
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αθέξαηνη, αληηθεηκεληθνί θαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο θαη λα
δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν επηθνξηηζκέλνη κε αλεμαξηεζία αιιά θαη όινπο ηνπο θαλόλεο πνπ
δηέπνπλ ην επάγγεικά ηνπο.
Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε 6 θεθάιαηα. ην 1ν θεθάιαην έρνπκε ηελ εηζαγσγή, ζην 2ν
θεθάιαην πεξηέρεηαη ε αξζξνγξαθηθή επηζθόπεζε, ζην 3ν αλαιύεηαη ε επηζηήκε ηεο
ειεγθηηθήο, ζην 4ν πεξηγξάθεηαη ν εμσηεξηθόο έιεγρνο, ζην 5ν πεξηγξάθνληαη ε ινγηζηηθή
απάηε, ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή θαη ν έιεγρνο ησλ παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ, ζην 6ν ηα ηξία κεγαιύηεξα νηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη ηέινο ζην 7ν θεθάιαην
αλαθέξνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία νδεγεί ε ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ
ύκθσλα κε ηνπο Agrawal θαη Cooper (2007), ε γλσζηνπνίεζε ηεο ύπαξμεο ζνβαξώλ
ινγηζηηθώλ πξνβιεκάησλ ζε δηάθνξεο ζεκαληηθέο εηαηξείεο όπσο ε Enron, ε Worldcom, ε
Tyco θαη ε HealthSouth θαη έπεηηα ε δηάπξαμε ινγηζηηθώλ ζθαλδάισλ ζηελ αξρή ηεο λέαο
ρηιηεηίαο δεκηνύξγεζαλ θξίζε ζηελ θνηλσλία. Μεηά ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
νηθνλνκηθώλ ζθαλδάισλ θαη άιιεο εηαηξείεο δήισζαλ όηη έρνπλ δηθά ηνπο πξνβιήκαηα
ινγηζηηθήο. Σν απνηέιεζκα πνπ αθνινύζεζε ήηαλ ε δξακαηηθή κείσζε ηεο ηηκήο ησλ
κεηνρώλ ηνπο θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ ινγηζηηθώλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Ο κεγαιύηεξνο
αξηζκόο ησλ εηαηξεηώλ πνπ δηελεξγνύλ νηθνλνκηθέο απάηεο πηώρεπζαλ κε απνηέιεζκα ηελ
ύπαξμε αγσγώλ από άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε όπσο ηνπο επελδπηέο, πειάηεο,
πξνκεζεπηέο θαη εξγαδνκέλνπο. 1
ε έλα αθόκε άξζξν ηνπο νη Agrawal θαη Cooper (2005) αλαθέξνπλ όηη ηα κεγάια
ινγηζηηθά ζθάλδαια ζε γλσζηέο εηαηξείεο όπσο ε Enron, HealthSouth, Tyco θαη ε Worldcom
γίλεηαη θαλεξό όηη έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ εκπηζηνζύλε πνπ δείρλνπλ νη επελδπηέο. Οη
γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ κε αμηνπηζηία ησλ αλαθεξόκελσλ θεξδώλ εμαθνινπζνύλ
λα απμάλνληαη. Γηα ηελ ιάζνο ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε είλαη ππεύζπλα ηα άηνκα
πνπ δηελεξγνύλ ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν. 2
Δπίζεο, νη παξαπάλσ αλαθέξνπλ όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ν CFO θαη νη
εμσηεξηθνί ειεγθηέο έραζαλ ηε ζέζε ηνπο κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ελόο ηέηνηνπ νηθνλνκηθνύ
ζθαλδάινπ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ν CEO ηεο Enron, κε όλνκα Jeffrey Skilling ν
νπνίνο παξαηηήζεθε μαθληθά ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2001 ζε ιηγόηεξν από ηξεηο κήλεο πξηλ από
ηελ απνθάιπςε ησλ ινγηζηηθώλ πξνβιεκάησλ ηεο εηαηξείαο. Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο ηεο
Enron πνπ νλνκάδεηαη Andrew Fastow απνβιήζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2001. Έπεηηα ηα
θαζήθνληά θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Jeffrey Skilling αλέιαβε ν Kenneth Lay θαη
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παξαηηήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2002. Αθόκε νύηε ε ειεγθηηθή εηαηξεία Arthur Andersen
θαηάθεξε λα επηβηώζεη από ην ζθάλδαιν.3
Σαπηόρξνλα ζύκθσλα κε ηνπο πάζε, Γνύκπν θαη Ενπνπλίδε (2002) αμίδεη λα
ηνληζηεί όηη νη ιαλζαζκέλεο

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γίλνληαη όιν θαη πην ζπρλέο ηα

ηειεπηαία ρξόληα. Ζ παξαπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πξνέξρεηαη πνιιέο
θνξέο από ηελ ρεηξαγώγεζε ζηνηρείσλ ,από ηελ ππεξεθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ,
ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδώλ ή ηελ ππνηίκεζε ησλ ππνρξεώζεσλ, εμόδσλ ή δεκηώλ. Σα
παξαπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ σο θύξηα επηδίσμε ηελ απνθπγή παξνπζίαζεο ηεο
πξαγκαηηθήο θαη ππάξρνπζαο εηθόλαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο

θαη γηα απηό ην ιόγν

δηαπξάηηεηαη απάηε. Με ηνλ όξν απάηε δειώλεηαη ε «εζθεκκέλε απάηε πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη από ηε δηνίθεζε ε νπνία επηδξά αξλεηηθά ζηνπο επελδπηέο θαη ηνπο
πηζησηέο κέζσ ησλ παξαπιαλεηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ».Οη παξαπιαλεηηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε εζθεκκέλεο αλαθξίβεηεο ή παξαιείςεηο
πνζώλ

ή

γλσζηνπνηήζεηο

ζηηο

νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο.4

.

πγρξόλσο όζνλ αθνξά ηηο παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηε
δηάπξαμε ινγηζηηθήο απάηεο αμίδεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην άξζξν ηνπ Whisenant
(2003). Κύξηνο ζθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηή ήηαλ ν εληνπηζκόο ησλ αηηηώλ πνπ
σζνύλ ηνπο θύξηνπο εθπξνζώπνπο ησλ εηαηξεηώλ λα πξνζδνθνύλ θαη λα επηδηώθνπλ ηελ
εύξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ ειεγθηώλ ηνπο νη νπνίνη είλαη ππεύζπλνη γηα
ηελ εύξεζε θαη γλσζηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε παξάλνκεο πξάμεο ηνπ γίλεη αληηιεπηή . Γηα
απηό ην ιόγν εξεπλά θαη επεμεξγάδεηαη έλα κεγάιν αξηζκό επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ
Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1992 κε 1996. Έηζη ν
Whisenant πξνέβεη ζηνλ εμήο δηαρσξηζκό:
-Αληηθαηάζηαζε πνπ πξνέξρεηαη από πειάηεο-εηαηξείεο ησλ ειεγθηηθώλ εηαηξεηώλ.
-Οηθηνζειή αληηθαηάζηαζε από ηνλ ίδην ηνλ ειεγθηή.
-Αληηθαηάζηαζε πνπ πξνέξρεηαη από δηάθνξεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο.

Agrawal, A. and Cooper, T. (2007), “Corporate Governance Consequences Of Accounting Scandals: Evidence
From Top Management, CFO And Auditor Turnover”,
4 Spathis, C. and Doumpos, M. and Zopounidis, C. (2002), “Detecting falsified financial statements: a
3

comparative study using multicriteria analysis and multivariate statistical techniques”, pp.509-535
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Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο αθόινπζεο έξεπλαο είλαη όηη ε πξώηε
θαη ε ηξίηε θαηεγνξία δηαρσξηζκνύ ζπλαληάηαη πην ζπρλά ζε ζρέζε κε ηελ δεύηεξε
θαηεγνξία. 5
Από ηελ άιιε κεξηά νη Carcello θαη Nagy εξεπλνύλ έλα αθόκε ζεκαληηθό ζέκα ην
νπνίν αθνξά ηε ζπζρέηηζε ησλ δηαζηξεβιώζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα
έηε ζεηείαο ησλ ειεγθηώλ πνπ δηελεξγνύλ ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν. Αλαιπηηθόηεξα, ζην άξζξν
αλαθέξνπλ όηη ε αληηθαηάζηαζε πνπ πξνέξρεηαη από πειάηεο-εηαηξείεο ησλ ειεγθηηθώλ
εηαηξεηώλ θάλεη πην έκπηζηα θαη αμηόπηζηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ εμσηεξηθνύ
ειέγρνπ. Αθόκε είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί ε ύπαξμε θάπνησλ κειεηώλ νη νπνίεο
ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην, δειαδή όηη ε κηθξή ζε ρξνληθή δηάξθεηα ζεηεία ησλ ειεγθηώλ δελ
επλνεί ηελ αμηνπηζηία ηνπ ειέγρνπ. Οη Carcell θαη Nagy εμεηάδνληαο έλαλ επαξθή αξηζκό 147
εηαηξεηώλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 1990 κε 2001, έβγαιαλ ην ζπκπέξαζκα όηη παξαπνίεζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ρεηξαγώγεζε αξηζκώλ είλαη πην εύθνιν λα ζπκβεί όηαλ ε
δηάξθεηα ηεο ειεγθηηθήο ζεηείαο είλαη ιηγόηεξν από 3 έηε. Έλα αθόκε ζεκαληηθό δήηεκα πνπ
δηεξεπλνύλ νη Carcell θαη Nagy είλαη ε επηξξνή ηνπ παξάγνληα έλαο ειεγθηήο λα έρεη ηηο
απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα λα αζθήζεη έιεγρν πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο
επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν άξηζηνο ρεηξηζκόο θαη ε γλώζε ελόο θιάδνπ βνεζάεη ζηελ
αμηνπηζηία θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ειέγρσλ. 6
Καηά ηνλ Jamal ε άζθεζε αλαγθαζηηθνύ ειέγρνπ είλαη κηα κέζνδνο πνπ δελ βνεζά
ζηελ απνθπγή ηεο δηάπξαμεο απάηεο. Γηα απηό ην ιόγν ε ιύζε πνπ πξνηείλεη είλαη ε αγνξά
αζθάιηζεο πξνο απνθπγή ηεο απάηεο. Αθόκε παξνηξύλεη λα αθήζνπλ ηνλ έιεγρν ειεύζεξν
ώζηε λα θαηαθέξνπλ νη ειεγθηέο λα δεκηνπξγήζνπλ αμία ζηνπο κεηόρνπο. Έπεηηα ζεκαληηθό
είλαη λα ζεκεησζεί όηη ν Jamal σζεί ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζεζπίδνπλ ηα ινγηζηηθά πξόηππα
θαη θαλόλεο λα επηηξέπνπλ ηνπο ειεγθηέο λα δηαιέγνπλ ηα ινγηζηηθά πξόηππα πνπ ηαηξηάδνπλ
ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε αλάκεζα ζε κηα ζεηξά από ελαιιαθηηθέο ηαθηηθέο.
Μέζα από ην άξζξν ησλ Lennox θαη Pittman (2010) γίλεηαη εκθαλέο όηη ε
ραιαξόηεηα πνπ δηέπεη νξηζκέλεο δηθαζηηθέο αξρέο σο πξνο ηηο BIG FIVE θαη ε επηείθεηα ηνπ
πεξηβάιινληνο ηεο αγνξάο πνπ βνήζεζαλ ηηο εηαηξείεο λα σθειεζνύλ από ηε δεκηνπξγία
επηθεξδώλ ζπκβνιαίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα δεκηνπξγνύληαη 3 ππνζέζεηο:
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-Ο έιεγρνο από ηηο BIG FIVE δεκηνπξγεί ρακειόηεξε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ινγηζηηθνύ
ζθάικαηνο θαη απάηεο.
-Ζ ύπαξμε ζηαζεξόηεηαο σο πξνο ηελ δηάπξαμε ινγηζηηθήο θαη ηνπ ειέγρνπ από ηηο BIG
FIVE.
-Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζρέζεο είλαη νη πνηνηηθόηεξνη έιεγρνη αιιά θαη ε δπλαηόηεηα
επηινγήο ειεγθηηθήο εηαηξείαο θαη εηαηξείαο-πειάηε.
Οη Lennox θαη νη Pittman (2010) δηελήξγεζαλ κηα έξεπλα θάλνληαο έιεγρν γύξσ από
ηηο απάηεο θαη ζθάλδαια πνπ δηαπξάρζεθαλ από ην 1981 έσο ην 2001 ιακβάλνληαο ζηνηρεία
από ηελ Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο
έδεημαλ όηη ε πηζαλόηεηα δηάπξαμεο απάηεο ειεγρόκελε από ηηο BIG FIVE είλαη 0,61% ελώ
ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε είλαη 0,92%. Σαπηόρξνλα αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη από ην 1981 έσο
ην 1995 είρε ειαρηζηνπνηεζεί ζεακαηηθά ε δεκηνπξγία ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζθαλδάινπ.
Δπηπιένλ νη εηαηξείεο πνπ επηδηώθνπλ λα δηαπξάμνπλ θάπνηα απάηε δελ ζέινπλ λα δώζνπλ
ηελ αξκνδηόηεηα ζηηο BIG FIVE λα δηελεξγήζνπλ έιεγρν αιιά θαη νη BIG FIVE εηαηξείεο
κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ πνιύ γξήγνξα ηηο θαθέο πξνζέζεηο ησλ εηαηξεηώλ πνπ επξόθεηην λα
ειέγμνπλ. 7
Οη Grove θαη Basilico (2011) ζην άξζξν επηδηώθνπλ κέζα από ηελ έξεπλα ηνπο λα
θαλεξώζνπλ κηα ηαθηηθή ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα επηηύγραλαλ ηελ εύξεζε αιιά θαη ηελ
εμάιεηςε κειινληηθώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απαηώλ έπεηηα από ηε δηεξεύλεζε θάπνησλ
αληίζηνηρσλ ζθαλδάισλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ηνλ 21ν αηώλα. 8
Ο Saheli (2008) ζην άξζξν ηνπ επηδηώθεη λα παξνπζηάζεη ηηο επζύλεο πνπ δηέπνπλ
ηνπο ειεγθηέο πνπ δηελεξγνύλ ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη ηαπηόρξνλα ηα θνηλά θαη ηα
κε θνηλά ζεκεία αλάκεζα ζηνπο ειεγθηέο θαη ηνπο επελδπηέο ηεο Ηλδίαο θαη ηνπ Ηξάλ. Δπίζεο
αλαθέξεη ηη επηδηώθνπλ θαη ηη αλακέλνπλ νη ρξήζηεο εθηόο ηεο ειεγρόκελεο εηαηξείαο από ηηο
νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεηο αλαθνξηθά κε ην δηελεξγνύκελν έιεγρν ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή. 9
ην άξζξν ηνπ ν Duska (2005) αλαθέξεηαη ζηηο ηαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εμσηεξηθνί
ειεγθηέο επεξέαζαλ θάπνηα από ηα γλσζηόηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη απάηεο
7

Lennox, C., & Pittman, J. A. (2010). Big Five audits and accounting fraud. Contemporary Accounting
Research, 27(1), 209-247.
8

Grove, H. and Basilico, E. (2011), “Major Financial Reporting Frauds of the 21 st Century:

Corporate

Governance and Risk Lessons Learned”, Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol. 3
9

Saheli, M. and Mahadevaswamy, G.H. (2008), “Audit Expectation Gap In Auditor Responsibilities”,

International Journal of Business and Management, Vol.3
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πνπ δηαπξάρζεθαλ ηνλ 21ν αηώλα. Δπίζεο αλαθέξεη όηη ν ειεγθηήο νθείιεη λα δηελεξγεί ηνλ
έιεγρν αθνινπζώληαο ηνλ επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό πνπ δηέπεη ην επάγγεικά ηνπ.
εκαληηθό είλαη ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο λα γλσζηνπνηεί νπνηαδήπνηε παξάλνκε πξάμε έγηλε
αληηιεπηή ζε απηόλ, δηόηη ζηε ζπλέρεηα απηό ζα θέξεη επζύλε γηα ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. 10
εκαληηθό είλαη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ Ακεξηθή έγηλαλ απζηεξέο θαη αμηνζεκείσηεο
αιιαγέο ζηα ινγηζηηθά πξόηππα θαη θαλόλεο έρνληαο σο θύξηα επηδίσμε λα απνθεπρζνύλ
ζεκαληηθά ιάζε. ε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ πξνηείλεηε ε δπλαηόηεηα ε θάζε ρώξα
μερσξηζηά λα ιάβεη ηα δηθά ηεο κέηξα θαη θαλόλεο επηδηώθνληαο ηελ εμάιεηςε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζθαλδάισλ θαη απαηώλ.
Δπίζεο ζύκθσλα κε ηνπο Low θαη Davey (2008) ηα παγθόζκηα θαη πνιπζπδεηεκέλα
ρξεκαηννηθνλνκηθά

ζθάλδαια

έρνπλ

θάλεη

ακθηζβεηήζηκε

ηελ

αμηνπηζηία

θαη

αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ ινγηζηηθνύ θαη ειεγθηηθνύ επαγγέικαηνο όπσο επίζεο θαη ε αμηνπηζηία
ησλ νηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη θαηαζηάζεσλ έρνπλ δερζεί ακθηζβήηεζε σο πξνο ηελ
αιεζνθάλεηα πνπ παξέρνπλ. Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα ζεκαληηθόηεξα νηθνλνκηθά
ζθάλδαια ζπκβαίλνπλ ιόγσ ησλ ιαλζαζκέλσλ δενληνινγηθώλ πξαθηηθώλ πνπ εθαξκόδνπλ
ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ινγηζηέο. Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ηα κεγαιύηεξα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζθάλδαια πξάηηνληαη ιόγσ ιαλζαζκέλεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο από
ηνπο θάπνηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ο θαηάινγνο ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ
πεξηέρεη ειεγθηέο πνπ επηδηώθνπλ λα παξαπνηήζνπλ ζηνηρεία θαη θαηαζηάζεηο , δηελεξγνύλ
δηαδηθαζίεο κε ζθνπό λα απνθεπρζνύλ δηάθνξεο παξάλνκεο ζπλαιιαγέο, ζπγθαιύπηνληαο
πιεξνθνξίεο θαη παξέρνληαο

ιάζνο ειεγθηηθέο ζπκβνπιέο. Δάλ

δε ζεκεησζεί θάπνηα

νπζηώδε βειηίσζε ζηηο εηαηξηθέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξά, ηα πξόζσπα πνπ αζρνινύληαη κε ηε
ινγηζηηθή θαη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ησλ εηαηξεηώλ ζα ζπλερίδνπλ λα ελεξγνύλ κε ηνλ ίδην
ηξόπν θαη λα αληηδξά ζε πνηθίια εζηθά δηιήκκαηα ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Οξηζκέλα
εζηθά ζέκαηα κπνξεί λα κελ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσλία ελώ θάπνηα άιια
αζθνύλ ζεκαληηθή νξγάλσζε θαη ζπλεπώο νη ζπλέπεηεο ζηελ θνηλσλία ζεσξνύληαη
θαηαζηξνθηθέο. 11

10

Duska, R. (2005), “The Good Auditor - Skeptic or Wealth Accumulators? Ethical Lessons Learned From the

Arthur Andersen Debacle”, Journal of Business Ethics, pp.17-29
11

Low, M. and Davey, H. and Hooper, K. (2008), “Accounting Scandals, Ethical Dilemmas And Educational

Challenges”, pp.222-254
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Ίζσο ν ζεκαληηθόηεξνο ζθνπόο ηεο εηαηξηθήο ινγηζηηθήο θαηά ηνπο Gerety θαη Lehn
(1997) είλαη λα βνεζά ζηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζή ηεο από ηνπο δηεπζπληέο ζηνρεύνληαο
ζηελ εύξεζε θαη απνκάθξπλζε από βαζηθά ιάζε θαη παξεξκελείεο αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο
πνπ πξνθαινύλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν. Αθόκε ην πςειό θόζηνο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
εμσηεξηθνύ ειέγρνπ νδεγεί ζηε κε ζπλεπή θαη δηεμνδηθή έξεπλα γύξσ από ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αιιά θαη ηηο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξέο. 12
Αθόκε κία ζεκαληηθή έλλνηα ε νπνία αμίδεη λα εηπσζεί είλαη ε ζηξαηεγηθή
δηαρείξηζεο θεξδώλ. Σν άξζξν ησλ Burgstahler θαη Dichev (1997) αλαθέξεη όηη νη
νηθνλνκηθέο κνλάδεο απνζθνπώληαο ζηελ απόθξπςε ηεο αλεπηζύκεηεο κείσζεο ησλ θεξδώλ
θαη απσιεηώλ, πξνβαίλνπλ ζηε δηαρείξηζε θεξδώλ. Αλαιπηηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην άξζξν νη
εηαηξείεο πξνβαίλνπλ ζε ζπρλέο απμήζεηο θεξδώλ θαη εζόδσλ πνπ είλαη κηθξνύ πνζνύ. Απηή
ηελ θίλεζε ηελ επηηπγράλνπλ κε ηε βνήζεηα ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ θαη ησλ κεηαβνιώλ ζην
θεθάιαην θίλεζεο. Γηα απηό ην ιόγν ρξεζηκνπνηνύληαη δύν ζεσξίεο δειαδή ε ζεσξία ηεο
επξεηηθήο πιεξνθνξίαο θαη ηεο πξννπηηθήο. Γηα ηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ βηνκεραληθέο θαη εξεπλεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ από ην έηνο 1976 έσο ην
1994. Σν παξόλ άξζξν αλαθέξεη όηη νη κεηώζεηο θαη νη απώιεηεο ησλ θεξδώλ πνιιέο θνξέο
πθίζηαληαη δηαρείξηζε από ηνπο αξκόδηνπο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη όηη
ην 8% κε 12% ησλ νηθνλνκηθώλ κνλάδσλ πνπ πθίζηαληαη κηθξέο κεηώζεηο ζηα πξνδηαρεηξηδόκελα θέξδε, επηηξέπνπλ ηελ παξνπζίαζε απμεκέλσλ θεξδώλ. Σαπηνρξόλσο, ην
33% κε 44% ησλ νηθνλνκηθώλ κνλάδσλ κε αξλεηηθά πξν-δηαρεηξηδόκελα θέξδε, επηηξέπνπλ
ηελ παξνπζίαζε απμεκέλσλ θεξδώλ. 13
Έλα αθόκε άξζξν ην νπνίν γξάθηεθε από ηνπο Leuz, Nanda θαη Wysocki (2003)
κειεηά ηελ ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδώλ θαη γηα ηελ αθξίβεηα ηε ζεκαληηθόηεηα
ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδώλ ζε 31 ρώξεο κεηαμύ ησλ ρξνλνινγηώλ 1990 θαη 1999.
Αλαιπηηθόηεξα, παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδώλ
κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εκπηζηεπκαηνδόρνη, επηδηώθνληαο λα
πξνζηαηεύζνπλ ηα νθέιε ηδησηηθνύ ειέγρνπ, ρξεζηκνπνηνύλ ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδώλ γηα λα
απνθξύςνπλ ηα κε επηζπκεηέο επηδόζεηο από ηνπο μέλνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν παξέρεη
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθώλ θεξδώλ ζε νιόθιεξε ηελ πεξίνδν γηα 31
12

Gerety, M. and Lehn, K. (1997), “The Causes Consequences Of Accounting Fraud”, John Wiley & Sons, pp.

587-599
13

Burgstahler, D., & Dichev, I. (1997). Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of

accounting and economics, 24(1), 99-126.
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ρώξεο θαη εληνπίδεη κεγάιεο δηεζλείο δηαθνξέο ζε πνιιά θέξδε ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνθπγήο δεκηώλ θαη εμνκάιπλζεο ησλ θεξδώλ. 14
Σέινο, ππάξρνπλ νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία θαλεξώλνπλ όηη ηα ζηειέρε
αζρνινύληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδώλ. Έλα από απηά ηα ζηνηρεία είλαη όηη ηα κέζα
δηαρείξηζεο ησλ θεξδώλ επηηπγράλνληαη κέζσ ρεηξηζκνύ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ
δελ έρνπλ άκεζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη πνπ κεηέπεηηα εκθαλίδνληαη
σο ρεηξαγώγεζε ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ.

Σν άξζξν ηνπ Roychowdhury (2006)

ζπκπιεξώλεη ηελ ήδε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδώλ κε
δηάθνξνπο ηξόπνπο νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Αξρηθά, ε κειέηε ηνπ
Roychowdhury αλαπηύζζεη εκπεηξηθέο κεζόδνπο γηα ηνλ εληνπηζκό πξαγκαηηθώλ πξάμεσλ
ρεηξηζκνύ ζε κεγάια δείγκαηα. Έπεηηα, ην άξζξν παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ αιεζή ρεηξαγώγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γύξσ από ηα θαηώηαηα όξηα θεξδώλ. Αθόκε,
ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν δειώλεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε θύζε θαη ηελ έθηαζε
ησλ πξαγκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Σαπηόρξνλα δεκηνπξγεί νξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ
απνζθνπνύλ ζε κειινληηθή έξεπλα. Έλα νπζηαζηηθό ζέκα είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη
δηαρεηξηζηέο

επηιέγνπλ

κεηαμύ

πξαγκαηηθώλ

δξαζηεξηνηήησλ

ρεηξαγώγεζε

έλαληη

ρεηξαγώγεζεο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε ζε πεξίπησζε πνπ θαη ηα δύν είλαη δπλαηά. Δπίζεο έλα
αθόκε εξώηεκα πξνο δηεξεύλεζε είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή ησλ ρεηξηζκώλ ησλ πξαγκαηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ. 15

14

Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: an international

comparison. Journal of financial economics, 69(3), 505-527.
15

Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of accounting

and economics, 42(3), 335-370.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ
3.1 Διζαγυγικά
ην παξόλ θεθάιαην ζα γίλεη ε αλάιπζε ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα
δνζνύλ όινη νη απαξαίηεηνη νξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε απηό ην αληηθείκελν, ζα ππάξμεη
αλαθνξά ζηνπο ζθνπνύο ηεο, ζηελ αλαγθαηόηεηα, ζηηο δηαθξίζεηο αιιά θαη ζε άιια ζέκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο.

3.2 Οπιζμόρ Δλέγσος
Με ηνλ όξν έιεγρνο ελλνείηαη ε ζπιινγή από ην άηνκν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ζηνηρείσλ
θαη ηεθκεξίσλ αλαθνξηθά κε ζεκαληηθά δεηήκαηα, κε ζθνπό λα ζπκπεξάλεη θαηά πόζν απηά
ηα δεηήκαηα θαη πιεξνθνξίεο ζπκθσλνύλ ή δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε νξηζκέλα θξηηήξηα.
Έπεηηα από ηνλ έιεγρν απηό ν ειεγθηήο γλσζηνπνηεί ηε γλώκε ηνπ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ.
Έλαο άιινο νξηζκόο πνπ δόζεθε γηα ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ από ηελ Ακεξηθάληθε
Δηαηξεία Λνγηζηώλ είλαη ε αθόινπζνο: Έιεγρνο είλαη ε ζπιινγή θαη ε αμηνιόγεζε ηεθκεξίσλ
ζηνρεύνληαο ζηελ έθθξαζε ηεο γλώκεο από έλαλ αλεμάξηεην θαη αληηθεηκεληθό ειεγθηή, ν
νπνίνο είλαη πιήξε θαηαξηηζκέλνο θαη δηαζέηεη ηηο απαηηνύκελεο επηζηεκνληθέο θαη
επαγγεικαηηθέο γλώζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απνθάιπςε θαηά πόζν απηά ηα ηεθκήξηα θαη
πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα θαη θαλνληζκνύο.
Οη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απνζθνπώληαο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο,
δηελεξγνύλ έιεγρν ν oπνίνο πξνζθέξεη θαη εμαζθαιίδεη αμηνπηζηία θαη θεξεγγπόηεηα. Ο
έιεγρνο ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηόζν ηεο εγρώξηαο όζν θαη
ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο. 16

3.3 Ανηικείμενο Σος Δλέγσος
Σν θύξην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνιείηαη ν έιεγρνο είλαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελαζρόιεζε κε κηα μέλε πεξηνπζία. Με ηνλ όξν μέλε πεξηνπζία
16

Καξακάλεο, Κ. (2008), ύγρξνλε Διεγθηηθή: Θεσξία Καη Πξαθηηθή ύκθσλα Με Σα Γηεζλή Διεγθηηθά

Πξόηππα, Δθδόζεηο ΟΠΑ, Αζήλα
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ελλνείηαη ε πεξηνπζία ελόο λνκηθνύ ή θπζηθνύ πξνζώπνπ απέλαληη ζε άιια πξόζσπα πνπ
αζρνινύληαη κε ηελ δηαρείξηζή ηεο. 17

3.4 Αναγκαιόηηηα Σος Δλέγσος
Ο έιεγρνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο κε ζθνπό λα απνθεύγνληαη νξηζκέλα ιάζε ή
απξνζεμίεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη από αλζξώπηλν παξάγνληα. Σα ιάζε θαη δόιηεο πξάμεηο
ησλ αλζξώπσλ είλαη πνιύ πηζαλόλ λα ζπκβνύλ ιόγσ αδπλακίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο από ηνπο αξκόδηνπο. Γη απηό ην ιόγν θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν
έιεγρνο ηόζν από εμσηεξηθνύο όζν θαη από εζσηεξηθνύο ειεγθηέο, ώζηε ην απνηέιεζκα ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ λα είλαη ην θαιύηεξν δπλαηό αιιά θαη ηαπηόρξνλα απνηειεζκαηηθό.
18

3.5 κοποί Σος Δλέγσος
Οη ζεκαληηθόηεξνη ζθνπνί ειέγρνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:


Πξόιεςε: Ο ζπγθεθξηκέλνο ζθνπόο βνεζάεη ζηελ απνθπγή ζθαικάησλ ηα νπνία
έγηλαλ είηε εζθεκκέλα είηε όρη. Θεσξείηαη σο πξνιεπηηθόο έιεγρνο κε ζθνπό λα
απνθεπρζνύλ ηα ζθάικαηα θαη εθηειείηαη θπξίσο από ηνλ εζσηεξηθό ειεγθηή.



Απνθάιπςε θαη Καηαζηνιή: Ο ζπγθεθξηκέλνο ζθνπόο ζεσξείηαη σο θαηαζηαιηηθόο
έιεγρνο κε ζθνπό λα απνθαιπθζνύλ ιάζε, ζθάικαηα πνπ έγηλαλ είηε εζθεκκέλα είηε
όρη αιιά αθόκε θαη απάηεο. Ζ εθηέιεζή ηνπ θπξίσο αλαιακβάλεηαη από ηνλ
εμσηεξηθό ειεγθηή.



Πηζηνπνίεζε: Ο ζθνπόο απηόο

δηελεξγείηαη κεηά ηνλ έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ

αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εηεζίσο. Απηόο ν ζθνπόο
δηελεξγείηαη επίζεο από ηνλ εμσηεξηθό ειεγθηή.
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θπξηόηεξνο ζηόρνο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη λα
ελεκεξώζεη ηα πξόζσπα πνπ είλαη νη θύξηνη ελδηαθεξόκελνη ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη
ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απηό

17

Γξεγνξάθνο, Θ. (1989), Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο, Έθδνζε ώκαηνο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ, Αζήλα

18

Γξεγνξάθνο, Θ. (1989), Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο, Έθδνζε ώκαηνο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ, Αζήλα
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επηηπγράλεηαη εθαξκόδνληαο ν ειεγθηήο ηεο θαηάιιειεο θαη απαξαίηεηεο ειεγθηηθέο
δηαδηθαζίεο. 19

3.6 Γιακπίζειρ Σος Δλέγσος
Δπίζεο ζεκαληηθό γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ειέγρνπ είλαη λα αλαθεξζνύλ νη
δηαθξίζεηο ηνπ, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνύληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο.
Ζ πξώηε δηάθξηζε αλαθέξεηαη ζηελ εμάξηεζε πνπ έρεη ην άηνκν κε ηελ ειεγρόκελε
νηθνλνκηθή κνλάδα θαη παξνπζηάδεη ηηο παξαθάησ δηαθξίζεηο.


Δμσηεξηθόο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ αζθείηαη από άηνκν αλεμάξηεην από ηελ
ειεγρόκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, δειαδή πνπ δελ πθίζηαηαη ππαιιειηθή ζρέζε. Με
ηνλ όξν αλεμάξηεην θαιείηαη έλα άηνκν πνπ δηαηεξείηαη αλεπεξέαζην ζηηο δηάθνξεο
πξνθιήζεηο πνπ ηνπ εκθαλίδνληαη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε κηαο αληηθεηκεληθήο
επαγγεικαηηθήο γλώκεο.



Δζσηεξηθόο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ αζθείηαη από άηνκν ην νπνίν πθίζηαηαη
ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. Απηό ην είδνο ειέγρνπ αζθείηαη κε ζθνπό λα
ελεκεξσζεί ε δηνίθεζε.

Ζ δεύηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζην εύξνο θαη παξνπζηάδεη ηηο παξαθάησ δηαθξίζεηο.


Γεληθόο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο
εηαηξείαο θαη απνζθνπεί ζηε δήισζε ηεο άπνςεο αλαθνξηθά κε ηελ νξζόηεηα ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.



Δηδηθόο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο
ηεο εηαηξείαο θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο γίλεηαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε δηόηη επηδηώθεη
ηελ εύξεζε ιάζνο ρεηξηζκώλ.

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνδηθόηεηα θαη παξνπζηάδεη ηηο παξαθάησ
δηαθξίζεηο.


Μόληκνο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ εθηειείηαη ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο ρξήζεο.



Σαθηηθόο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ εθηειείηαη ηαθηηθά.



Έθηαθηνο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ εθηειείηαη ζε απξόβιεπηε ζηηγκή.

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνλ ζθνπό θαη παξνπζηάδεη ηηο εμήο δηαθξίζεηο.

19

Γξεγνξάθνο, Θ. (1989), Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο, Έθδνζε ώκαηνο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ, Αζήλα
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Πξνιεπηηθόο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ επηδηώθεη λα πξνιάβεη ηηο ιάζνο
ελέξγεηεο.



Καηαζηαιηηθόο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ εθαξκόδεηαη έπεηηα από ηελ δηελέξγεηα
κηαο πξάμεο θαη επηδηώθεη λα θαηαζηείιεη ηα ιάζε.

Ζ πέκπηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζην λνκνζεηηθό πιαίζην θαη παξνπζηάδεη ηηο παξαθάησ
δηαθξίζεηο.


Τπνρξεσηηθόο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ απαηηείηαη λα δηελεξγεζεί από ηα
λνκνζεηηθά πιαίζηα θαη ηνπο θαλόλεο.



Πξναηξεηηθόο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ απαηηείηαη λα δηελεξγεζεί από ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηνπο κεηόρνπο γηα πξνζσπηθή ρξήζε.

Ζ έθηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνλ ηνκέα δηεξεύλεζεο θαη παξνπζηάδεη ηηο δηαθξίζεηο
πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.


Γηαρεηξηζηηθόο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ επηδηώθεη λα δηαρεηξηζηεί ηα νηθνλνκηθά
κεγέζε ηεο εηαηξείαο.



Γηνηθεηηθόο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ αθνξά ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ζσζηή
δηελέξγεηα ησλ αθνινπζνύκελσλ δηαδηθαζηώλ.



Φνξνινγηθόο Έιεγρνο: Δίλαη ν έιεγρνο πνπ επηδηώθεη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ
θαλόλσλ ηεο θνξνινγίαο. 20

3.7 Δίδη Δλέγσυν
Σα είδε ησλ ειέγρσλ κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:


Πξώηε θαηεγνξία είλαη ν Γηνηθεηηθόο Έιεγρνο. Απηό ην είδνο ειέγρνπ επηδηώθεη λα
εξεπλήζεη αλ έρνπλ δηελεξγεζεί όινη νη απαξαίηεηνη ζηόρνη ηεο εηαηξείαο θαη θαηά
θύξην ιόγν εθηειείηαη από ηνλ εζσηεξηθό ειεγθηή.



Γεύηεξε θαηεγνξία είλαη ν Λεηηνπξγηθόο θαη Γηαρεηξηζηηθόο Έιεγρνο. Ο
ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο δηελεξγείηαη από ηνλ εζσηεξηθό ειεγθηή θαη απώηεξνο ζθνπόο
είλαη ν έιεγρνο ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηώλ πνπ εθηειεί ε επηρείξεζε κε ζθνπό λα
επηηπγράλεηαη νξζή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ ζηειερώλ

20

Νεγθάθεο, Υ. θαη Σαρπλάθεο Π., (2013) ύγρξνλα Θέκαηα Διεγθηηθήο Καη Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ: ύκθσλα

Με Σα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ, Δθδόζεηο Γηπινγξαθία, Αζήλα
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ηεο δηνίθεζεο. Απηή ε θαηάζηαζε απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο
απαξαίηεηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ειεγρόκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.


Σξίηε θαηεγνξία απνηειεί ν Λνγηζηηθόο Έιεγρνο. Απηόο ν έιεγρνο δηελεξγείηαη ηόζν
από ηνλ εζσηεξηθό όζν θαη από ηνλ εμσηεξηθό ειεγθηή. Αλαιπηηθόηεξα ν ινγηζηηθόο
έιεγρνο επηδηώθεη ηελ ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηε
πξνζηαζία νπνηαζδήπνηε πεξηνπζίαο δηαζέηεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα, ηελ εθηέιεζε
όισλ αλεμαηξέησο ησλ νδεγηώλ ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία θαη ύπαξμε
ελόο αμηόπηζηνπ θαη απνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο.21

3.8 Δλεγκηική
Ζ ειεγθηηθή ζεσξείηαη έλα από ηα θπξηόηεξα ζεκεία ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο. Έξγν ηεο
ειεγθηηθήο είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαλνληζκνύο θαη νδεγίεο ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο
δηελεξγεί ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα δηεθπεξαηώλεη νκαιά ηνπο νηθνλνκηθνύο ειέγρνπο.
Αληηθείκελό ηεο απνηεινύλ νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόζηεθαλ από ηελ εηαηξεία
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ δηελέξγεηα απηώλ ησλ ειέγρσλ βνεζνύλ ζηε δηαπίζησζε θαηά
πόζν νη θαηαζηάζεηο είλαη αιεζείο αιιά θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ δηαβεβαηώζεσλ.
Δπίζεο ε ειεγθηηθή δεκηνπξγεί θαη δηεμάγεη λέεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο βνεζνύλ ηνπο
αλζξώπνπο λα γλσξίζνπλ λέα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία θαη λα απνθηήζνπλ λέεο
γλώζεηο. Αθόκε ε ειεγθηηθή ρξεζηκνπνηεί όιεο ηηο απαξαίηεηεο λέεο γλώζεηο απνζθνπώληαο
λα βνεζήζεη ζηελ θαιύηεξε δπλαηή δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη κέζσ αληηθεηκεληθώλ
ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηελ εμαζθάιηζε αμηόπηζησλ απνηειεζκάησλ.
ύκθσλα κε ηνλ Σζηκάξα σο ειεγθηηθή αλαθέξνληαη νη απαξαίηεηνη θαλνληζκνί θαη
αξρέο νη νπνίεο πξνέξρνληαη από ηελ ινγηζηηθή, ην δίθαην θαη από ηηο επηρεηξήζεηο θαζώο
επίζεο εθηειείηαη κέζσ ησλ βηβιίσλ ηεο εηαηξείαο , ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη
όισλ ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αλίρλεπζε ιαζώλ ή παξαιείςεσλ .
Αθόκε ε Ακεξηθαληθή Έλσζε Λνγηζηηθήο δειώλεη ηελ ειεγθηηθή σο κηα ζπζηεκαηηθή
ηερληθή εύξεζεο θαη αμηνιόγεζεο ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ , ώζηε λα δηαζαθεληζηεί ν βαζκόο
αληαπόθξηζεο ησλ θξηηεξίσλ θαη ε επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
ζηνπο άκεζα ζρεηηδόκελνπο ρξήζηεο.

22

21

Παπάο, Α. (1999), Δηζαγσγή ηελ Διεγθηηθή, Δθδόζεηο Γ. Μπέλνπ, Αζήλα.

22

Παπάο, Α. (1999), Δηζαγσγή ηελ Διεγθηηθή, Δθδόζεηο Γ. Μπέλνπ, Αζήλα.
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3.9 Ππόηςπα Δλεγκηικήρ
Σα ζεκαληηθόηεξα πξόηππα ηεο ειεγθηηθήο ζεσξνύληαη ζεκεία θαζνδήγεζεο ηνπ εμσηεξηθνύ
ειεγθηή ώζηε λα θαηαθέξεη λα επηηύρεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ νξζόηεηα ηνπ δηελεξγνύκελνπ
ειέγρνπ. Σα πξναλαθεξόκελα ειεγθηηθά πξόηππα ζρεδηάδνληαη από εγρώξηεο θαη κε
νξγαλώζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ειεγθηέο.
Σα θπξηόηεξα πξόηππα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δηεζλώο είλαη ηα πξόηππα πνπ
πξνέξρνληαη από ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη ηα πξόηππα “THE
AMERICAN INSTITYTE OF CERFIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS” ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ Διιάδα. Αλαιπηηθόηεξα ηα πξόηππα απηά θαηεγνξηνπνηνύληαη
ζε:


Γεληθά Πξόηππα. ύκθσλα κε απηά ηα πξόηππα ν ειεγθηήο νθείιεη λα θαηέρεη όιεο
ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο γλώζεηο ώζηε λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά ηα
θαζήθνληά ηνπ. Σαπηόρξνλα πξέπεη λα έρεη ηελ απαηηνύκελε πείξα πάλσ ζην
αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ. Έπεηηα ν ειεγθηήο είλαη απαξαίηεην λα δηελεξγεί ηνλ
έιεγρν επηθνξηηζκέλνο κε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθόηεηα θαζώο επίζεο θαη λα
ελεξγεί ηηο ειεγθηηθέο εξγαζίεο ζύκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε επαγγεικαηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη όζα νξίδνπλ ν θώδηθαο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ηνπ
επαγγέικαηόο ηνπ.



Πξόηππα Διεγθηηθήο Γηαδηθαζίαο. ύκθσλα κε ηα πξόηππα ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο,
ε δηελεξγνύκελε δηαδηθαζία ειέγρνπ απαηηείηαη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα νξγαλώλεηαη κε
νξζόηεηα αιιά θαη ηα άηνκα πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν λα ειέγρεηαη από ηηο
αξκόδηεο αξρέο. Δπίζεο ν εζσηεξηθόο έιεγρνο απαηηείηαη λα εμεηάδεηαη κε ζθνπό ηα
απνηειέζκαηά ηνπ λα θξίλνληαη απνηειεζκαηηθά θαη αληηθεηκεληθά θαη λα απνηεινύλ
ζεκείν γηα ηε δήισζε ηνπ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε. Σέινο, ην ζηνηρεία
ηνπ ζεσξνύληαη σο απνδεηθηηθά δεδνκέλα, απαηηείηαη λα είλαη ηα απαξαίηεηα πνπ
απαηηνύληαη θαζώο επίζεο λα είλαη θαη νξζά θαη λα δηαζθαιίδεηαη γηα παξάδεηγκα
κέζσ παξαηεξήζεσλ, επηβεβαηώζεσλ ή αθόκε θαη δηελεξγνύκελσλ απνγξαθώλ.
Μέζσ απηώλ ησλ ζηνηρείσλ δεκηνπξγείηαη έλα ζεκείν γηα λα ηεθκεξησζεί θαη λα
ππνζηεξηρζεί ε γλώκε ηνπ αηόκνπ πνπ δηελεξγεί ηνλ επηθείκελν έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ
ύπαξμε αληηθεηκεληθόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, πνπ απνηεινύλ δύν πνιύ ζεκαληηθά
ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ειέγρνπ.
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Πξόηππα Έθζεζεο Πνξίζκαηνο Διέγρνπ. ύκθσλα κε ηα πξόηππα έθζεζεο
πνξίζκαηνο ειέγρνπ, ε επηθείκελε έθζεζε είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξεη όηη νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπο αιιά θαη ηελ
παξνπζίαζή ηνπο είλαη ζύκθσλεο κε ηηο επηδησθόκελνπο θαη απαηηνύκελνπο
ινγηζηηθνύο θαλνληζκνύο θαη πξόηππα. Δπίζεο απαξαίηεην είλαη λα δηεπθξηληζηεί όηη
ε εηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ίδηνπο ινγηζηηθνύο θαλνληζκνύο θαη πξόηππα κε ηελ
πξνεγνύκελε ρξήζε. Αθόκε νη ζπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηώζεηο νη νπνίεο εμεγνύλ θαη
δηεπθξηλίδνπλ θάπνηα ζεκεία πξέπεη λα είλαη πεξηεθηηθέο θαη αλαιπηηθέο. Σέινο, ε
έθζεζε είλαη αλαγθαίν λα δειώλεη ηελ άπνςε ηνπ ειεγθηή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ή
αθόκε ηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία ηνλ νδήγεζε λα αξλεζεί λα εθθέξεη ηε γλώκε ηνπ. 23

3.10 Υάζμα Πποζδοκιών
ε πνιιέο ρώξεο παγθνζκίσο έρεη αλαθεξζεί θαη δηαπηζησζεί από πνηθίιεο επηζηεκνληθέο
κειέηεο όηη νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δελ ληώζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη
από ηελ πνηόηεηα ησλ ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ηνπο παξέρνληαη. Από απηή ηελ έλδεημε κε
ηθαλνπνίεζεο θαη δπζαξέζθεηαο δεκηνπξγήζεθε ε έλλνηα ηνπ ράζκαηνο πξνζδνθηώλ όζσλ
αθνξά ην ειεγθηηθό επάγγεικα.
Αλαιπηηθόηεξα, ε θξάζε ράζκα πξνζδνθηώλ ππνδειώλεη ηελ άπνςε πνπ έρνπλ
δηακνξθώζεη νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο
πνπ έρνπλ αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πνπ ιακβάλνπλ από ηνπο
ειεγθηέο. Γειαδή νη ρξήζηεο ζεσξνύλ όηη δελ ηνπο παξέρεηαη ε κέγηζηε πνηόηεηα ππεξεζηώλ
θαη δεκηνπξγείηαη κηα δηαθνξνπνίεζε σο πξνο απηά πνπ πξνζδνθνύλ ζε ζρέζε κε απηά πνπ
ηειηθά ιακβάλνπλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνύλ ζην ράζκα
πξνζδνθηώλ:


Πξώηνλ ην ράζκα πξνζδνθηώλ νθείιεηαη ζηελ απόδνζε ησλ ειεγθηώλ. Ο ειεγθηήο
κπνξεί λα κελ δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη λα κελ έρεη
επαξθή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. Αθόκε έλαο παξάγνληαο κπνξεί λα είλαη νη
κεησκέλεο

απνιαβέο ηνπ ειεγθηή, νη νπνίεο ηνλ πεξηνξίδνπλ θαη δελ κπνξεί λα

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό πξνζσπηθνύ γηα λα εθηειεζζεί ν έιεγρνο κε
ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Δπίζεο ζεκαληηθό ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη όηη ν
ειεγθηήο κπνξεί λα απείρε αξθεηό θαηξό από ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη έηζη λα
23

Παπάο, Α. (1999), Δηζαγσγή ηελ Διεγθηηθή, Δθδόζεηο Γ. Μπέλνπ, Αζήλα.
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κελ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εμειίμεηο θαη αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επήιζαλ ζην
επάγγεικα. Σέινο, ε απόδνζε ησλ ειεγθηώλ κπνξεί λα επεξεάδεηαη από ηελ
απόθξπςε επξεκάησλ πνπ πηζαλόλ λα εληόπηζε ζηνλ έιεγρν, ηα νπνία δελ
γλσζηνπνίεζε.


Γεύηεξνλ ην ράζκα πξνζδνθηώλ νθείιεηαη ζηα κε πεξηεθηηθά ειεγθηηθά πξόηππα. Πην
ζπγθεθξηκέλα κπνξεί λα ππάξρεη κηα απόθιηζε αλάκεζα ζε απηά πνπ ρξήζηεο
επηζπκνύλ από ηνπο ειεγθηέο θαη ζε απηά πνπ αλαθέξνπλ ηα εθαξκνζηέα ειεγθηηθά
πξόηππα.



Σξίηνλ ην ράζκα πξνζδνθηώλ πξνθύπηεη από αλέθηθηεο επηζπκίεο. Σν ηξίην ζηνηρείν
πνπ νδεγεί ζε ράζκα νθείιεηαη ζηελ απόθιηζε πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αλάκεζα
ζε απηά πνπ ρξήζηεο επηζπκνύλ από ηνπο ειεγθηέο θαη ζε απηά πνπ νη ειεγθηέο
κπνξνύλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα επηηύρνπλ. 24

3.11 Υπήζηερ Λογιζηικών Πληποθοπιών
Αληηθεηκεληθέο θαη αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο επηδηώθνπλ λα ιάβνπλ όζνη δελ εκπιέθνληαη
άκεζα κέζα ζηελ επηρείξεζε ώζηε λα ηνπο παξέρνληαη απηόκαηα νη πιεξνθνξίεο αιιά θαη
όζνη βξίζθνληαη εληόο ηεο επηρείξεζεο θαη εκπιέθνληαη κε απηήλ.
ηελ πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη κέηνρνη, νη πηζησηέο ,ηα άηνκα πνπ
ελδηαθέξνληαη λα επελδύζνπλ ζην κέιινλ ζε απηήλ ηελ εηαηξεία, ν δεκόζηνο ηνκέαο θαη
δηάθνξνη άιινη θνξείο. Σα ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα επηδηώθνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα
κάζνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε:


Σε δπλαηόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη κε νξζνινγηθό ηξόπν ηα θεθάιαηα
πνπ ηεο έρνπλ δηαηεζεί.



Σε δπλαηόηεηα ηεο εηαηξείαο λα ππάξρεη ξεπζηόηεηα αιιά θαη απνηειεζκαηηθόηεηα.



Σελ ύπαξμε ιάζνο απνηειεζκάησλ ζρεηηθά ηελ πξαγκαηηθή αιιά θαη ηελ
επηδησθόκελε απόδνζε.



Σε δηεξεύλεζε ησλ επελδύζεσλ θαη ηηο επηπηώζεηο ησλ επελδύζεσλ θαη ηελ ύπαξμε
αληίζηνηρνπ θηλδύλνπ.



Σε δήισζε ησλ επηδηώμεσλ απέλαληη ζηελ εηαηξεία θαη ηνλ εληνπηζκό θαη έξεπλα ησλ
επηδησθόκελσλ πξννπηηθώλ.

24

Καξακάλεο, Κ. (2008), ύγρξνλε Διεγθηηθή: Θεσξία Καη Πξαθηηθή ύκθσλα Με Σα Γηεζλή Διεγθηηθά

Πξόηππα, Δθδόζεηο ΟΠΑ, Αζήλα
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ηελ δεύηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα άηνκα πνπ δηνηθνύλ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ηα
ζπγθεθξηκέλα άηνκα επηδηώθνπλ λα γλσξίζνπλ:


Καηά πόζν νη δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνύληαη είλαη απνηειεζκαηηθέο αιιά θαη ηελ
ζηάζε ηεο απέλαληη ζηηο ππάξρνπζεο ππνρξεώζεηο.



Σηο δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνύληαη ζηνλ θάζε ηνκέα ηεο εηαηξείαο.



Σελ ηθαλόηεηα ηεο λα θαηαθέξεη γηα παξάδεηγκα λα κεγαιώζεη ζαλ εηαηξεία θαη λα
δηεπξύλεη ηα πξντόληα ηεο. 25

3.12 Φοπείρ Παπακολούθηζηρ Δλεγκηικού Έπγος
Οη θνξείο παξαθνινύζεζεο ηνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ηελ νξζή
δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ.
Πξώηνο θνξέαο παξαθνινύζεζεο ζεσξείηαη ην ώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ
(ΟΔΛ). Σν ώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ δηαθξίλεηαη ζε 3 ζπκβνύιηα:


Πξώηνλ είλαη ην Δπνπηηθό πκβνύιην, ην νπνίν απαξηίδεηαη από ηνλ πξόεδξν θαη 6
κέιε. Σν Δπνπηηθό πκβνύιην έρεη αξθεηέο αξκνδηόηεηεο. Αξρηθά νθείιεη λα ειέγρεη
ην έξγν πνπ πξνζθέξνπλ ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Έπεηηα ζεκαληηθόο θξίλεηαη ν
έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ΟΔΛ θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ. Αθόκε δηνξίδεη θαη παύεη ηα κέιε ηνπ ΟΔΛ. Μία
αθόκε ζεκαληηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ απνηειεί ν έιεγρνο ηεο
εθαξκνγήο ησλ θαλόλσλ επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο πνπ δηέπεη ην επάγγεικα.



Γεύηεξνλ είλαη ην Δπηζηεκνληθό πκβνύιην, ην νπνίν απαξηίδεηαη από ηνλ πξόεδξν
θαη 4 κέιε. Σν Δπηζηεκνληθό πκβνύιην έρεη σο θύξηα αξκνδηόηεηα λα δεκηνπξγεί
θαη λα επεμεξγάδεηαη ηνπο θαλόλεο θαη δηάθνξα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ
ην Δπνπηηθό πκβνύιην. Αθόκε ην Δπηζηεκνληθό πκβνύιην είλαη ππεύζπλν γηα ηελ
έξεπλα θαη ηελ εμνκάιπλζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηε δηελέξγεηα
ειέγρνπ.



Σξίηνλ είλαη ην Πεηζαξρηθό πκβνύιην, ην νπνίν απαξηίδεηαη από 3 κέιε. Κύξην έξγν
ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ελαζρόιεζε κε παξάλνκεο πξάμεηο ιόγσ κε
εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ, κε ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξέο από ηε κεξηά ησλ ειεγθηώλ θαη
γεληθά κε κε άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ απαηηήζεσλ.

25

Παπάο, Α. (1999), Δηζαγσγή ηελ Διεγθηηθή, Δθδόζεηο Γ. Μπέλνπ, Αζήλα.
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Γεύηεξνο θνξέαο παξαθνινύζεζεο είλαη ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο Καη
Διέγρσλ (ΔΛΣΔ). Ζ ΔΛΣΔ απαξηίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί απνηεινύκελε από Γ ζην νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ν πξόεδξνο, 2 αληηπξόεδξνη θαη 4 κέιε. Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο
Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρνπ είλαη αξθεηέο θαη θξίλνληαη ζεκαληηθέο. Μία από ηηο
αξκνδηόηεηεο είλαη ε αλαθνξά ζηνλ ππεύζπλν ππνπξγό δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε
Λνγηζηηθή Σππνπνίεζε θαη ηνλ Έιεγρν. Έπεηηα επηδηώθεη ηελ επίηεπμε αληηθεηκεληθνύ θαη
πνηνηηθνύ ειέγρνπ. Αθόκε κηα αξκνδηόηεηα ηεο είλαη ε δηεξεύλεζε ζρεηηθά κε ηα πνξίζκαηα
ηνπ ειέγρνπ δηαρείξηζεο ηνπ ΟΔΛ.
Σξίηνο θνξέαο παξαθνινύζεζεο ζεσξείηαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Ζ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο είλαη αξκόδηα γηα ηελ ζσζηή άζθεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο
αιιά θαη γηα ηε δηελέξγεηα λόκηκσλ ζπλαιιαγώλ. Δπηπιένλ απνζθνπεί λα δηαθπιάμεη ην
δεκόζην ζπκθέξνλ θαη λα επηδηώθεη ηελ ύπαξμε αλεμαξηεζίαο. Αθόκε κηα επηδίσμε ηεο είλαη
ε αθέξαηα θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη θύξην θαζήθνλ ηεο είλαη ε έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δειηίσλ
πνπ απνζθνπνύλ λα ελεκεξώζνπλ ην θνηλό θαη ζηε ζπλέρεηα λα ελεκεξώζεη ην θνηλό πνπ
ελδηαθέξεηαη γηα ηηο επελδύζεηο. Σέινο, έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη πνηλέο θαη πξόζηηκα
ζηα άηνκα πνπ δελ ππνζηεξίδνπλ ηε λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαγνξά. 26

26

Νεγθάθεο, Υ. θαη Σαρπλάθεο Π., (2013) ύγρξνλα Θέκαηα Διεγθηηθήο Καη Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ: ύκθσλα

Με Σα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ, Δθδόζεηο Γηπινγξαθία, Αζήλα
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
4.1 Διζαγυγικά
ην παξόλ θεθάιαην ζα γίλεη ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα
δνζνύλ όινη νη απαξαίηεηνη νξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν, ζα ππάξμεη
αλαθνξά ζηελ απνζηνιή ηνπ, ζηνλ ζθνπό ηνπ, ζηε κεζνδνινγία αιιά θαη ζε άιια ζέκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα.

4.2 Δξυηεπικόρ Έλεγσορ
Με ηελ έλλνηα ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ λνείηαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλδπάδεη ηελ επηζηήκε
ηεο ινγηζηηθήο αιιά θαη ηελ δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη έλαο έιεγρνο
από άηνκα πνπ δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη δηαθξίλνληαη γηα ηελ αθεξαηόηεηά
ηνπο, ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ην ήζνο ηνπο αιιά θαη ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο γλώζεηο .
Ο θπξηόηεξνο ζθνπόο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη λα παξνπζηάζεη όιεο ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, νη νπνίνη είλαη νη κέηνρνη, νη
ρξεκαηνδόηεο, νη πξνκεζεπηέο, ε δηνίθεζε, ην Κξάηνο, ην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο αιιά θαη
νη κειινληηθνί επελδπηέο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο αθνξνύλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
δεκνζηνπνηνύληαη εηεζίσο θαη ην θαηά πόζν ραξαθηεξίδνληαη από αιεζή θαη πξαγκαηηθά
ζηνηρεία. 27
Αλαιπηηθόηεξα ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο απνζθνπεί ζην λα δηεξεπλήζεη, λα εληνπίζεη,
λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα ειέγμεη όια ηα δεδνκέλα θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζα ηνλ
βνεζήζνπλ λα δηακνξθώζεη ηε γλώκε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ
θαηαζηάζεσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα απώηεξνο ζθνπόο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη ε έξεπλα θαη ε
αμηνιόγεζε εάλ νη απνθάζεηο θαη νη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο είλαη αληηθεηκεληθέο, αμηόπηζηεο,
λόκηκεο θαη αλ αθνινπζνύλ νη απαξαίηεηεο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία. Γηα λα
θαηαθέξεη ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο λα πινπνηήζεη ην παξαπάλσ ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο.

27

Γξεγνξάθνο, Θ. (1989), Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο, Έθδνζε ώκαηνο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ, Αζήλα
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Έπεηηα από ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ην άηνκν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαηαγξάθεη
ηε γλώκε ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ αληηθεηκεληθόηεηα, ηελ νξζόηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ,
ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ πξώηνλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ θαη δεύηεξνλ ζηνλ
πηζηνπνηεηηθό έιεγρν.28

4.3 Αποζηολή Σος Δξυηεπικού Δλέγσος
Μεξηθέο από ηηο βαζηθέο απνζηνιέο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:


Έιεγρνο ηεο νκαιήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ζύκθσλα κε ην
θαηαζηαηηθό θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνύο.



Έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηνύκελσλ ινγηζηηθώλ αξρώλ γηα ηελ θαιύηεξε θαη
αληηθεηκεληθόηεξε ινγηζηηθή απεηθόληζε.



Έιεγρνο

ηεο

νξζήο

απεηθόληζεο

ησλ

πεξηνπζηαθώλ

ζηνηρείσλ

,

ηεο

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ειεγρόκελεο κνλάδαο.


Αλαθνξά θαη παξνπζίαζε από ηνλ ειεγθηή όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαη
απνθαιύθζεθαλ από ηνλ δηελεξγεζείζα έιεγρν αιιά θαη πξόηαζε αιιαγώλ θαη
δηνξζώζεσλ κε ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ. 29

4.4 κοποί Σος Δξυηεπικού Δλέγσος
Οη ινγηζηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλήζσο δελ δείρλνπλ ηελ αθξηβή
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ειεγρόκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα απηό
ζπκβαίλεη δηόηη:


Ζ εύξεζε, ε πξόιεςε θαη ε απνθπγή νπνηαζδήπνηε ιάζνο πξάμεο ή παξαπνίεζεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε ρξήζε ζεκαίλεη κεγάιν νηθνλνκηθό θόζηνο θαη
πξαγκαηνπνηείηαη δύζθνια.



Ζ

δπζθνιία

ηεο

ππάξρνπζαο

επηρεηξεζηαθήο

θαηάζηαζεο

δπζθνιεύεη

ηε

δηεθπεξαίσζε ινγηζηηθώλ πξαθηηθώλ ζεκάησλ.


Ζ θνξνινγηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρώξα δπζρεξαίλεη ηε ζσζηή θαη
αλειιηπή ρξήζε ησλ ινγηζηηθώλ θαλνληζκώλ θαη αξρώλ.

28

29
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Ζ απνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ πνιιέο θνξέο δελ είλαη ζσζηή δηόηη
ππάξρνπλ πάξα πνιιά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ειεγρζνύλ θαη δεκηνπξγείηαη κε
νινθιεξσκέλνο έιεγρνο.



Πνιιέο θνξέο ηα πξαγκαηηθά θαη αιεζή ζηνηρεία δηαθέξνπλ από απηά πνπ
παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο απνγξαθήο δηόηη είραλ πξαγκαηνπνηεζεί
θάπνηεο δεκίεο θαη θινπέο ζηνηρείσλ πνπ απνηεινύλ ηελ πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο.
Με απώηεξν ζηόρν ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ, ν εμσηεξηθόο

ειεγθηήο νθείιεη λα νξγαλώζεη θαη λα ζπιιέμεη ηηο θαηάιιειεο απνδείμεηο νη νπνίεο ζα ηνλ
νδεγήζνπλ ζηηο εμήο ηεθκεξηώζεηο:


Σελ εύξεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
πξνζθέξνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό.



Σελ νξζόηεηα θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ θαηαρσξήζεσλ.



Σε ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ.



Σελ πξνζαξκνζηηθόηεηα ησλ ινγαξηαζκώλ.



Σελ δεκηνπξγία δεζκεύζεσλ θαη δηθαησκάησλ.



Σελ αιεζνθάλεηα ησλ πξάμεσλ. 30

4.5 Μεθοδολογία Δξυηεπικού Δλέγσος
ηε κεζνδνινγία ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ αλήθνπλ ν νξηδόληηνο θαη ν πξννδεπηηθόο έιεγρνο
νη νπνίνη επηδηώθνπλ λα καδέςνπλ δεδνκέλα, ηα νπνία βεβαηώλνπλ όηη όιεο νη θαηαρσξήζεηο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ινγηζηηθά ζπκβάληα είλαη νξζά θαη αθνινπζνύλ ηνπο λόκνπο πνπ δηέπνπλ
ηε ινγηζηηθή.
Αλαιπηηθόηεξα, ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο δηαιέγεη έλα ηπραίν αξηζκό παξαζηαηηθώλ
εγγξάθσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ θαη ζπλερίδεη λα εθαξκόδεη ηελ ίδηα
δηαδηθαζία θαηαρσξήζεσλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ είρε ελεξγήζεη ν ινγηζηήο. Με απηό ηνλ
ηξόπν επηηπγράλεη λα ζρεκαηίζεη κηα άπνςε ζρεηηθά κε:


Σελ νξζόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ησλ παξαζηαηηθώλ.



Σελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ινγηζηηθή ζηα εκεξνιόγηα, ζηα
γεληθά θαη αλαιπηηθά θαζνιηθά.


30

Σν θηηάμηκν ησλ ππαξρόλησλ ηζνδπγίσλ.
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Σε δεκηνπξγία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε ζηόρν ηελ λνκηκόηεηα.
Δπίζεο ππάξρνπλ άιινη δύν έιεγρνη νη νπνίνη είλαη ν θάζεηνο θαη ν αλαδξνκηθόο κε

ζθνπό λα καδέςνπλ όια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα όηη νη ινγαξηαζκνί αθνξνύλ ζε
ζπλαιιαγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα αζθνύλ επηξξνή κε ζπλέπεηα:


ηελ νξζόηεηα ησλ ηζνδπγίσλ.



ηελ πεξηεθηηθόηεηα θαη νξζόηεηα ησλ ελεξγεηώλ πνπ γίλνληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε
ηεο απνγξαθήο.



ηελ νξζή κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ από ηα εκεξνιόγηα ζηα θαζνιηθά.



ηελ νξζόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθνξηθά κε ηηο θαηαρσξήζεηο.
Σέινο, πέξα από ηνπο πξναλαθεξζείζεο ειέγρνπο ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο ρξεζηκνπνηεί

ηξόπνπο θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθώλ δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηεί ζπγθξίζεηο αλαθνξηθά
κε ηα ινγηζηηθά δεδνκέλα θαζώο επίζεο ρξεζηκνπνηεί αξηζκνδείθηεο.31

4.6 Υπηζιμόηηηα Σος Δξυηεπικού Δλέγσος
ηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα ην ύςνο ηνπ θόζηνπο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη αξθεηά
πςειό γηα ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία δηελεξγείηαη ν έιεγρνο. Πην αλαιπηηθά πέξα από ηελ
πιεξσκή πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ εμσηεξηθό ειεγθηή, ε εηαηξεία νθείιεη λα πιεξώζεη θαη ηνπο
εξγαδόκελνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νη νπνίνη βνεζνύλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ ειέγρνπ.
Παξόιν πνπ από ην πςειό θόζηνο επηβαξύλεηαη ε ειεγρόκελε εηαηξεία ππάξρνπλ θαη αξθεηά
νθέιε πνπ ηεο παξέρνληαη. Οξηζκέλα από ηα νθέιε παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:


Δπηηπγράλεηαη θαιύηεξν θαη ρξεζηκόηεξν ινγηζηηθό ζύζηεκα θαη ιεηηνπξγία.



Δπηηπγράλεηαη θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ κε πεξηζζόηεξε
απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα δηόηη ππάξρεη ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο από
ηνλ εμσηεξηθό ειεγθηή.



Ννκηκνπνηνύληαη νη ππάξρνπζεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο.



Οη θαηαζηάζεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεύνληαη απνθηνύλ κεγαιύηεξε αμηνπηζηία
θαη ζεσξνύληαη πεξηζζόηεξν πιήξεο θαζώο παξνπζηάδνληαη κε ηελ ύπαξμε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ.

31
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Δπηηπγράλεηαη γξεγνξόηεξε άζθεζε θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ιόγσ ηνπ όηη λσξίηεξα
έρεη δηελεξγεζεί έιεγρνο από ηνλ εμσηεξηθό ειεγθηή. Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξεί λα
ππάξμεη κεγαιύηεξε αμηνπηζηία.



Δπηηπγράλεηαη επθνιόηεξε θαη αζθαιέζηεξε άληιεζε θεθαιαίσλ δηόηη κε ηνλ
εμσηεξηθό έιεγρν ν επελδπηήο ληώζεη κεγαιύηεξε αζθάιεηα. 32

4.7 Η Υπηζιμόηηηα Και Η Αναγκαιόηηηα Συν Δξυηεπικών Δλέγσυν ηιρ
Υπημαηοοικονομικέρ Καηαζηάζειρ
4.7.1

Ύπαπξη

ανάγκηρ

ανακοίνυζηρ

και

γνυζηοποίηζηρ

ηυν

σπημαηοοικονομικών πληποθοπιών
Δδώ θαη 160 ρξόληα νη εηαηξείεο έρνπλ παξνπζηάζεη κηα αλάπηπμε από νληόηεηεο πνπ
αλήθνπλ ζε ηδηνθηήηεο, νη νπνίνη απαζρνινύλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Απηέο νη νληόηεηεο είλαη
ηεξάζηηεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ απαζρνινύλ έλα ηεξάζηην αξηζκό ππαιιήισλ. Ζ
δηελεξγεζείζα αλάπηπμε επηηεύρζεθε κέζσ ηεο δηνρέηεπζεο νηθνλνκηθώλ πόξσλ από ηνπο
κηθξνύο επελδπηέο, κέζσ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ θαη ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ
ζηηο αλαπηπζζόκελεο εηαηξείεο. Σαπηόρξνλα κε ηελ επέθηαζε ησλ εηαηξεηώλ θαη κεηέπεηηα
ηελ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο, ε δηνίθεζή πεγαίλεη από ηνλ ηδηνθηήηε ησλ κεηόρσλ ζε
κηθξέο νκάδεο επαγγεικαηηώλ δηαρεηξηζηώλ.
Αλαιπηηθόηεξα, ε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο ζπλεπάγεηαη απμαλόκελε δηαίξεζε ησλ
ηδηνθηεζηαθώλ ζπκθεξόλησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ δηαρείξηζεο γηα απηό ην ιόγν θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε γλσζηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ.

4.7.2 Ύπαπξη ανάγκηρ για έλεγσο ηυν ανακοινώζευν


ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ.
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνδεηθλύνπλ ηελ νηθνλνκηθή απόδνζε, ηε ζέζε
θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ απαηηνύκελε αμηνπηζηία θαη ζύκθσλα
κε ηνπο θαλόλεο. Από ηελ άιιε κεξηά γίλεηαη αληηιεπηό όηη νη δηεπζπληέο κπνξνύλ λα
παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν κε ζθνπό λα παξνπζηάδνπλ επλντθά ηε δηαρείξηζε ησλ
ππνζέζεσλ ηεο εηαηξείαο. Αμίδεη λα ηνληζηεί όηη ππάξρεη πηζαλή ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ησλ ζπληαθηώλ θαη ρξεζηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

32
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πλέπεηεο ηνπ ζθάικαηνο
Οη κε αληηθεηκεληθέο, νξζέο θαη αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα νδεγνύλ ζε
ιάζνο απνθάζεηο ζηα πξόζσπα πνπ ρεηξίδνληαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη
πξνθαινύλ επηβιαβή απνηειέζκαηα ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο.



Μεγάιε απόζηαζε
Κύξηα ζπλέπεηα ησλ λνκηθώλ, θπζηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ είλαη όηη νη
ρξήζηεο ησλ εμσηεξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κηαο εηαηξείαο δελ θαηαθέξλνπλ
λα επαιεζεύζνπλ από κόλνη ηνπο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα
απέρνπλ πνιιά ρηιηόκεηξα από ηελ εηαηξεία, θαηάζηαζε πνπ δπζθνιεύεη ηελ
πξόζβαζε ζε απηήλ θαη ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά ην
ρξόλν θαη ηα έμνδα πνπ ζα ζπλεπάγνληαλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηώλ
πξνζσπηθά, εάλ είραλ ην λόκηκν δηθαίσκα λα ην πξάμνπλ. Γηα ην ιόγν απηό ην
απνηέιεζκα ησλ λνκηθώλ, θπζηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ παξεκπνδίδεη ηνπο
ρξήζηεο ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηηο

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο θαη έηζη δηνξίδνπλ αλεμάξηεην
κέξνο γηα λα εθηηκήζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ινγαξηαζκό ηνπο.


Πνιππινθόηεηα
Με ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ εηαηξεηώλ κεγαιώλεη ην κέγεζόο ηνπο θαη ζηε
ζπλέρεηα ν όγθνο ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ δηελεξγνύληαη. Αθόκε ζεκαληηθό είλαη όηη ηα
ηειεπηαία έηε, νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ
αλαιακβάλνπλ ηελ επεμεξγαζία ηνπο , έρνπλ γίλεη πνιύ πεξίπινθα. Απνηέιεζκα
απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε ζπρλή δηάπξαμε ιαζώλ θαη ζθαικάησλ ζηα ινγηζηηθά
δεδνκέλα θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ. Απηή ε ζπλερώο
απμαλόκελε πνιππινθόηεηα ησλ ζπλαιιαγώλ, ησλ ινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ επεξεάδεη ηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ θαζώο θαζηζηά δπζθνιόηεξν ην έξγν ηνπο αιιά θαη πεξηζζόηεξν
πνιύπινθε ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα
πξνζσπηθή ρξήζε. Έηζη θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε αλάγθε ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ από εμσηεξηθό ειεγθηή ν νπνίνο δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλόηεηεο
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θαη εκπεηξνγλσκνζύλε γηα λα θαηαλνήζεη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο
κε ηηο ζπλαιιαγέο ηεο θαη ην ινγηζηηθό ηεο ζύζηεκα.33

4.8 Μέθοδοι Γιενέπγειαρ Δξυηεπικού Δλέγσος
Έιεγρνο βάζεη δεηγκαηνιεςίαο:
Έλα βαζηθό ζεκείν ην νπνίν αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη ε δπζθνιία λα δηελεξγεζεί ιεπηνκεξήο
έιεγρνο ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο ινγηζηηθνδηαρεηξηζηηθήο εξγαζίαο, δηόηη ζα ήηαλ κηα πνιύ
ρξνλνβόξα ,πνιύπινθε αιιά θαη δαπαλεξή εξγαζία ιόγσ ηνπ όηη ζα ρξεηαδόηαλ ε εξγαζία
ελόο κεγάινπ αξηζκνύ ινγηζηώλ γηα πνιινύο κήλεο. ηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη ζήκεξα
εθαξκόδεηαη ε δεηγκαηνιεςία , ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε δύν κνξθέο:


Οξηδόληηνο Έιεγρνο.
Ζ αξρή ηνπ νξηδόληηνπ ειέγρνπ είλαη από ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην ηέινο ηνπ ζηα
θνλδύιηα. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη έλαο ιεπηνκεξήο θαη αλαιπηηθόο έιεγρνο ζηα
ινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ πθίζηαληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.
Γειαδή αζθεί αλαιπηηθό θαη πιήξε έιεγρν ζηελ ινγηζηηθή εξγαζία θαη ζηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο αιιά ηηο ινγηζηηθέο
θαηαρσξίζεηο ηελ πεξίνδν πνπ αζθείηαη ν έιεγρνο . Απώηεξνο ζηόρνο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ είλαη ε αλαιπηηθή θαη πεξηεθηηθή ελεκέξσζε ησλ ειεγθηώλ
ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ ηεο επηρεηξήζεσο.



Κάζεηνο Έιεγρνο.
ηνλ θάζεην έιεγρν ηζρύεη ην αληίζεην από ηνλ νξηδόληην έιεγρν. Γειαδή ε αξρή ηνπ
βξίζθεηαη ζηα θνλδύιηα ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ην ηέινο ηνπ ζηα δηθαηνινγεηηθά.
Θεσξείηαη θύξην ζεκείν γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Σέινο, ζεκαληηθό είλαη λα ηνληζηεί ν θάζεηνο έιεγρνο δελ επηηξέπεηαη λα
παξαιείπεηαη αιιά θαη όηη ν νξηδόληηνο έιεγρνο ζεσξείηαη ζπκπιεξσκαηηθόο ηνπ
θάζεηνπ .

Μεηά ηνλ νξηδόληην θαη θάζεην έιεγρν απαηηείηαη ε ύπαξμε ζπγθεληξσηηθώλ
επαιεζεύζεσλ θαη ζπκθσληώλ. Απηά ηα δύν απνηεινύλ ζπκπιεξσκαηηθά ζεκεία

ηνπ

δεηγκαηηθνύ ειέγρνπ δηόηη βειηηώλεη ην πνζνζηό ηνπ.34

33

Porter, B. and Simon, J. and Hatherly, D. (2003), Principles Of External Auditing, John Wiley & Sons,

Chichester
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4.9 Δξυηεπικόρ Δλεγκηήρ
Ο εμσηεξηθόο ειεγθηήο είλαη έλα αλεμάξηεην όξγαλν ην νπνίν αζθεί έιεγρν ζε κηα εηαηξεία
θαη ην νπνίν δελ επεξεάδεηαη κε θαλέλα ηξόπν από ηελ ειεγρόκελε νηθνλνκηθή κνλάδα δηόηη
δελ αλήθεη ζην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο. Έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό πνπ ραξαθηεξίδεη
ηνλ εμσηεξηθό ειεγθηή είλαη όηη δελ πεξηνξίδεηαη από δεζκεύζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ
ειεγρόκελε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη απηό είλαη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν δηόηη εμαζθαιίδεηαη
κηα αμηνθξαηηθή θαη νπδέηεξε ειεγθηηθή δηαδηθαζία.
Ο αλεπεξέαζηνο από ηελ ειεγρόκελε νηθνλνκηθή κνλάδα έιεγρνο εμαζθαιίδεη έλα
θεξέγγπν θαη αληηθεηκεληθό απνηέιεζκα. Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζεκείν ην νπνίν νθείιεη
λα ηνληζηεί είλαη όηη ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο νθείιεη λα δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα πξνζόληα,
επηζηεκνληθέο

γλώζεηο θαζώο επίζεο λα δηαζέηεη θαη ηελ απαηηνύκελε επαγγεικαηηθή

εκπεηξία απνζθνπώληαο ζε αμηόπηζηα πνξίζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα έλαλ εμσηεξηθό ειεγθηή
νθείιεη λα ηνλ ραξαθηεξίδεη ην ήζνο ηνπ, ε αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ, ε ερεκύζεηα αιιά θαη ε
ηθαλόηεηα ηαρύηαηεο ιήςεο απνθάζεσλ.
Αλαιπηηθόηεξα ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο απνζθνπεί ζην λα δηεξεπλήζεη, λα εληνπίζεη,
λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα ειέγμεη όια ηα δεδνκέλα θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζα ηνλ
βνεζήζνπλ λα δηακνξθώζεη ηε γλώκε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ
θαηαζηάζεσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα απώηεξνο ζθνπόο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη ε έξεπλα θαη ε
αμηνιόγεζε εάλ νη απνθάζεηο θαη νη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο είλαη αληηθεηκεληθέο, αμηόπηζηεο,
λόκηκεο θαη αλ αθνινπζνύλ νη απαξαίηεηεο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία. Γηα λα
θαηαθέξεη ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο λα πινπνηήζεη ην παξαπάλσ ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο.
Έπεηηα από ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ην άηνκν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαηαγξάθεη
ηε

γλώκε

ηνπ

αλαθνξηθά

κε

ηελ

αληηθεηκεληθόηεηα

θαη

ηελ

νξζόηεηα

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ πξώηνλ ζηελ έθζεζε
ειέγρνπ θαη δεύηεξνλ ζην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ.35

4.10 Ο Ρόλορ Σος Δξυηεπικού Δλεγκηή
34

Γξεγνξάθνο, Θ. (1989), Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο, Έθδνζε ώκαηνο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ, Αζήλα

35

Γξεγνξάθνο, Θ. (1989), Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο, Έθδνζε ώκαηνο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ, Αζήλα
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Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη θάζε εηαηξεία θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ δηάθνξσλ
δηαδηθαζηώλ θαη εξγαζηώλ νθείιεη λα πξνζέρεη νξηζκέλα ζεκεία θαη ηαπηόρξνλα λα εζηηάδεη
ζηηο απαξαίηεηεο ππνρξεώζεηο σο πξνο άιια πξόζσπα εθηόο ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία όκσο
επεξεάδνληαη από απηήλ. Σέηνηα άηνκα κπνξεί λα είλαη νη κέηνρνη ή ην θαηαλαισηηθό θνηλό.
Αθόκε είλαη απαξαίηεην νη άκεζα ελδηαθεξόκελνη κε ηελ επηρείξεζε λα πξνζπαζνύλ λα
απνθηήζνπλ γξήγνξε αιιά θαη αμηόπηζηε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
εθηεινύληαη θαζώο θαη ηα κειινληηθά ζρέδηα ηνπο. Δπίζεο ηα ηξίηα πξόζσπα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ επηρείξεζε ζέινπλ λα ληώζνπλ δηαβεβαίσζε όηη ζα ηθαλνπνηεζνύλ νη πξνζδνθίεο ηνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ηξίηα πξόζσπα κε ηελ ύπαξμε ησλ εθζέζεσλ αιιά θαη ηνπ
απνινγηζκνύ θαηαθέξλνπλ λα απνθηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο
δεκνζίεπζήο ηνπο. Αλαιπηηθόηεξα απηέο είλαη νη ινγηζηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Με απώηεξν ζθνπό
νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη από απηέο ηηο θαηαζηάζεηο λα είλαη
αμηόπηζηεο θαη αληηθεηκεληθέο ζεκαληηθό ξόιν ιακβάλεη ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο, ν νπνίνο
θαηαζέηεη ηελ άπνςή ηνπ θαηά πόζν απηέο νη θαηαζηάζεηο είλαη όλησο νξζέο, θαηά πόζν ηα
άηνκα πνπ ζηειερώλνπλ ηελ δηνίθεζε ζπκπεξηθέξνληαη αληηθεηκεληθά θαη πξνζθέξνπλ αιεζή
ζηνηρεία θαη πιεξνθόξεζε.
Γηα λα γίλεη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηό είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ε αμηνιόγεζε
ηεο γλώκεο ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ νξζόηεηα θαη ηελ αιεζνθάλεηα ζεσξείηαη
ζεκαληηθή δηόηη βνεζάεη πξνζθέξνληαο νπζηαζηηθή πξνζηαζία ζηνπο παξαθάησ:


Πξώηνλ ζε νιόθιεξε ηελ πνιηηεία θαη θνηλσλία κέζσ ηεο γλσζηνπνίεζεο παξάλνκσλ
πξάμεσλ θαη θαηαζηάζεσλ.



Γεύηεξνλ ζην δεκόζην θαη ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαζώο κε απηόλ ηνλ ηξόπν βνεζάεη
ζηνλ εληνπηζκό ινγηζηηθώλ θαη θνξνινγηθώλ παξαβάζεσλ εηο βάξνο ηνπ θξάηνπο.



Σξίηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ειεγρόκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο γηα θάπνηα
δηθαηώκαηα ηνπο ηα νπνία κπνξεί λα παξαιείπνληαη.



Σέηαξηνλ ησλ αηόκσλ πνπ θαηέρνπλ κεηνρηθό θεθάιαην ή αηόκσλ πνπ δαλείζηεθαλ
από απηήλ ή απνηεινύλ ηελ εηαηξεία πνπ ηελ πξνκεζεύεη απνζθνπώληαο ζηελ
απνθπγή ζηνηρείσλ πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα.



Πέκπηνλ ησλ αηόκσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα επελδύζνπλ ζε θάπνηα κειινληηθή ζηηγκή
ζηνπο νπνίνπο γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ
απνθξπκκέλεο ή αθόκε θαη αιινησκέλεο.
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Από ηελ άιιε κεξηά κέζα από ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ ειέγρνπ θαη
ηηο δηάθνξεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ εμσηεξηθό
ειεγθηή πξνζθέξεηαη ζηηο ειεγρόκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο:


Πξώηνλ δηεύξπλζε θαη βειηίσζε ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε δηάθνξνπο άιινπο
νξγαληζκνύο.



Γεύηεξνλ θαιύηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρξεκαηηθώλ πόξσλ.



Σξίηνλ εληνπηζκόο δπλαηνηήησλ γηα επελδπηηθά ζρέδηα αιιά θαη επηηπρία νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο θαη δηεύξπλζεο. Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ θηίζηκνπ εκπηζηνζύλεο κε
ηνπο ππάξρνληεο θαη ηνπο κειινληηθνύο επελδπηέο.



Σέηαξηνλ βειηίσζε

θαη

δηεύξπλζε ησλ νηθνλνκηθώλ κνλάδσλ

πνπ

είλαη

απνδνηηθόηεξεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο.


Πέκπηνλ αλάπηπμε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πιηθώλ θαη άπισλ πξντόλησλ πνπ δηαζέηνπλ
ζηελ αγνξά νη εηαηξείεο.
ηηο κέξεο καο ν ξόινο θαη ε ύπαξμε ηνπ ειεγθηή είλαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθά θαζώο

δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ρώξεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα δίλνληαο νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζεηηθά πνξίζκαηα βνεζνύλ ηηο επηρεηξήζεηο λα
θαηνξζώζνπλ λα δηεπξύλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ηόζν εγρώξηα όζν θαη ζην εμσηεξηθό.
ύκθσλα κε απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ
εμσηεξηθνύ ειεγθηή θαζώο επίζεο θαη όηη ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο θαηέρεη κηα ππεύζπλε ζέζε
θαη πξέπεη λα έρεη όια ηα πξναπαηηνύκελα πξνζόληα θαη ζπκπεξηθνξά ζύκθσλα κε ηνλ
θώδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο.36
Οη αξκνδηόηεηεο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα λα πξνζηαηεπηνύλ νη κέηνρνη θαη
γεληθά ε θνηλσλία. Απώηεξνο ζθνπόο ηνπ ειεγθηή είλαη λα πξνζηαηεύζεη θαη λα εμαζθαιίζεη
ηε βησζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο. Αθόκε αξκνδηόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ ειεγθηή απνηειεί ε
δηελέξγεηα ελόο ινγηζηηθνδηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ελώ ηαπηόρξνλα δελ απνηειεί πξνζσπηθό
ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο πνπ δηελεξγεί έιεγρν.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ:


ην πξώην ζηάδην αλήθεη ε άζθεζε ειέγρνπ δεηγκαηνιεςίαο όζσλ αθνξά ηα βηβιία
θαη ηα δηάθνξα δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο. θνπόο απηνύ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ειεγρζεί
ην ρξεζηκνπνηνύκελν ινγηζηηθό ζύζηεκα.

36

Παπάο, Α. (1999), Δηζαγσγή ηελ Διεγθηηθή, Δθδόζεηο Γ. Μπέλνπ, Αζήλα.
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ην δεύηεξν ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο

ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ

εζσηεξηθνύ ειεγθηή. θνπόο απηνύ ηνπ ζηαδίνπ είλαη λα ειεγρζεί ε πνηόηεηα ησλ
ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη θαη θαηά πόζν είλαη νη απαηηνύκελεο ώζηε λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ νη ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο θαη λα πξνθπιαρζεί ε πεξηνπζία ηεο.


ην ηξίην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ζύγθξηζε ζε ζρέζε κε παιαηόηεξεο ινγηζηηθέο
ρξήζεηο θαη δεδνκέλα ώζηε λα δηεξεπλήζεη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη.
ύκθσλα κε ηελ Νν 8 νδεγία ηεο Δπξσπατθήο

Έλσζεο ζεκαληηθά ζεκεία πνπ

νθείινπλ λα ραξαθηεξίδνπλ έλα νξθσηό ειεγθηή είλαη ε δηθαηνζύλε, ε δηελέξγεηα ειέγρνπ
ζύκθσλα κε ηα επαγγεικαηηθά πξόηππα, ε ύπαξμε αλεμαξηεζίαο θαη αθεξαηόηεηαο θαηά ηελ
ειεγθηηθή δηαδηθαζία κε ζθνπό νη απνθάζεηο λα είλαη αληηθεηκεληθέο θαη ηέινο ε ύπαξμε
επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη πξνζόλησλ.
Δπίζεο ζηα βαζηθά θαζήθνληα ηνπ εμσηεξηθνύ ειεγθηή εκπεξηέρνληαη πξώηνλ ν
έιεγρνο εάλ νη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο εθηειέζηεθαλ θαη δηελεξγήζεθαλ ζύκθσλα κε ηα
απαηηνύκελα ειεγθηηθά πξόηππα θαη θαλνληζκνύο θαη ηηο αληίζηνηρεο λνκνζεζίεο. Γεύηεξνλ,
λα ειέγμεη εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δειώλνπλ θαη εκθαλίδνπλ ηα πξαγκαηηθά
ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο ή εάλ έρνπλ ππνζηεί σξαηνπνίεζε.
Ο εμσηεξηθόο ειεγθηήο νθείιεη ζηνλ πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ λα δειώζεη θαη λα
ππνζηεξίμεη ηελ άπνςε ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έπεηηα από ηνπο
ειέγρνπο πνπ έρεη δηελεξγήζεη. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πνξίζκαηα πνπ κπνξεί λα
εθθξαζηνύλ ζηνλ πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ:


Πξώηνλ είλαη ε πηζηνπνίεζε ρσξίο επηθύιαμε. Απηή ε πεξίπησζε δειώλεη όηη ν
εμσηεξηθόο ειεγθηήο έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο είλαη νξζέο θαη δειώλνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ
επηρείξεζε. Αθόκε έρνπλ δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηνπο βαζηθνύο θαη ζεκαληηθνύο
ινγηζηηθνύο θαλόλεο θαη λνκνζεζίεο.



Γεύηεξνλ είλαη ε πηζηνπνίεζε κε επηθύιαμε. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηζρύεη όηαλ
ν ειεγθηήο έξρεηαη αληίζεηνο κε νξηζκέλνπο ινγαξηαζκνύο, νη νπνίνη όκσο δελ
επεξεάδνπλ νπζησδώο ηελ εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ε επηρείξεζε. Δπίζεο απαξαίηεην
ζεσξείηαη λα δειώλεη ν ειεγθηήο ηηο δηαθσλίεο ηνπ αιιά θαη γηαηί νδεγήζεθε ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ακθηβνιία.



Σξίηνλ είλαη ε αξλεηηθή πηζηνπνίεζε. Καη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππάξρνπλ
δηαθσλίεο θαη δηαθνξέο νη νπνίεο όκσο ζεσξνύληαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαζώο ν
ειεγθηήο δηαθσλεί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο θαη ζε απηή
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ηελ πεξίπησζε απαξαίηεην θξίλεηαη λα δειώλεη ν ειεγθηήο ηηο δηαθσλίεο ηνπ αιιά
θαη γηαηί νδεγήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε ακθηβνιία.


Σέηαξηνλ είλαη ε άξλεζε γλώκεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ειεγθηήο δελ
κπνξεί λα δειώζεη ηελ άπνςε ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο δηόηη
ππάξρνπλ πνιύ ζεκαληηθέο δηαθσλίεο. Σέινο νθείιεη λα ζεκεηώλεη θαη λα ηνλίδεη ηνπο
ιόγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ άξλεζε έθθξαζεο γλώκεο.
εκαληηθό είλαη λα ηνλίζνπκε όηη ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο

είλαη απαξαίηεην λα

γλσζηνπνηήζεη δηαβεβαηώζεηο αλαθνξηθά κε ηα αθόινπζα ζέκαηα:


ε πνην βαζκό ηνπ δόζεθαλ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ ρξεηαδόηαλ
κε ζθνπό λα θέξεη εηο πέξα κε νξζό ηξόπν ηε δνπιεηά πνπ ηνπ αλαηέζεθε.



ε πνην βαζκό ηνπ δόζεθε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηνλ απνινγηζκό ησλ άιισλ
θαηαζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο.



ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία είλαη βηνκεραλία αλ ππάξρεη ινγαξηαζκόο πνπ
αλαθέξεηαη ζην θόζηνο παξαγσγήο.



Αλ έρεη κεηαβιεζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηελεξγείηαη ε απνγξαθή ζρεηηθά κε
παιαηόηεξεο ρξνληέο.



ε πνην βαζκό έγηλε έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξνζάξηεκα. 37

4.11 Γικαιώμαηα Και Τποσπεώζειρ Σος Δξυηεπικού Δλεγκηή
Οη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο έρνπλ σο θύξην θαη βαζηθό δηθαίσκα λα ελεκεξσζνύλ γηα όια
ηα βηβιία, ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεγρόκελε νηθνλνκηθή κνλάδα.
Αθόκα ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εξγαδόκελνο ηεο ειεγρόκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο
αξλεζεί λα δώζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν ζηνλ νξθσηό ειεγθηή ινγηζηή
ιακβάλεη ηηκσξία κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν. Από απηό γίλεηαη θαλεξή ε ζεκαληηθόηεηα ηνπ
έξγνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.
Δπίζεο ζεκαληηθό είλαη λα παξνπζηαζηεί όηη αλαπόζπαζην δηθαίσκα ηνπ νξθσηνύ
ειεγθηή ινγηζηή είλαη λα γλσζηνπνηείηαη ζε απηνύο ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία θαη ηα δηάθνξα
πξαθηηθά πνπ γξάθηεθαλ ζε ζπκβνύιηα θαη επηηξνπέο.

37

Γαγάλεο, Υ. θαη Ενπνπλίδεο, Κ. (2008) Αλαγλώξηζε Παξαπνηεκέλσλ Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, Δθδόζεηο
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Από ηελ άιιε κεξηά νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο θέξνπλ θαη θάπνηεο επζύλεο θαη
ππνρξεώζεηο νη νπνίεο θάλνπλ ην έξγν ηνπ πεξηζζόηεξν πεξίπινθν, γη απηό νθείινπλ λα είλαη
πξνζεθηηθνί θαη πξνζεισκέλνη ζην έξγν ηνπο. Γηα νπνηεζδήπνηε παξαβάζεηο από ηελ κεξηά
ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή νθείινπλ λα δώζνπλ απνδεκηώζεηο ζηα άηνκα ηα νπνία
αδηθήζεθαλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ εηαηξεία. Αθόκε νη ειεγθηέο νθείινπλ λα
ιεηηνπξγνύλ κε πιήξε ερεκύζεηα . 38

4.12 Καθήκονηα Και Τποσπεώζειρ Σος Δλεγκηή
Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο ππνρξεώζεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο εμσηεξηθνύο
ειεγθηέο:


Γηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηαπηόρξνλα
έιεγρνο ηεο νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαη
ησλ εγγξαθώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο ινγηζηηθνδηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο
ειεγρόκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Απηή ε δηαδηθαζία απαηηείηαη κε ζθνπό λα
πξνθύςεη έλαο ζσζηόο ηζνινγηζκόο.



Αλαθνξά ζηε δηνίθεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πξνο απνθπγή ησλ δεκηώλ.



Γήισζε ζην απαηηνύκελν Τπνπξγείν ηνπ Κξάηνπο νπνηνλδήπνηε παξάλνκσλ
πξάμεσλ ή ελεξγεηώλ πνπ έρεη αληηιεθζεί.



πκκεηνρή ζηε ζπλέιεπζε πνπ δηελεξγνύλ νη κέηνρνη ηεο ειεγρόκελεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο θαη αλαθνξά ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζεσξνύληαη απαξαίηεηα
όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν πνπ έρεη δηεμαρζεί.



Απαηηείηαη ε ύπαξμε ηππηθόηεηαο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ αιιά θαη
εκπηζηεπηηθόηεηαο κε ζθνπό λα κελ θαλεξώλνληαη θαη καζεύνληαη ζηνηρεία πνπ
γίλνληαη αληηιεπηά θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ.



Αλαθνξά κε ηελ δένπζα ππεπζπλόηεηα ηεο θάζε δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά
ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ.



Λεηηνπξγία ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο , ηηο αξρέο θαη ηα πξόηππα πνπ
δηακνξθώλνληαη από ην ειεγθηηθό επάγγεικα.



Απαηηείηαη λα θξίλεη θαηά πόζν ππάξρνπλ απνδνηηθά θαη ρξήζηκα ζπζηήκαηα
ινγηζηηθήο αιιά θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.

38
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Οη ελέξγεηεο ηνπ θαη ν ηξόπνο ζπκπεξηθνξάο ηνπ λα είλαη αληίζηνηρνο κε ην θύξνο ηνπ
επαγγέικαηόο ηνπ.

Από ηελ άιιε κεξηά ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο έρεη ζεκαληηθέο ππνρξεώζεηο σο πξνο ώκα
Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ. Μεξηθέο από απηέο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:


Γελ πξέπεη λα μεπεξλά ην λόκηκε εηήζηα απαζρόιεζε πνπ νξίδεη ην ώκα Οξθσηώλ
Διεγθηώλ Λνγηζηώλ.



Έγθαηξε ελεκέξσζε ζην σκαηείν ζρεηηθά κε άξλεζε άζθεζεο ειέγρνπ ζε θάπνηα
επηρείξεζε.



Γεκνζηνπνίεζε ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ πνπ
έρεη δεκηνπξγήζεη.



Αλάιπζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνύ ειεγθηή αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνύ
πνπ ηνλ βνεζνύζε ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ ειέγρνπ. 39

4.13 Πποζόνηα Σος Δλεγκηή
Σα πξνζόληα πνπ νθείιεη λα έρεη έλαο ειεγθηήο πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ ζύκθσλα κε ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο Οδεγίεο πνπ νξίδνληαη από ηα ζπκβνύιηά ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν
εμσηεξηθόο ειεγθηήο νθείιεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε κόξθσζε θαη γλώζεηο νη νπνίεο
πξνέξρνληαη από ηηο ζπνπδέο ηνπ αιιά θαη ηα ζεκηλάξηα ηα νπνία έρεη παξαθνινπζήζεη
επηδηώθνληαο λα κνξθώλεηαη θαη λα ελεκεξώλεηαη ζπλερώο.
Δπίζεο απαξαίηεην πξνζόλ ζεσξείηαη ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο λα κπνξεί λα θάλεη
πξάμε θαη λα πξαγκαηνπνηεί όιεο ηηο γλώζεηο πνπ θαηέρεη. Έλα αθόκε ζεκαληηθό πξνζόλ
είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπεη ε εζηθή ηεο θνηλσλίαο
αιιά θαη ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο.
Αθόκα γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα αζθήζεη εμσηεξηθό έιεγρν πξέπεη λα αλήθεη ζην
ώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ. Σν ρακειόηεξν επίπεδν ελόο αηόκνπ πνπ δηελεξγεί
ειεγθηηθή εξγαζία είλαη λα μεθηλήζεη σο αζθνύκελνο απνθηώληαο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ
ηελ απαξαίηεηε πείξα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία.
Δπίζεο απαξαίηεην γηα λα κπνξέζεη έλα πξόζσπν λα γίλεη κέινο ζην ώκα Οξθσηώλ
Διεγθηώλ Λνγηζηώλ είλαη λα :

39
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Δίλαη κόληκνο θάηνηθνο ηεο Διιάδνο, λα είλαη Έιιελαο ή αθόκε λα έρεη ππεθνόηεηα
από άιιε ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.



Να είλαη απόθνηηνο

νηθνλνκηθήο ζρνιήο θάπνηνπ Αλώηαηνπ Δθπαηδεπηηθνύ

Ηδξύκαηνο ή θάπνηαο ζρνιήο πνπ ζρεηίδεηαη κε εκπνξηθό ή βηνκεραληθό θιάδν.


Αλ είλαη άληξαο λα έρεη ηειεηώζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία.



Να δηαθξίλεηαη γηα ηηο εζηθέο ηνπ αμίεο θαη γηα ηελ αληηθεηκεληθόηεηά ηνπ. 40

4.14 Δξυηεπικόρ Δλεγκηήρ υρ ύμβοςλορ Σηρ Δπισείπηζηρ
Ο εμσηεξηθόο ειεγθηήο θαη όπσο δηαθνξεηηθά νλνκάδεηαη νξθσηόο ειεγθηήο ζηελ Διιάδα
παίξλεη ηελ αξκνδηόηεηα θαη ηα θαζήθνληα ζηνπ ζύκβνπινπ ηεο επηρείξεζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα νθείιεη λα δηαζέηεη άξηζηεο επηζηεκνληθέο γλώζεηο, επαγγεικαηηθή εκπεηξία
αιιά θαη πείξα ζηηο εηαηξίεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη κε ζθνπό λα αληηκεησπίζεη ηα
δηάθνξα πεξίπινθα δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ αιιά θαη γηα ηελ θαηάξηηζε αμηόπηζησλ θαη
αληηθεηκεληθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη ζπγθεθξηκέλεο
παξνρέο ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αμηόπηζηε θαη αληηθεηκεληθή άπνςε
θαη εξγαζία ηνπ .41

4.15 Γιάκπιζη Συν Δςθςνών ηυν Δλεγκηών
Οη επζύλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ νξθσηό ειεγθηή δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο.
Ζ πξώηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηελ Αζηηθή Δπζύλε. Ζ ζπγθεθξηκέλε επζύλε
ζεσξείηαη αηνκηθή αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ έιεγρν ηνλ δηελεξγνύλ πάλσ από 2
εμσηεξηθνί ειεγθηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε επζύλε επηβαξύλεη ηνλ ειεγθηή όηαλ πξνέξρεηαη
από ιάζνο εθηέιεζε θαζεθόλησλ θαη δεκία θαζώο επίζεο

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ

απνδεκίσζεο ζε θάπνην πξόζσπν ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ έρεη πξνθαιέζεη θάπνηα αξλεηηθή
επίδξαζε θαη ηνλ έρεη δεκηώζεη. Αθόκε ε επζύλε ζεσξείηαη δηθαηνπξαθηηθή αλαθνξηθά κε ηε
ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ εηαηξεία. Δπίζεο ν ειεγθηήο επηβαξύλεηαη όηαλ δηελεξγεί κηα
δόιηα θαηάζηαζε ή ζπκπεξηθέξεηαη κε ακέιεηα. Σέινο , ε επζύλε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο
νξθσηνύο ειεγθηέο δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα απνθεπρζεί θαη λα αιιάμεη.

40
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Ζ δεύηεξε επζύλε αλαθέξεηαη ζηελ Πνηληθή Δπζύλε. Ζ επζύλε απηή αλαθέξεηαη ζηελ
παξάλνκε εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ από κέξνπο ηνπ ειεγθηή κέζσ ιαλζαζκέλσλ εηήζησλ
θαηαζηάζεσλ ινγηζηηθήο, εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη αλαθνξά δπζθνιίαο θαη εκπόδηνπ δηνξηζκνύ
κε ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ ειεγθηή.
Ζ ηξίηε επζύλε είλαη ε Πεηζαξρηθή Δπζύλε. Αθνξά ηελ επζύλε πνπ έρεη έλα πξόζσπν
εμαηηίαο κε ηήξεζεο ελόο πεηζαξρηθνύ θαλόλα ζύκθσλα κε ην νπνίν ιεηηνπξγεί ην επάγγεικά
ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επζύλε απηή αλαθέξεηαη ζηε δηελέξγεηα πιεκκειώο ησλ
ππνρξεώζεσλ ηνπ, ζηελ κε νξζή δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ όπσο γηα παξάδεηγκα ε
δηαδηθαζία θαζνξηζκνύ ηεο ειεγθηηθήο ακνηβήο θαη ε δηαπξαγκάηεπζή ηεο θαη ηέινο ε κε
ηήξεζε ηνλ θαλνληζκώλ θαη ησλ πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηνπ Καλόλεο Γενληνινγίαο θαη ηηο
πθηζηάκελεο ππνρξεώζεηο. ε πεξίπησζε ύπαξμεο πεηζαξρηθνύ ιάζνπο ν ειεγθηήο θαηαιήγεη
θαη απνινγείηαη ζην Πεηζαξρηθό πκβνύιην ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ. 42

4.16 Ηθικά Γιλήμμαηα Και Λήτη Αποθάζευν
Οη πξάμεηο θαη νη ζθέςεηο ηνπ ειεγθηή κπνξεί λα επεξεάδνληαη από βαζηθνύο θαλνληζκνύο
όζσλ αθνξά πνηα πξάμε είλαη ζσζηή ή εζθαικέλε. Οη άλζξσπνη ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε
έλα ζύλνιν από θαλόλεο θαη αμίεο , ην νπνίν νλνκάδεηαη ζύζηεκα εζηθώλ αμηώλ όπσο γηα
παξάδεηγκα λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηνλ ζπλάλζξσπό ηνπο κε ηξόπν αληηθεηκεληθό, αθέξαην
θαη εηιηθξηλή.
εκαληηθό είλαη λα ηνληζηεί όηη ν άλζξσπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξρεηαη
αληηκέησπνο κε δηάθνξα ζέκαηα πνπ άιιεο θνξέο ιύλνληαη γξήγνξα θαη εύθνια θαη άιιεο
θνξέο ζέινπλ πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα θαη επηκνλή ιόγσ δπζθνιίαο θαζώο επίζεο θαηά ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ έξρεηαη αληηκέησπνο κε ζεκαληηθά δηιήκκαηα εζηθήο. 43

4.17 Βαζικέρ Απσέρ Γεονηολογίαρ Σος Κώδικα Σηρ Γιεθνούρ Ομοζπονδίαρ
Λογιζηών
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη βαζηθόηεξεο αξρέο ηνπ θώδηθα δενληνινγίαο
ζύκθσλα κε ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηώλ:
42
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Αθεξαηόηεηα.
ύκθσλα κε ηνλ θώδηθα δηεζλνύο νκνζπνλδίαο ινγηζηώλ, ν ινγηζηήο νθείιεη λα
ελεξγεί κε αθεξαηόηεηα, εληηκόηεηα θαηά ηελ άζθεζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ
επαγγεικαηηθώλ ηνπ ππεξεζηώλ. Καηά ηελ παξνρή ησλ ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ νθείιεη
επζύο θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε εηιηθξίλεηα.



Αληηθεηκεληθόηεηα.
Μηα αθόκε βαζηθή αξρή δενληνινγίαο είλαη ν ινγηζηήο λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ
κε αληηθεηκεληθό ηξόπν, λα ελεξγεί ακεξόιεπηα ρσξίο λα επεξεάδεηαη από δηάθνξα
ζπκθέξνληα ηα νπνία ζα ηνπ επεξεάζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε.



Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα θαη Δπηκέιεηα.
ύκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε αξρή δενληνινγίαο ηνπ θώδηθα νη ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξεη ν ινγηζηήο νθείινπλ λα δηέπνληαη από επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα. Γειαδή
ν ινγηζηήο νθείιεη α δηαζέηεη όια ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαη γλώζεηο θαη
ηαπηόρξνλα λα θαηαθέξεη λα ηα δηαηεξήζεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ώζηε λα θέξεη
εηο πέξαο ηελ εξγαζία ηνπ θαη πξνζθέξεη ηηο απνδνηηθόηεξεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο
εξγαζίεο ζηνλ πειάηε ηνπ.



Δρεκύζεηα θαη εκπηζηεπηηθόηεηα.
εκαληηθή αξρή απνηειεί ε ζπγθεθξηκέλε θαηά ηελ νπνία ν ινγηζηήο νθείιεη λα είλαη
ερέκπζνο θαη λα κελ απνθαιύπηεη ζε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, κε εμαίξεζε κόλν ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην
θάλεη. Σέινο, απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο
γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπκθέξνληα.



Δπαγγεικαηηθή πκπεξηθνξά.
Ο ινγηζηήο νθείιεη λα εξγάδεηαη θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζύκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνύο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο κε ζθνπό λα κελ δεκηνπξγνύληαη αξλεηηθέο
εληππώζεηο γηα ην ινγηζηηθό επάγγεικα. Αθόκε, ζεκαληηθό είλαη λα εθηειεί ηα
θαζήθνληα ηνπ δίρσο λα ζπγθξίλεη θαη λα αζθεί θξηηηθή γηα ηελ εξγαζία θαη ηα έξγν
ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ινγηζηώλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκόδεη ηνπο θαλνληζκνύο
νδεγείηαη ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ θήκεο. 44

44
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4.18 Απειλέρ Καηά Συν Απσών Σος Κώδικα Γεονηολογίαρ Σηρ Γιεθνούρ
Ομοζπονδίαρ Λογιζηών
 Πξώηε ζεκαληηθή απεηιή ζεσξνύληαη ηα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα ησλ αηόκσλ είηε
απηά είλαη νηθνλνκηθά είηε αλήθνπλ ζε άιιε θαηεγνξία θαη ζπλήζσο αθνξνύλ
θνληηλά πξόζσπα ή ζπγγελείο ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή.


Γεύηεξε απεηιή ζεσξείηαη ε δεκηνπξγία θνληηλώλ ζρέζεσλ από ηε κεξηά ησλ
ινγηζηώλ κε άιια πξόζσπα, θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί επλντθέο θαηαζηάζεηο πξνο
απηνύο ηνπο αλζξώπνπο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο.



Σξίηε απεηιή εκθαλίδεηαη όηαλ ν ινγηζηήο ρξεηαζηεί λα θξίλεη θαη λα εμεηάζεη κηα
απόθαζε πνπ έιαβε ν ίδηνο.



Σέηαξηε απεηιή δεκηνπξγείηαη όηαλ ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο είλαη θαλαηηθά ππέξ
κηαο άπνςεο ή ζέκαηνο θαη γηα απηό ην ιόγν κπνξεί λα ελεξγεί κε
ππνθεηκεληθόηεηα.45

4.19 Μέηπα Πποζηαζίαρ Από Σιρ Απειλέρ Πος Γέσονηαι Οι Απσέρ Σος
Κώδικα Γεονηολογίαρ
Γηα κπνξέζνπλ λα πξνζηαηεπηνύλ νη αξρέο ηνπ θώδηθα δενληνινγίαο είλαη ζεκαληηθό ν
ινγηζηήο λα δηαζέηεη ην απαηηνύκελν επίπεδν κόξθσζεο ,ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αιιά
θαη πείξα πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν εξγαζίαο. Δπίζεο ε εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ
θαη πξνηύπσλ εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή εξγαζία, ε δηελέξγεηα επνπηείαο από έκπεηξα
άηνκα αιιά θαη ε ύπαξμε ζε κηα εηαηξεία εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ζεσξνύληαη ζεκαληηθά κέηξα
πξνζηαζίαο. 46

4.20 Ανεξαπηηζία Σος Δλεγκηή
Ζ έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε όια ηα επαγγέικαηα θαη ηδίσο ζε
απηό ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή θαη ησλ ινγηζηώλ. Χο αλεμαξηεζία ζεσξείηαη ε δηαδηθαζία θαηά
ηελ νπνία ν ειεγθηήο δελ επεξεάδεηαη από νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ή δελ ιακβάλεη ππόςε
45
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νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηνλ πειάηε ζηνλ νπνίν δηελεξγεί έιεγρν. Δίλαη
ζεκαληηθό θαη απαξαίηεην νη ειεγθηέο λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ, αμηνινγνύλ θαη
απνθεύγνπλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο.
Δπίζεο ε αλεμαξηεζία δηαρσξίδεηαη ζε δύν επίπεδα. Σν πξώην είλαη ε αλεμαξηεζία
πνπ παξνπζηάδεη ν ειεγθηήο ζηε γλώκε θαη ην δεύηεξν ε αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε.
Αλαιπηηθόηεξα, ε αλεμαξηεζία ζηε γλώκε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ ειεγθηή
παξαβιέςεη ηνπο θηλδύλνπο θαη λα θαηαθέξλεη λα κελ επεξεαζηεί από δηάθνξνπο θηλδύλνπο
θαη θαηαζηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ειεγθηήο ελεξγεί κε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό
ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν νθείιεη λα ιακβάλεη απνθάζεηο αιιά θαη λα ειέγρεη θαηά πόζν ηα
ειεγθηηθά ηεθκήξηα είλαη αμηόπηζηα θαη αμηόινγα.
Από ηελ άιιε κεξηά ε αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε αλαθέξεηαη ζηελ άξλεζε ηνπ
ειεγθηή λα ιάβεη κέξνο ζε παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο σο πξνο ην ειεγθηηθό ηνπ έξγν,
απνζθνπώληαο λα κελ εηπσζεί από ηξίην πξόζσπν πνπ είλαη γλώζηεο ηνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ
όηη ν ειεγθηήο εξγάζηεθε ρσξίο λα επηθεληξσζεί ζε αθέξαηεο θαη αληηθεηκεληθέο δηαδηθαζίεο
θαη απνθάζεηο.
Σέινο είλαη ζεκαληηθό ε αλεμαξηεζία πνπ παξνπζηάδεη ν ειεγθηήο ζηε γλώκε θαη ε
αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε λα κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ θαη λα εθαξκόδνληαη ηαπηόρξνλα.
47

ύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ειεγθηηθήο ν θάζε εμσηεξηθόο ειεγθηήο νθείιεη λα
είλαη αλεμάξηεηνο , λα ιέεη πάληα ηελ αιήζεηα ρσξίο δηζηαγκό, λα απνθεύγεη λα είλαη
πξνθαηεηιεκκέλνο κε θάπνηα γεγνλόηα θαη γεληθόηεξα λα αθνινπζεί αλειιηπώο ηνλ Κώδηθα
Γενληνινγίαο ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ. Ζ αλεμαξηεζία πνιιέο θνξέο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο:


Αλάδεημεο θαη δηνξηζκνύ ηνπ ειεγθηή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν από ηελ
ειεγρόκελε νηθνλνκηθή κνλάδα.



Σεο αλάζεζεο νπνηαζδήπνηε αξκνδηόηεηαο θαη ειέγρνπ από ηελ ίδηα ηελ ειεγρόκελε
νηθνλνκηθή κνλάδα.



Σελ ακνηβή ηνπ ειεγθηή πνπ εθηειεί ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν.
Ζ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί θαη λα νξηνζεηεζεί κέζσ ηνπ

ζπλόινπ ησλ θαλόλσλ δενληνινγίαο πνπ παξέρνληαη από ην ώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ
Λνγηζηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα παξαθάησ ζεκεία:
47
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Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη έιεγρνη λα δηελεξγνύληαη κε ηελ δένπζα πξνζνρή
θαζώο επίζεο λα κελ αζθεί επίδξαζε ε ειεγρόκελε νηθνλνκηθή κνλάδα.



ε πεξίπησζε πνπ ακθηζβεηήζεη ηελ νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε θαη ζηνηρείν νθείιεη λα
δηαθόςεη ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ δηόηη ζεσξεί όηη επεξεάδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα
θαη ε αμηνπηζηία.



Να δηελεξγεί ζηελ ειεγρόκελε νηθνλνκηθή κνλάδα κόλν ηηο απαηηνύκελεο θαη λόκηκεο
ππεξεζίεο.



Να θξαηεί αληηθεηκεληθή ζπκπεξηθνξά ζε δηαθνξεηηθέο γλώκεο πνπ έρνπλ ηα
πξόζσπα πνπ αλήθνπλ ζηνλ νξγαληζκό πνπ δηελεξγείηαη ν έιεγρνο.



Να κελ ιακβάλεη πόηε νπνηαδήπνηε πιηθά αγαζά θαη αληηθείκελα ηα νπνία έρνπλ
απώηεξν ζθνπό ηελ δσξνδνθία.



Να αξλείηαη λα ιάβεη ρξεκαηηθή ακνηβή πνπ ππεξβαίλεη ηα ιεθηά πνπ έρνπλ
ζπκθσλεζεί.



Να αξλείηαη νπνηαδήπνηε αύμεζε ή κείσζε ηεο ειεγθηηθήο ακνηβήο πνπ έρεη
ζπκθσλεζεί.



Να είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθόο όηαλ ζηελ ειεγρόκελε νηθνλνκηθή κνλάδα εξγάδνληαη
ή εκπιέθνληαη θνληηλά πξόζσπα.



Απαηηείηαη λα ζέβεηαη θαη λα δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ζύκθσλα κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο
λόκνπο. 48

4.21 Οπιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Κπίζηρ
Με ηνλ όξν επαγγεικαηηθή θξίζε ελλνείηαη ε γλώκε θαη ε άπνςε πνπ έρνπλ άηνκα πνπ
δηαθξίλνληαη γηα ηελ πείξα ηνπο, ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο γλώζεηο αιιά θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζε
έλαλ ηνκέα ή επάγγεικα. εκαληηθό είλαη λα ηνληζηεί όηη ε επαγγεικαηηθή θξίζε επεξεάδεηαη
από δηάθνξνπο θηλδύλνπο. Αθόκε όζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ζεκαληηθό ζέκα
ζεσξείηαη όηη ε δηνίθεζε κπνξεί γηα ηνπο δηθνύο ηεο ιόγνπο λα απνθξύςεη θάπνηα ζηνηρεία ή
λα παξνπζηάζεη αιιά ςεπδή γηα λα κελ γλσζηνπνηεζνύλ ηα εζθεκκέλα ζθάικαηα κε
απνηέιεζκα λα κελ πξνθύςεη νξζή επαγγεικαηηθή θξίζε.
ύκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ έθαλε ν Bell et al. παξνπζηάδεηαη ην βάξνο πνπ έρεη ε
έθθξαζε ηεο γλώκεο από άηνκν ζε άηνκν δειαδή ππάξρεη δηαβάζκηζε ηεθκεξίσζεο θαη
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αμηνπηζηίαο ζηελ έθθξαζε γλώκεο. Αλαιπηηθόηεξα, ππάξρεη κηα δηαβάζκηζε ζε ηέζζεξεηο
θαηαηάμεηο. Πξώηνλ είλαη ε άπνςε ελόο απινύ πνιίηε, δεύηεξνλ είλαη ε ηεθκεξησκέλε άπνςε
ελόο απινύ πνιίηε, ηξίηνλ ε ηεθκεξησκέλε άπνςε ελόο εμεηδηθεπκέλνπ αηόκνπ θαη ηέηαξηνλ
ε βεβαηόηεηα πάλσ ζε κηα άπνςε ή ηεθκεξίσζε.
Σέινο, είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη ε επαγγεικαηηθή θξίζε δηακνξθώλεηαη
ζηεξηδόκελε ζε εθαξκνζηέα ειεγθηηθά πξόηππα θαη θαλόλεο. 49

4.22 Γιαδικαζία Λήτηρ Αποθάζευν
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζεσξείηαη κηα δηαδηθαζία εμέηαζεο θαη ειέγρνπ γλώκεο
αλαθνξηθά κε όιεο ηηο πηζαλέο επηινγέο, ελώ πξώηα ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα πηζαλά ζεκεία ηνπ
πξνβιήκαηνο. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα ζύλνιν από ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ:


Δληνπηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο ή πξνβιήκαηνο πνπ ρξήδεη επίιπζεο θαη γηα ην νπνίν ζα
παξζεί ε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε.



Δληνπηζκόο ησλ θξηηεξίσλ κε ηα νπνία ζα ιεθζεί ε απόθαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα απηά
ηα θξηηήξηα αλαθέξνληαη ζηα ινγηζηηθά πξόηππα θαη θαλνληζκνύο.



ρεδηαζκόο ησλ βεκάησλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα εθαξκόζεη ην άηνκν πνπ είλαη
ππεύζπλν γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ.



πγθέληξσζε θαη ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ.



Δληνπηζκόο δηαθνξεηηθώλ θαη ελαιιαθηηθώλ απνθάζεσλ θαη δηεξεύλεζε πνηα
απόθαζε είλαη ε πην θαηάιιειε.
Με ζθνπό ηε εμάιεηςε ησλ πηζαλνηήησλ ύπαξμεο ιαζώλ από ηε κεξηά ηνπ ειεγθηή

πνπ δηελεξγεί ην έιεγρν, ππάξρνπλ νξηζκέλα κέηξα θαη θαλόλεο. Σέηνηα κέηξα θαη θαλόλεο
δίλνπλ ηα ειεγθηηθά πξόηππα κε ζθνπό λα κελ ππάξρεη κεξνιεςία. Αμίδεη λα ηνληζζεί όηη νη
ειεγθηηθέο εηαηξείεο απνθαζίδνπλ γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα όρη αηνκηθά αιιά νκαδηθά ώζηε
λα απνθεπρζνύλ ζθάικαηα εζθεκκέλα ή κε εζθεκκέλα. 50
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4.23 Δπαγγελμαηικέρ Τπηπεζίερ Και Ππόηςπα Δπγαζίαρ
Σν επάγγεικα ησλ ινγηζηώλ παξέρεη ζηα ελδηαθεξόκελα κέιε έλα κεγάιν ζύλνιν από
επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο. Απηέο νη ππεξεζίεο αθνξνύλ ηνλ θιάδν ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο
ειεγθηηθήο. ύκθσλα κε ηελ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηώλ νη ππεξεζίεο απηέο
δηαρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο
ηελ πξώηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη Τπεξεζίεο Γηαζθάιηζεο. Απηέο νη ππεξεζίεο
παξέρνληαη από νξθσηνύο ειεγθηέο θαη νξίδνπλ κηα έθθξαζε γλώκεο, ζηνρεύνληαο ζηελ
ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο. Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ
ππεξεζηώλ ν έιεγρνο θαη ε κέηξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη από άιιν άηνκν
δηαθνξεηηθό από ηνλ ειεγθηή. Σέινο, ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο
δηεξεύλεζεο θαη εμέηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ από ηελ ηζηνξία.
ηελ δεύηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη πγγελείο Τπεξεζίεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο
ππεξεζίεο παξέρνληαη από νξθσηνύο ειεγθηέο αιιά αλήθνπλ ζηηο ππεξεζίεο δηαζθάιηζεο θαη
όρη ζηηο ζπκβνπιεπηηθέο . Αλαιπηηθόηεξα θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε πξνζπκθσλεκέλεο θαη ζε
ζπληαθηηθέο.
ηελ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο
ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο απνηεινύληαη από ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη δηνηθεηηθνί θαη νη
θνξνινγηθνί ζύκβνπινη. Ζ θάζε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία
απαηηεί θαη κηα έθζεζε. 51

4.24 Δλεγκηικέρ Αμοιβέρ
Έλα ζεκαληηθό δήηεκα απνηειεί γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ειεγθηηθή ε
ύπαξμε ησλ ειεγθηηθώλ ακνηβώλ. Σα ζηνηρεία ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηηο ειεγθηηθέο ακνηβέο ζα
παξνπζηαζηνύλ παξαθάησ:


Σν πξώην θαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία απνηειεί ην κέγεζνο πνπ έρεη ε
εηαηξεία ζηελ νπνία δηελεξγείηαη ν έιεγρνο. Αλαιπηηθόηεξα, κηα κεγάιε εηαηξεία
νθείιεη λα πξνζθέξεη πην κεγάιε ειεγθηηθή ακνηβή ζε ζρέζε κε κηα άιιε κηθξόηεξε.
Απηό πθίζηαηαη δηόηη ε κεγαιύηεξε εηαηξεία απαηηεί ηελ αθηέξσζε πεξηζζόηεξνπ
ρξόλνπ εξγαζίαο.
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Σν δεύηεξν ζηνηρείν είλαη ην κέγεζνο ηεο πνιππινθόηεηαο ε νπνία ζα ραξαθηεξίδεη
ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν. Πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ έιεγρν κπνξεί λα ηνλ θάλεη
πεξηζζόηεξν πεξίπινθν ε παξνπζία θαη άιισλ θαηαζηεκάησλ ηα νπνία νθείιεη λα
επηζθέπηεηαη ν ειεγθηήο ζηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ.



Σξίην ζηνηρείν απνηειεί ην κέγεζνο πνπ έρεη ε εηαηξεία πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν.
Απηό ην ζηνηρείν ζε νξηζκέλεο κειέηεο παξνπζηάδεηαη σο ζεκαληηθό θαη κπνξεί λα
απμήζεη ην ύςνο ηεο ειεγθηηθήο ακνηβήο αιιά ζε θάπνηεο άιιεο κειέηεο απηόο ν
παξάγνληαο δελ αζθεί επηξξνή.
Αλαιπηηθόηεξα, νξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη κηα κεγάιε ειεγθηηθή εηαηξεία

δηεθδηθεί κεγαιύηεξε ειεγθηηθή ακνηβή ζπγθξηηηθά κε κηα κηθξόηεξε. Ζ κεγαιύηεξε
ειεγθηηθή παξέρεη κεγαιύηεξε πνηόηεηα ππεξεζηώλ θαζώο επίζεο δηαζέηνπλ ηθαλόηεξν θαη
απνδνηηθόηεξν πξνζσπηθό. 52

4.25 Μη Δλεγκηικέρ Αμοιβέρ
Οξηζκέλεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο δηαζέηνπλ ειεγθηέο νη νπνίνη δηαζέηνπλ άξηζηεο γλώζεηο θαη
εκπεηξία πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο θαη γηα απηό ην ιόγν είλαη
ηθαλέο λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίαο ηνπ πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα. Οη ακνηβέο απηέο
ραξαθηεξίδνληαη σο κε ειεγθηηθέο ακνηβέο δηόηη δελ αθνξνύλ ηηο ππεξεζίεο ηεο ειεγθηηθήο
δηαδηθαζίαο. 53

4.26 Μη Δλεγκηικέρ Αμοιβέρ Και Ανεξαπηηζία Δλεγκηών
Τπάξρνπλ αξθεηνί εξεπλεηέο νη νπνίνη πηζηεύνπλ όηη ζε πεξίπησζε πνπ νη ειεγθηέο
πξνζθέξνπλ ηαπηόρξνλα κε ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη κε ειεγθηηθέο ππάξρεη θόβνο λα
επεξεαζζεί ε αλεμαξηεζία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ζε έξεπλεο ησλ Axelson θαη Schulte
αλαθέξεηαη όηη ε δηελέξγεηα κε ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ δελ επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία πνπ
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νθείιεη λα έρεη ν ειεγθηήο. Από ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ νη έξεπλεο ηνπ Titard θαη Simunic
νη νπνίεο αλαθέξνπλ ην αληίζεην. 54

4.27 Δλεγκηική Δπγαζία
Ζ δηαδηθαζία ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο μεθηλά από ηε ζηηγκή πνπ ε εηαηξεία δίλεη ζηνλ
νξθσηό ειεγθηή ηελ επζύλε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ εηεζίσο. εκαληηθό είλαη ε ειεγθηηθή εξγαζία λα είλαη κέζα ζηα ρξνληθά θαη
ρξεκαηηθά όξηα πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί. Οθείιεη λα είλαη αμηόπηζηε, απνηειεζκαηηθή θαη
πξνθαζνξηζκέλε. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα απαξαίηεην είλαη ν εμσηεξηθόο
ειεγθηήο λα αθνινπζεί αλειιηπώο ηα ειεγθηηθά πξόηππα θαη θαλνληζκνύο.
Αλαιπηηθόηεξα, ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο πξέπεη λα πξάηηεη ηα παξαθάησ:


Να νξγαλώλεη δείρλνληαο ηε δένπζα πξνζνρή θάζε ζηάδην θαη δηαδηθαζίαο ηνπ
ειεγθηηθνύ έξγνπ.



Να αλαιακβάλεη ηελ εθαξκνγή θαη νξγάλσζε ηνπ ειέγρνπ αιιά λα δέρεηαη θαη
βνήζεηα από ηνπο βνεζνύο ηνπ.



Να ειέγρεη ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία πνπ πξάηηνπλ νη εζσηεξηθνί
ειεγθηέο.



Να ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
δήισζε ηεο γλώκεο ηνπ. 55

4.28 ηάδια Σηρ Δλεγκηικήρ Δπγαζίαρ
Ζ ειεγθηηθή εξγαζία απνηειείηαη από δηαδηθαζίεο νη νπνίεο απνζθνπνύλ ζηελ επίηεπμε
ζεκαληηθώλ ζηόρσλ ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε ειεγθηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηάδηα ηνπ ειέγρνπ.
Σν πξώην ζηάδην ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πξνθαηαξθηηθή εξγαζία. ηελ αξρή
ηνπ ειέγρνπ ην άηνκν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν καζαίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
ειεγρόκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. Γηα παξάδεηγκα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηνξγαλώλεη, ηελ
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νξγαλσηηθή δηάζηαζε αιιά θαη κνξθή πνπ θαηέρεη ζύκθσλα κε ην λόκν. Σαπηόρξνλα
πιεξνθνξείηαη ζρεηηθά κε ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
εηαηξεία πνπ ειέγρεηαη .Σα παξαπάλσ ζέκαηα όπσο θαη άιια ζεκαληηθά γίλνληαη γλσζηά
έπεηηα από ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη κε
επηζθέςεηο πνπ θάλνπλ νη ειεγθηέο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Δπηπιένλ ηξόπνη ελεκέξσζεο
επηηπγράλνληαη κέζσ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ,ησλ θαλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο, ηα πξαθηηθά ησλ ζπλειεύζεσλ ηεο δηνίθεζεο. Σέινο, ζην θιείζηκν ηεο
πξνθαηαξθηηθήο εξγαζίαο ν ειεγθηήο ζηα θύιια εξγαζίαο πεξηιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα
πνξίζκαηα από ηελ έξεπλα πνπ δηελέξγεζε.
Σν δεύηεξν ζηάδην είλαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ε έξεπλα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ
αθνξά ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν. ύκθσλα κε απηό ην ζηάδην ν ειεγθηήο επηδηώθεη λα κάζεη
θαηά πόζν ππάξρεη ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ αιιά θαη αλ ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη πξάηηεη
όιεο ηηο απαξαίηεηεο κεζνδνινγίεο ειέγρνπ. Ζ απνδνηηθόηεξε ελεκέξσζε επηηπγράλεηαη κε
ηελ έξεπλα ησλ θαθέισλ πνπ αθνξνύλ παιαηόηεξεο ρξήζεηο, κε ηελ άζθεζε ελόο αξηζκνύ
εξσηήζεσλ ζηα ππεύζπλα κέιε αλαθνξηθά κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ
έξεπλα ζρεηηθά κε ηνπ θαλόλεο θαη πξόηππα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.
Σν ηξίην ζηάδην είλαη ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα πνπ πξνζθέξεη ην ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. ύκθσλα κε απηό ην
ζηάδην είλαη απαξαίηεηε ε επίηεπμε αληηθεηκεληθνύ θαη απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ δηόηη έηζη εμαζθαιίδεηαη ε άληιεζε αμηόπηζησλ θαη νξζώλ πιεξνθνξηώλ
θαη ζηνηρείσλ. Γηα λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα απηή ε θαηάζηαζε είλαη απαξαίηεην λα
ηεξνύληαη ηα ειεγθηηθά πξόηππα θαη νη θαλνληζκνί, λα δηαζθαιίδεηαη ην πξνζσπηθό ηεο
επηρείξεζεο, λα ηνπ παξέρεηαη πξνζηαζία, λα γίλεηαη έιεγρνο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
θαη ηέινο λα δηελεξγνύληαη κε ρξνληθή αθξίβεηα νη εληνιέο πνπ δίλεη ε δηνίθεζε.
Σν ηέηαξην ζηάδην είλαη ν ζρεδηαζκόο ελόο πξνγξάκκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ
έιεγρν

ηεθκεξίσζεο.

Μέζσ

απηνύ

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

ειέγρνπ

ηεθκεξίσζεο

γλσζηνπνηνύληαη νη ζηόρνη πνπ έρνπλ νη ζπκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη, ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο
νπνίεο θάλνπλ έιεγρν ηεο νξζόηεηαο ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ θαηαρσξνύληαη, ηνλ αξηζκό ησλ
ζπλαιιαγώλ θαη ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ ζα δηεξεπλεζνύλ θαη ηέινο ηνλ ζρεδηαζκό ησλ
ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ηε νξγάλσζε αληίζηνηρεο εξγαζίαο από ηνλ ειεγθηή.
Σν πέκπην ζηάδην απνηειεί ν έιεγρνο ηεο νξζόηεηαο, ηεο δηελέξγεηαο λόκηκσλ
ελεξγεηώλ θαη ηεο απνθπγήο ππνθεηκεληθόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ
ζπλαιιαγώλ. Ο εμσηεξηθόο ειεγθηήο νθείιεη λα ειέγρεη πόζν ζσζηέο θαη αληηθεηκεληθέο είλαη
νη ελέξγεηεο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ δηελεξγνύκελσλ ζπλαιιαγώλ θαη εξεπλά θαηά πόζν νη
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ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη αιεζήο θαζώο επίζεο θαη ηελ
νξζόηεηα ησλ θαηαρσξήζεσλ θαη ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκώλ.
Οη θύξηεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί είλαη ν έιεγρνο ελόο αξηζκνύ παξαζηαηηθώλ, ν έιεγρνο
νξηζκέλσλ ζπλαιιαγώλ κε απώηεξν ζθνπό ηελ δηαπίζησζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ηέινο ε εμέηαζε κε αληηθεηκεληθή θξίζε ησλ
ζπλαιιαγώλ γηα λα δειώλεη ηα ππάξρνληα νηθνλνκηθά κεγέζε.
Σν έθην ζηάδην είλαη ν έιεγρνο ηεο ζσζηήο παξνπζίαζεο ησλ ππνινίπσλ. Σν
ζπγθεθξηκέλν ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ θαηά ηε δηαδηθαζία νξηζκνύ
ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκώλ. ηόρνο ηνπ ειεγθηή είλαη ε έξεπλα γύξσ από ηελ
νξζόηεηα ησλ ππνινίπσλ. Γηα παξάδεηγκα ειέγρεη εάλ ηα ππάξρνληα γεγνλόηα έρνπλ
θαηαρσξεζεί ζσζηά, εάλ ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό είλαη πξαγκαηηθά,
πξάηηεη απνγξαθή θαη ειέγρεη εάλ ε απνηίκεζε είλαη ζσζηή.
Σν έβδνκν ζηάδην είλαη γλσζηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε ηεο άπνςεο ηνπ ειεγθηή
ζρεηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθόηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ. ε απηό ην
ζηάδην πνπ απνηειεί ην ηειεπηαίν ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο επνπηεύεη ηελ αληηθεηκεληθόηεηα
θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απνηεινύλ απνδείμεηο . Αθόκε ν ειεγθηήο
θξίλεη ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη έπεηηα θαηαιήγεη
εάλ πξέπεη λα άπνςε κε επηθύιαμε ή όρη. 56

4.29 Βήμαηα Σηρ Δλεγκηικήρ Γιαδικαζίαρ
Χο πξώην βήκα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο ζεσξείηαη ε αλεύξεζε θαη αλαδνρή ελόο πειάηε. ην
ζηάδην απηό ην ειεγθηήο πξνζπαζεί λα εληνπίζεη πειάηεο θαη λα θαηαλνήζεη εάλ ε αλάιεςε
απηνύ ηνπ ειέγρνπ ζα νδεγήζεη ζε έλα απνηέιεζκα ην νπνίν ζα είλαη ζύκθσλν κε ηνλ
Κώδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο. Δπίζεο, νθείιεη ν ειεγθηήο λα ειέγμεη θαη
αμηνινγήζεη εάλ ν έιεγρνο απηόο ηνλ ζπκθέξεη νηθνλνκηθά, δειαδή εάλ νη απνιαβέο ηνπ
βξίζθνληαη ζε αλαινγία κε όγθν εξγαζίαο πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί.
Έπεηηα δεύηεξν βήκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη δηεξεύλεζε θαη θαηαλόεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο πνπ αλήθεη ν πειάηεο αιιά θαη ησλ θηλδύλσλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ.
Αλαιπηηθόηεξα, απηό ην ζηάδην νδεγεί ηνλ ειεγθηή ζηελ θαηαλόεζε ηεο ύπαξμεο
πηζαλόηεηαο λα δεκηνπξγεζνύλ νπζηώδε ζθάικαηα ζηηο νηθνλνκηθέ ο θαηαζηάζεηο αιιά θαη

56

Παπάο, Α. (1999), Δηζαγσγή ηελ Διεγθηηθή, Δθδόζεηο Γ. Μπέλνπ, Αζήλα.
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λα πξνγξακκαηίζεη ηηο απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο γηα ηνλ εληνπηζκό απηώλ ησλ
ζθαικάησλ.
Δπόκελν βήκα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε έξεπλα θαη ν έιεγρνο ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη θηηάμεη έλα ζύζηεκα από
εζσηεξηθέο δηθιίδεο κε ζθνπό λα απνθύγεη θαη λα πξνζηαηεπηεί από ηα ζθάικαηα ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη από θαηαζηξνθέο. Δπίζεο επηδηώθεη λα επηηύρεη απνδνηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζε ηεο ειεγρόκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο
επηδηώθνληαο λα νινθιεξσζνύλ νη ζηόρνη θαη νη ζθνπνί ηεο.
Σέηαξην βήκα είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο θαη ε εθαξκνγή δνθηκαζηώλ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ. Ο ειεγθηήο δηελεξγεί έλα ζρεδηαζκό δηαδηθαζηώλ θαη εθαξκόδεη έλα
ζύλνιν

από

δνθηκαζίεο

επηδηώθνληαο

λα

θαηαλνήζεη

θαη

λα

αληηιεθζεί

ηελ

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο.
Έπεηηα πέκπην βήκα είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο θαη ε εθαξκνγή δνθηκαζηώλ γηα ηνλ
εληνπηζκό αμηνζεκείσησλ ζθαικάησλ. Ο ειεγθηήο ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα από
ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία ζπλερίδεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ εθαξκνγή δνθηκαζηώλ
γηα ηνλ εληνπηζκό αμηνζεκείσησλ ζθαικάησλ ζηνπο ππόινηπνπο ινγαξηαζκνύο ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ζην πξνζάξηεκα.
Έθην βήκα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη επίηεπμε ησλ ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ.
Ο ειεγθηήο πξνθεηκέλνπ λα ζηγνπξέςεη όηη δελ έρεη παξαιείςεη θάπνην νπζηώδεο ζέκα,
εθηειεί θάπνηεο επηπιένλ ελέξγεηεο ,κε ζθνπό ε επαγγεικαηηθή άπνςε πνπ ζα εθθξάζεη
ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα είλαη πεξηεθηηθή θαη λα κελ έρεη ιάζε
θαη ειιείςεηο.
Σειεπηαίν βήκα ε δηεθπεξαίσζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. ε απηό ην ζηάδην ν ειεγθηήο
επεμεξγάδεηαη εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πεξηεθηηθέο θαη έρνπλ
θαηαξηηζηεί ζσζηά ηεξώληαο ηνπο θαλόλεο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο. Έπεηηα από απηή ηε
πξνεξγαζία εθδίδεηαη ε έθζεζε ειέγρνπ.

57

4.30 Φύλλα Δπγαζίαρ Δξυηεπικού Δλέγσος
Σν θπξηόηεξν πεξηερόκελν ησλ θύιισλ εξγαζίαο είλαη ην ζπκπέξαζκα πνπ έρεη πξνθύςεη
από ηελ δηελέξγεηα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα ή αιιηώο

57

Καξακάλεο, Κ. (2008), ύγρξνλε Διεγθηηθή: Θεσξία Καη Πξαθηηθή ύκθσλα Με Σα Γηεζλή Διεγθηηθά

Πξόηππα, Δθδόζεηο ΟΠΑ, Αζήλα

~ 46 ~

πόξηζκα νθείιεη λα είλαη ζύληνκν , επδηάθξηην θαη θαηαλνεηό από νπνηνδήπνηε άηνκν
ζειήζεη λα γλσξίζεη ην πεξηερόκελό ηνπ.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θπξηόηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ νθείινπλ λα πεξηέρνληαη
ζηα θύιια εξγαζίαο:


Γεδνκέλα γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ν ινγαξηαζκόο αιιά
ηαπηόρξνλα θαη αλαιύζεηο ηνπ.



Αλαιπηηθό πξόγξακκα ειέγρνπ.



Γηελεξγεζείζεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εθηέιεζε ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο.



ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο από ηα πξαθηηθά ησλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.



Δπηβεβαησηηθέο επηζηνιέο πνπ αθνξνύλ ηξίηα πξόζσπα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΑΠΑΣΔ-ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ
ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
5.1 Διζαγυγικά
ην παξόλ θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο ινγηζηηθέο απάηεο, ηε δεκηνπξγηθή
ινγηζηηθή θαη ζηνλ έιεγρν ησλ παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Απηέο νη ηξεηο
έλλνηεο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθά, γηα
ην ιόγν απηό αμίδεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αλάιπζή ηνπο.

5.2 Λογιζηική
Ζ ινγηζηηθή ζεσξείηαη έλα κέζν επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξείαο κε θάζε πξόζσπν πνπ ζρεηίδεηαη
κε απηήλ. Ζ ινγηζηηθή απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκό θαη έιεγρν θάζε ελέξγεηαο θαη έπεηηα ε
παξνπζίαζε ηεο κε ζηόρν ηε ιήςε ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο απόθαζεο. Γηα λα κπνξέζεη λα
επηηεπρζεί o ζηόρνο ηεο ε ινγηζηηθή νθείιεη λα ελεξγήζεη βαζηδόκελε ζηηο αξρέο θαη ζηνπο
θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ηελ ινγηζηηθή εξγαζία. 58
Ζ ινγηζηηθή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε λα απνθηήζνπλ πνζνηηθέο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο βνεζνύλ λα θάλνπλ δίλνπλ εμεγήζεηο αλαθνξηθά
κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ησλ πόξσλ ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο.
Σν πεξηβάιινλ ηεο ινγηζηηθήο απνηειείηαη από θνηλσληθννηθνλνκηθέο ,πνιηηηθέο
λνκηθέο ζπλζήθεο, πεξηνξηζκνύο θαη επηξξνέο πνπ κεηαβάιινληαη θαη εκπινπηίδνληαη κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ.
Σαπηνρξόλσο, ε ινγηζηηθή δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή κόλν επεηδή είλαη πξντόλ ηνπ
πεξηβάιινληνο αιιά θαη επεηδή δηακνξθώλεη ην πεξηβάιινλ ηεο θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό
ξόιν ζηε δηεμαγσγή νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ, λνκηθώλ θαη νξγαλσηηθώλ
απνθάζεσλ θαη ελεξγεηώλ.
Σν ινγηζηηθό ζύζηεκα ζηηο αγγινζαμνληθέο ρώξεο έρεη ζρεδηαζηεί θαη ιεηηνπξγεί κε
ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη αξθεηά επέιηθην θαη λα θαιύπηεη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαζώο
58

Γαγάλεο, Υ. θαη Ενπνπλίδεο, Κ. (2008) Αλαγλώξηζε Παξαπνηεκέλσλ Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, Δθδόζεηο
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επίζεο θαη λα ηηο παξνπζηάδεη δίθαηα ζηνπο ινγαξηαζκνύο. Έηζη ππάξρεη ε ειεπζεξία
επηινγήο πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζηηθό ζύζηεκα, ε νπνία

ζα κπνξνύζε λα

θαηαζηξαηεγεζεί, αιιά από ηελ άιιε ν ξόινο ηεο ξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη λα
ειαρηζηνπνηήζεη ηελ θαηάρξεζε απηήο ηεο ειεπζεξίαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη ζην
βαζκό πνπ ε ειεπζεξία επηινγήο εμαθνινπζεί λα γίλεηαη θαηάρξεζε, ηόηε δεκηνπξγείηαη
δεκηνπξγηθόο ινγηζηηθόο έιεγρνο. Ζ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή κπνξεί λα θπκαίλεηαη από εθείλεο
ηηο ηερληθέο πνπ εκθαλίδνληαη αλνηρηά ζε εθείλεο πνπ είλαη ηόζν πνιύπινθεο πνπ κπνξεί λα
κε κπνξνύλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο νύηε από ηνλ πην θαηαμησκέλν ειεγθηή. Με απηό ηνλ ηξόπν
γηα αθόκε κηα θνξά γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή είλαη ε κεηαηξνπή ησλ
νηθνλνκηθώλ ινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ από απηά πνπ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζε ό, ηη
επηζπκνύλ λα παξνπζηάζνπλ νη δεκηνπξγνί αμηνπνηώληαο ηνπο ππάξρνληεο θαλόλεο θαη
πξόηππα.
Από ηελ άιιε κεξηά ε επηζηήκε ηεο ειεγθηηθήο αλαπηύρζεθε κε ζηόρν λα εμαιείςεη
ηα ιάζε ηεο ινγηζηηθήο θαη λα δηαζθαιηζηεί έλα ζσζηό απνηέιεζκα.

5.3 Λογιζηική Απάηη
Ζ ινγηζηηθή απάηε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη δηελεξγεζεί από ην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο.
Απηά ηα άηνκα είλαη πνιύ πηζαλόλ λα ελεξγνύλ γηα ην αηνκηθό ηνπο ζπκθέξνλ θξπθά από ηελ
εηαηξεία πνπ εξγάδνληαη. Αθόκε έλα πηζαλό ζελάξην δηελέξγεηαο απάηεο είλαη ην πξνζσπηθό
ηεο εηαηξείαο λα ζπλελλνεζεί λα ζπλεξγαζηεί κε ην πξνζσπηθό κηαο άιιεο εηαηξείαο πνπ
κπνξεί λα απνηεινύλ είηε εηαηξείεο πνπ πξνκεζεύνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία είηε πειάηεο
είηε πηζησηέο. Δπίζεο έλα αθόκε δπλαηό ζελάξην είλαη ε ινγηζηηθή απάηε λα δεκηνπξγεζεί
θαη λα βνεζεζεί από ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο.
Χο νξηζκόο πνπ δίλεηαη γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο ινγηζηηθήο απάηεο είλαη
όηη απνηειεί κηα εζθεκκέλε πξάμε πνπ δηαπξάηηνπλ έλα ή θαη πεξηζζόηεξα άηνκα κηαο
εηαηξείαο δειαδή απηά ηα άηνκα κπνξεί λα είλαη είηε νη δηνηθνύληεο ηεο επηρεηξήζεσο είηε ην
πξνζσπηθό είηε άιια άηνκα πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ εηαηξεία γηα ηελ απόθηεζε ελόο
ζηνηρείνπ κέζσ παξάλνκσλ ή παξαπιαλεηηθώλ δηαδηθαζηώλ.
Ζ ινγηζηηθή απάηε αθνξά παξαπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά θαη
ππεμαίξεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ηαπηόρξνλα πθίζηαηαη ιόγσ ηεο ύπαξμεο θηλήηξσλ
ή πηέζεσλ γηα ηελ εθηέιεζή ηεο.
Αθόκε ζεκαληηθό είλαη λα ζεκεησζεί όηη νη ινγηζηηθέο απάηεο ζπκπιεξώλνληαη από
αλαιεζή δηθαηνινγεηηθά , παξαπνηεκέλα θαη αιιαγκέλα ινγηζηηθά βηβιία θαη απνγξαθέο.
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ύκθσλα κε ην Γηεζλέο Διεγθηηθό Πξόηππν 240 ππάξρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία
ραξαθηεξίδνπλ ηελ ινγηζηηθή απάηε. Μεξηθά από απηά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:


Αιιαγή ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ



Καηαρώξηζε ςεπδώλ ζπλαιιαγώλ



Υξεζηκνπνίεζε ιάζνο ινγηζηηθώλ θαλόλσλ
Από ηελ άιιε κεξηά ν Rezaee αλαθέξεη ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ινγηζηηθή

απάηε θαη είλαη ηα αθόινπζα:


Δζθεκκέλα ιαλζαζκέλεο θαηαζηάζεηο, γεγνλόηα, πιεξνθνξίεο



Γηελέξγεηα ινγηζηηθώλ ηερληθώλ κε ζθνπό ηε ρξεζηκνπνίεζε κε λόκηκσλ θεξδώλ θαη
σθειεηώλ



Υξεζηκνπνίεζε ιάζνο ινγηζηηθώλ θαλόλσλ



Αιινίσζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ ζηνηρείσλ. 59

5.4 Γιενέπγεια Λογιζηικήρ Απάηηρ
Οη ινγηζηηθέο απάηεο κπνξεί λα δηαπξαρζνύλ από ηα άηνκα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθαξκόδνληαο θάπνηεο ή όιεο από ηηο αθόινπζεο δηαδηθαζίεο:


Καηαρώξηζε ςεπδώλ θαη αλαιεζώλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ κε ζθνπό λα επεξεάζνπλ
πξνο όθεινο ηνπο ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο.



Λαλζαζκέλε ρξήζε παξαδνρώλ ώζηε λα κελ επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή εθηίκεζε
ησλ ππνινίπσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο ινγαξηαζκνύο.



Απόθξπςε ή παξνπζίαζε κε θαζπζηέξεζε νηθνλνκηθώλ γεγνλόησλ θαη ζπλαιιαγώλ.



Μεηαβνιή αξρείσλ πνπ αθνξνύλ πνιύπινθεο θαη κε ζπρλά δηελεξγνύκελεο
ζπλαιιαγέο.

5.5 Τπεξαίπεζη Πεπιοςζιακών ηοισείυν
Με ηνλ όξν ππεμαίξεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ λνείηαη κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη
θινπή απηώλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πξαγκαηνπνηείηαη από
ην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο. Σα πνζά πνπ πθίζηαληαη θινπή είλαη ζρεηηθά ρακειά θαη κε
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νπζηώδε. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ππεμαίξεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ επηηπγράλεηαη
κέζσ ησλ αθόινπζσλ δηαδηθαζηώλ:


Λάζνο ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ εηζπξάμεσλ.



Παξάλνκε απόθηεζε κέζσ θινπήο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ απνζέκαηα, πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία.



Καηαβνιή ρξεκαηηθώλ πνζώλ γηα πιηθά θαη άπια αγαζά πνπ δελ απνθηήζεθαλ θαη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα.



Γηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθώλ ζηόρσλ θαη
πξνζδνθηώλ.

5.6 Δύπεζη Και Αξιολόγηζη Συν Κινδύνυν Πος Οδηγούν ε θάλμαηα
Λόγυ Γιάππαξηρ θάλμαηορ
Σν άηνκν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα ζύλνιν δηαδηθαζηώλ
ζηνρεύνληαο λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα αληηιεθζεί ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο ειεγρόκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο όπσο επίζεο θαη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο
αζθαιείαο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο από ηηο θπξηόηεξεο θαη ζεκαληηθόηεξεο
δηαδηθαζίεο πνπ νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ:


Πξώηνλ, ζέηνπλ εξσηήζεηο ζηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο πνπ δηελεξγείηαη ν έιεγρνο
αλαθνξηθά κε ηελ άπνςε ηνπο γηα ηηο πηζαλόηεηεο ύπαξμεο θηλδύλνπ δηάπξαμεο
ζθάικαηνο εμαηηίαο ινγηζηηθώλ απαηώλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Σαπηόρξνλα εξσηώληαη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξάηηνπλ γηα ζηακαηήζνπλ ηνλ πηζαλό
θίλδπλν.



Γεύηεξνλ, ζέηνπλ εξσηήζεηο ζηνλ εζσηεξηθό ειεγθηή ζρεηηθά κε ηνλ εάλ έρεη
αληηιεθζεί ηελ ύπαξμε θάπνηα απάηεο, ε νπνία ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ειεγρόκελε
νηθνλνκηθή κνλάδα.



Σξίηνλ, επηδηώθνπλ λα βξνπλ αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα
αλαιπηηθώλ ζπλαιιαγώλ.



Σέηαξηνλ, ειέγρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο πηζαλόηεηαο ύπαξμεο θηλδύλνπ.

5.7 Δλεγκηικά Λάθη
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Χο ζθνπόο εξγαζίαο πνπ δηελεξγεί ν έιεγρνο

αλαθέξεηαη ε ζσζηή δηαηύπσζε ησλ

ινγηζηηθώλ εγγξάθσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Ώζηε λα θαηαθέξεη λα
βξεη θάπνηνο ηα ινγηζηηθά ιάζε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από δόιηεο θαηαζηάζεηο θαη επηδίσθαλ
λα παξαπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεσλ θαη λα εμαπαηήζνπλ ηξίηνπο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ εηαηξεία.
ύκθσλα κε ηνλ Σζαθιαγθάλν ηα ειεγθηηθά ιάζε κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ζε έμη
θαηεγνξίεο. Ζ πξώηε αλαθέξεηαη ζε ιαλζαζκέλε ινγηζηηθή θαηαλόεζε, ε δεύηεξε ζε ζέκαηα
παξαιείςεσλ, ε ηξίηε ζε ιαλζαζκέλε απόδνζε, ε ηέηαξηε ζε ιάζνο θαλόλεο, ε πέκπηε ζε
αξηζκεηηθέο παξαιείςεηο θαη ιάζε θαη ηέινο ζε ιαλζαζκέλε δηελέξγεηα ειέγρνπ.
Σν Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνύην Οξθσηώλ Λνγηζηώλ ππνζηεξίδεη όηη ηα ειεγθηηθά ιάζε
κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζε ιάζε ιόγσ απξνζεμίαο θαη ηα νπνία έγηλαλ άζεια είηε ζε
εζθεκκέλα ιάζε. 60

5.8 Οπιζμοί Γημιοςπγικήρ Λογιζηικήρ
Ζ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή είλαη έλα πεξίπινθν δήηεκα ην νπνίν απαζρνιεί ηηο εηαηξείεο αιιά
θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ηνλ Naser ε δεκηνπξγηθή
ινγηζηηθή είλαη έλαο ηδηαίηεξνο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη ππεύζπλνη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κεηαηξέπνπλ ηα πξαγκαηηθά ινγηζηηθά πνζά ζε ινγηζηηθά
πνζά ηεο επηζπκίαο ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ή παξακεξίδνληαο ηνπο πθηζηάκελνπο θαλόλεο.
ύκθσλα κε ηνλ Jameson (1988) νη ινγηζηηθέο δηεξγαζίεο

ραξαθηεξίδνληαη από

ππνθεηκεληθόηεηα αιιά θαη ηελ αλάγθε από ηε κεξηά ηνπ ειεγθηή λα εθθξάζεη ηελ θξίζε ηνπ
θαη ηε γλώκε ηνπ, γεγνλόηα πνπ δεκηνπξγνύλ κηα επειημία. Ζ επειημία απηή έρεη ζεηηθέο θαη
αξλεηηθέο παξακέηξνπο δηόηη από ηε κία δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηηο ινγηζηηθέο δηεξγαζίεο λα
αληηκεησπίδνπλ θαη λα αζρνινύληαη κε πνηθίια δεηήκαηα αιιά από ηελ άιιε παξέρεη ηε
δπλαηόηεηα παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο απάηεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο παξαπνίεζεο θαη απάηεο νη νπνίεο δελ αθνινπζνύλ πηζηά ηνλ θώδηθα
επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο απνθαινύληαη «δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή».
Καηά ηνλ Ian Griffiths πνιιέο εηαηξείεο ζηεξίδνπλ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ζε βηβιία ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί θάπνηεο αιιαγέο πξνο όθεινο ηεο εηαηξείαο
θαη έρνπλ σξαηνπνηεζεί. Σα ζηνηρεία από ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
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παξνπζηάδνληαη ζηνπο επελδπηέο δέρνληαη κεηαηξνπέο κε ζθνπό λα πξνζηαηεπζεί ην
πξόζσπν πνπ δηέπξαμε ηελ παξάλνκε πξάμε. Σελ παξαλνκία απηή ηελ παξνπζηάδνπλ σο
ηειείσο λόκηκε θαη νλνκάδεηαη δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ Ian
Griffiths.
Αθόκε ζύκθσλα κε ηνλ Griffiths (1986) ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή απνηειεί έλα
κεγάιν αλζξώπηλν επίηεπγκα θαζώο ηελ ζεσξεί έλα από ηα βαζηθόηεξα επηηεύγκαηα κεηά ηε
δεκηνπξγία ηνπ Γνύξεηνπ Ίππνπ.
Αθόκε

κηα δήισζε ηνπ Απζηξαινύ αλαιπηή John Fielding αλαθέξεη όηη ε

δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε θεξδώλ, όπνπ
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αλύπαξθηα.
Έπεηηα, ν Arnat, Blake θαη Oliveras (1999) ππνζηεξίδνπλ όηη ζηελ Ζπεηξσηηθή
Δπξώπε γηα παξάδεηγκα Γαιιία, Γεξκαλία ππάξρνπλ απζηεξά κέηξα ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ
παξαπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ινγηζηηθέο απάηεο. 61
Σαπηόρξνλα αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ηερληθή ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο είλαη κηα
δηαδηθαζία πνπ δελ αθνινπζεί ηνλ εύθνιν νξηζκό. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επειημία πνπ δηέπεη
ηνπο θαλόλεο ηεο ινγηζηηθήο κέηξεζεο θαη ηεο γλσζηνπνίεζεο δειώλεη θάπνην βαζκό
δεκηνπξγηθόηεηαο. Έηζη ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή κπνξεί λα παξνπζηάδεη κηα πξαγκαηηθή
πξνζπάζεηα γηα λα δεκηνπξγεί κηα ζσζηή θαη δίθαηε άπνςε πνπ θαλεξώλεη ηελ αιεζνθάλεηα
ησλ θαηαζηάζεσλ, κέζσ ησλ πην επώδπλσλ πξαθηηθώλ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο εθηόο
ηζνινγηζκνύ.
Παξόια απηά, ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή κπνξεί λα θαλεξώλεη κηα δηαδηθαζία
ρεηξαγώγεζεο ησλ ινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ εθκεηαιιεπόκελνη ηα θελά ζηνπο ινγηζηηθνύο
θαλόλεο θαη ηηο επηινγέο ησλ πξαθηηθώλ κέηξεζεο θαη γλσζηνπνίεζεο ζε απηέο γηα λα
κεηαβάιινπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο από απηό πνπ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αιιά θαη
από απηό πνπ νη αξκόδηνη ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ επηδηώθνπλ λα δνπλ , θαζώο θαη ηε
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη ζπλαιιαγέο είλαη θηηαγκέλεο έηζη ώζηε λα δηεμάγνπλ ηα
ηεθκεξησκέλα ινγηζηηθά απνηειέζκαηα αληί λα παξνπζηάδνπλ ζπλαιιαγέο κε νπδέηεξν θαη
ζπλεπή ηξόπν.

5.9 Φύζη Σηρ Γημιοςπγικήρ Λογιζηικήρ
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Απόιπηα λόκηκε ζεσξνύλ ηελ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή ν Whelan θαη ν McBarnet, ηνλίδνληαο
όηη γη’ απηό ην ιόγν ππήξρε κεγάιε δπζθνιία λα εληνπηζηεί θαη λα ειεγρζεί θπξίσο ζηα
πξνεγνύκελα ρξόληα. Αθόκε αλαθέξνπλ όηη είλαη ειθπζηηθή δηόηη ηα άηνκα πνπ κπνξνύλ λα
ρεηξίδνληαη πνιύ θαιά ηε ινγηζηηθή, ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα ζηνηρεία θαη αξηζκνδείθηεο κε
ζθνπό λα απμάλνπλ ηα θέξδε πνπ παξνπζηάδεη ε εηαηξεία θαη ηαπηόρξνλα λα
ειαρηζηνπνηνύληαη νη δεκίεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύλ λα εληνπίδνπλ θαη λα ιακβάλνπλ
κεγαιύηεξε ρξεκαηνδόηεζε, λα δαλείδνληαη κε κεγαιύηεξε επθνιία, λα απνθεύγνπλ
δηελεξγεζείζεο ειέγρνπο από κεηόρνπο θ.ν.θ.
πκπιεξώλνληαο ηε ζεώξεζε ησλ Whelan θαη McBarnet, ν Griffiths ραξαθηεξίδεη
ηελ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή απόιπηα ζεκηηή. Ο Naser έθαλε κηα έξεπλα δείγκαηνο ζρεηηθά κε
ην ζεκηηό ηεο ρξήζεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. Αλαιπηηθόηεξα ην 9,1% ησλ εξσηεζέλησλ
απάληεζε « ζπκθσλώ πνιύ» όηη ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή απνηειεί ζεκηηό κέζν, ην 36,4%
«ζπκθσλώ», ην 9,1% «ρσξίο άπνςε» θαη ην 45,5% «δηαθσλώ». 62

5.10 Σαξινόμηζη Γημιοςπγικών Λογιζηικών Ππακηικών
Με ηε βνήζεηα ησλ δεκηνπξγηθώλ ινγηζηηθώλ πξαθηηθώλ, νη νηθνλνκηθέο νληόηεηεο έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα κεηαβάιινπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο απνδόζεηο . Οη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε
ηελ θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηώλ κπνξνύλ λα πθίζηαληαη αλαθξίβεηα, δίλνληαο ιαλζαζκέλεο
ηηκέο ζε ρξεσζηηθνύο θαη κεηνρηθνύο ηίηινπο. Σα επέιηθηα ζπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο δίλνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα εληνπηζηεί εάλ γίλεηαη ρξήζε κία ή πεξηζζνηέξσλ δεκηνπξγηθώλ ινγηζηηθώλ
πξαθηηθώλ. Έλα ηέηνην ζρήκα δίλεη εληνιή θαη βνεζά ηνλ αλαγλώζηε ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ λα επηθεληξσζεί πεξηζζόηεξν ζηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα
ππνδειώλνπλ όηη ε θεξδνθνξία κπνξεί λα κελ είλαη απηό πνπ ππνλνείηαη από κηα ζπλνπηηθή
αλάγλσζε.

5.10.1 Αναγνώπιζη ππόυπυν και τεύηικυν εζόδυν
Ζ ρξήζε ηεο πξαθηηθήο ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο μεθηλά κε ηε
ζεκαληηθή δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο εζόδσλ. Ζ πξόσξε αλαγλώξηζε εζόδσλ ζρεηίδεηαη θαη
επεξεάδεη ηελ αλαγλώξηζε εζόδσλ γηα λόκηκε πώιεζε ζε πεξίνδν πξνγελέζηεξε εθείλεο
πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ησλ απνδεθηώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη θαλόλσλ.
Δπίζεο ζεκαληηθό είλαη λα ζεκεησζεί όηη ε πιαζκαηηθή αλαγλώξηζε εζόδσλ ππνδειώλεη ηελ
θαηαγξαθή εζόδσλ γηα αλύπαξθηε πώιεζε. Αθόκε ε πξόσξε θαη ε ςεπδή αλαγλώξηζε ησλ
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εζόδσλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο εκθαλίδεηαη ζε παξαδείγκαηα επηζεηηθήο εθαξκνγήο
ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη δόιηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε
δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο εζόδσλ απνηειεί ζεκαληηθή θαηεγνξία δεκηνπξγηθώλ ινγηζηηθώλ
πξαθηηθώλ.

5.10.2 Δπιθεηική ζηπαηηγική κεθαλαιοποίηζηρ και εκηεηαμένηρ απόζβεζηρ
Απνζθνπώληαο ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ ηνπο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνιιέο θνξέο
αθνινπζνύλ δηαδηθαζίεο θαη ηαθηηθέο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εμόδσλ, ελώ ζε αληίζεηε
πεξίπησζε ζα κπνξνύζαλ λα εληνπίζνπλ ηξόπνπο λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. Δπηδηώθνληαο
απηήλ ηελ θαηάζηαζε αθνινπζνύλ κηα πνιηηηθή επηζεηηθήο θεθαιαηνπνίεζεο θαη εθηεηακέλεο
απόζβεζεο ώζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα έμνδα κε ηελ επηζεηηθή θάιπςε ησλ δαπαλώλ πνπ
ζα έπξεπε λα είραλ δαπαλήζεη ή κε ηελ απνπιεξσκή θεθαιαηνπνηεκέλσλ πνζώλ ζε
παξαηεηακέλεο πεξηόδνπο.

5.10.3 Δζθαλμένα πεπιοςζιακά ζηοισεία και ςποσπεώζειρ
ηα εζθαικέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ελεξγεηηθό θαη ην παζεηηθό αλήθνπλ ζηνηρεία
ελεξγεηηθνύ πνπ δελ ππόθεηληαη ζε εηήζηεο απνζβέζεηο γηα παξάδεηγκα εηζπξαθηένη
ινγαξηαζκνί, απνζέκαηα θαη επελδύζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα έμνδα θαη νη δεκίεο κπνξνύλ
λα κεησζνύλ κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ππεξεθηίκεζεο ηέηνησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. ε
απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή ιακβάλνπλ κέξνο ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ αύμεζε ησλ
θεξδώλ κε ηελ ππνηίκεζε ησλ ππνρξεώζεσλ. Έηζη νη ππνρξεώζεηο εθηόο από ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ δελ ππόθεηληαη ζε απόζβεζε, όπσο νη εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί, ηα απνζέκαηα
θαη νη επελδύζεηο αλήθνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δεκηνπξγηθώλ ινγηζηηθώλ
πξαθηηθώλ.

5.10.4 Γημιοςπγικόηηηα με ηην καηάζηαζη αποηελεζμάηυν
Ζ δεκηνπξγηθόηεηα κε ηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ πεξηθιείεηαη από ηα
κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελόο ηξόπνπ θεξδνζθνπηθήο εμνπζίαο κε ηε κνξθή
ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ θαη όρη κε ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο ησλ
ζπλαιιαγώλ. Ζ ηαθηηθή απηή βνεζάεη ζηελ ύπαξμε πςειόηεξσλ επηπέδσλ κε
επαλαιακβαλόκελα θέξδε ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην ζπλνιηθό θαζαξό εηζόδεκα.

5.10.5 Πποβλήμαηα με ηην αναθοπά ηαμειακών ποών
Κάπνηεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κπνξεί λα έρνπλ κεγαιύηεξε θεξδνζθνπηθή δύλακε κε ηελ
αλαθνξά πςειόηεξσλ θεξδώλ αιιά θαη πςειόηεξσλ θαη βησζηκόηεξσλ ηακεηαθώλ ξνώλ.
Αλαιπηηθόηεξα ε θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ δηαρσξίδεη ηε ζπλνιηθή κεηαβνιή ησλ
κεηξεηώλ ζε ηξεηο εηαηξείεο δειαδή ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ πνπ δίλνληαη από ιεηηνπξγηθέο
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δξαζηεξηόηεηεο, επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Δπίζεο ζεκαληηθό είλαη όηη νη ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηελ αλαθνξά ηακεηαθώλ ξνώλ πνπ
κπνξεί λα παξεμεγεζνύλ ζε ζπλδπαζκό κε ηα κέηξα πνπ πήξαλ ηα αξκόδηα ζηειέρε γηα λα
επηηύρνπλ ηελ αύμεζε ησλ ηακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγίαο θαη πνπ είλαη πηζαλό λα νδεγήζνπλ ζε
πνζά ηακεηαθώλ ξνώλ πνπ εθπέκπνπλ παξαπιαλεηηθέο θαηαζηάζεηο. 63

5.11 Σα Αίηια Αύξηζηρ Σηρ Ππακηικήρ Σηρ Γημιοςπγικήρ Λογιζηικήρ
Ζ ύπαξμε ηεο επειημίαο κε ηελ ηαπηόρξνλε αζπλέπεηα ησλ πθηζηάκελσλ ινγηζηηθώλ
ζπκβάζεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο ιεηηνπξγνύλ καδί ώζηε λα επηηξέςνπλ
ηελ ζπλύπαξμε πνηθηιίαο ελαιιαθηηθώλ πξαθηηθώλ. Απηή ε θαηάζηαζε επηηξέπεη ηελ
εμαηνκηθεπκέλε ινγηζηηθή λα δηεθπεξαηώλεη απνηειεζκαηηθά ηηο αηνκηθέο αλάγθεο κηαο
επηρείξεζεο, κε άκεζν απνηέιεζκα νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα δίλνπλ κηα ιαλζαζκέλε ή
κε αληηπξνζσπεπηηθή εληύπσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο. Έλαο απιόο παξαηεξεηήο κπνξεί
λα αλαξσηεζεί γηαηί κηα εηαηξία λα επηδηώθεη θάηη ηέηνην. Ζ απάληεζε δίλεη ην θιεηδί γηα ηελ
απμαλόκελε δεκνηηθόηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο.
Πξώην αίηην κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ύπαξμε παξαπιεξνθόξεζεο, ζεκαηνδόηεζεο θαη
νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ. Οη Peasnell θαη

Yaansah ζπλδέζεθαλ ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα

παξαπιεξνθόξεζεο θαη ζεκαηνδόηεζεο αιιά θαη ησλ νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ γηα ηε
δεκηνπξγία δεκηνπξγηθώλ ινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. Ζ παξαπιεξνθόξεζε ζεκαίλεη όηη είλαη
νηθνλνκηθό γεγνλόο αλαθέξεη ηελ αιήζεηα, αλαθέξνληαο ζσζηέο αιιά ειιηπείο πιεξνθνξίεο.
Αληηζέησο όπσο ππνζηήξημαλ νη Peasnell θαη Yaansah, ηα δεκηνπξγηθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα
απέρνπλ πνιύ από ην λα κελ έρνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα δίλνπλ ζηε δηνίθεζε έλαλ νηθνλνκηθά
απνδνηηθό ηξόπν ζεκαηνδόηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο. Οη
εηαηξείεο κπνξνύλ λα θαλεξώζνπλ ηηο αλώηεξεο πιεξνθνξίεο ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ
πηζηεύνπλ όηη είλαη ζθόπηκν λα ην πξάμνπλ. Πνιιέο εηαηξείεο είλαη πηζαλό λα επηδηώθνπλ λα
απνθξύςνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα βνεζήζνπλ ζηε δεκνζηνλνκηθή ηνπο δήισζε. Αθόκε κηα
εηαηξεία κπνξεί λα εθαξκόδεη ηε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή γηα λα βειηηώζεη ηνπο νηθνλνκηθνύο
δείθηεο ηεο.
Γεύηεξν αίηην ζεσξείηαη ην πξαθηνξείν θαη ηα θίλεηξα πνιηηηθνύ θόζηνπο. Μηα αηηία
ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο είλαη πηζαλό λα εμεγεζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηα πνιηηηθά θαη ηα
ζπκβαηηθά θόζηε. Αξθεηνί ινγηζηηθνί εξεπλεηέο ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ εθαξκόδνπλ
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νηθνλνκηθέο ζεσξίεο νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ κε κεδεληθό θόζηνο ησλ ζπκβάζεσλ. Δπίζεο
ην θόζηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζπκβάζεηο δειώλεη ηηο δηαθνξέο ζηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο
πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα επηρείξεζε. Αθόκε, ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή είλαη πηζαλό λα ζπκβεί,
όζνλ αθνξά ην ζρέδην απνδεκίσζεο θαη ε κόλε πηζαλή ιύζε ζην πξόβιεκα απηό είλαη λα
ειαρηζηνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ινγηζηηθώλ πξνζέζεσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηε δηνίθεζε.
Δπίζεο ηξίην αίηην είλαη ε θαθή δηαρείξηζε. Ζ argenti ζπλέδεζε ηε ρξήζε ηεο
δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο κε θαθή δηαρείξηζε θαζώο ζεσξεί όηη ε ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε
ηείλεη λα παξακειήζεη ην ζύζηεκα ησλ ινγηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
αιιαγέο. Σαπηόρξνλα, ε θαθή δηαρείξηζε είλαη πηζαλό λα δειώλεη πςειά επίπεδα
πξνζαλαηνιηζκνύ, έηζη ώζηε κηα θξίζε λα γίλεη κηα ζπλερήο απεηιή. Χο απνηέιεζκα απηνύ νη
ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο επηδεηλώλνληαη. πκθσλά κε ηνλ argenti όηαλ κηα εηαηξεία
θηάλεη ζε απηό ην ζηάδην, ζεσξεί όηη ζα αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηεί δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή γηα
λα κεηώζεη ηνλ πξνγλσζηηθό ραξαθηήξα απηώλ ησλ αλαινγηώλ.
Σέηαξην αίηην είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο αβεβαηόηεηαο θαη ηνπ θηλδύλνπ. Σα ηζρπξά
δεκηνπξγηθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηε κεγάιε
κεηαβιεηόηεηα ζηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο, ησλ ηόθσλ, ηνπ πιεζσξηζκνύ θαη ησλ
ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ. Αθόκε κεγαιύηεξε αβεβαηόηεηα δεκηνπξγείηαη από ηελ θίλεζε
ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο από ην ζηαζεξό λόκηζκα ζηηο θπκαηλόκελεο ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο .
Πέκπην αίηην είλαη ε αδπλακία ησλ πθηζηάκελσλ ινγηζηηθώλ πξαθηηθώλ θπξίσο ππό
ηνλ πιεζσξηζκό. Ίζσο έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο ιόγνπο γηα ηε ρξήζε ηεο δεκηνπξγηθήο
ινγηζηηθήο είλαη ε αδπλακία ησλ πθηζηάκελσλ ινγηζηηθώλ πξαθηηθώλ

πνπ δηέπνπλ ηελ

πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ινγαξηαζκώλ. Οη Dieter θαη Watt ηζρπξίζηεθαλ όηη ν
θύξηνο ιόγνο γηα ηελ απμαλόκελε δεκνηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο εθηόο
ηζνινγηζκνύ είλαη όηη νη πθηζηάκελεο έλλνηεο γηα ηε ινγηζηηθή ησλ ππνρξεώζεσλ, νη νπνίεο
δελ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν εμειηγκέλσλ
κεζόδσλ ρξεκαηνδόηεζεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηε ζύγρξνλε επνρή. Σαπηόρξνλα νη Samuels et
al γλσζηνπνίεζαλ όηη νξηζκέλεο δεκηνπξγηθέο ινγηζηηθέο ηερληθέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα
επσθειεζνύλ από ηνπο αλύπαξθηνπο ινγηζηηθνύο θαλόλεο ή ηε ζύγθξνπζε κεηαμύ ησλ
πθηζηάκελσλ θαλόλσλ. πκπεξαζκαηηθά είλαη πηζαλόλ λα πηνζεηεζνύλ ζπζηήκαηα
ρξεκαηνδόηεζεο εθηόο ηζνινγηζκνύ γηα λα επσθειεζνύλ από ηηο ηξέρνπζεο ινγηζηηθέο
έλλνηεο.
Σειεπηαίν αίηην είλαη ε πίεζε από ηνπο κεγάινπο ζεζκηθνύο επελδπηέο. Τπάξρεη
κεγάιε πηζαλόηεηα νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ λα κπνξνύλ ζπκβάιινπλ ζηε
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ρξήζε ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. Σαπηόρξνλα ε πίεζε πνπ ιακβάλνπλ από ηνπο κεγάινπο
ζεζκηθνύο επελδπηέο θαη ε θίλεζε γηα ηελ πξνζέιθπζε επξύηεξεο ηδηνθηεζίαο κεξηδίσλ από
πεξηζζόηεξνπο επελδπηέο είλαη πηζαλό θαη ινγηθό

λα ελζαξξύλνπλ ηηο εηαηξείεο λα

ρεηξαγσγνύλ ηελ απόδνζή ηνπο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε δήηεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο
αγνξάο. Αθόκε ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά επηδηώθεη ζηαζεξή αύμεζε ησλ δηαθπγόλησλ
θεξδώλ. Γηα απηό ην ιόγν απνζθνπώληαο

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ

ρξεκαηηζηεξηαθώλ αγνξώλ, νη εηαηξείεο ελδέρεηαη λα εκπιαθνύλ ζηε ρξήζε ηεο δεκηνπξγηθήο
ινγηζηηθήο. 64

5.12 Η Δξάλειτη Σηρ Υπήζηρ Γημιοςπγικήρ Λογιζηικήρ
Αθόκε ζηελ έξεπλα ηνπ Naser κειεηάηαη ε εμάιεηςε ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο από ηνπο
ινγηζηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 54,5% ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί ζηε ιεπηνκεξεηαθόηεξε
ινγηζηηθή ηεο λνκνζεζίαο κε ζθνπό λα εμαιείθνληαη ηα πεξηζώξηα εθαξκνγήο ινγηζηηθώλ
ηερλαζκάησλ ελώ ην 36,4 δηαθσλεί θαη ην 9,1 δελ έρεη άπνςε. Πάλσ από ην 70% ππνζηεξίδεη
όηη ρξεηάδνληαη απζηεξόηεξα πξόηππα θαη έλδεημε εκπηζηνζύλεο ζηελ ππεξνρή ηεο αμίαο
απέλαληη ζηνλ ηύπν, πάλσ από ην 80% ππνζηεξίδεη όηη απαηηνύληαη πξόηππα πνπ λα
εζηηάδνπλ ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηέινο πεξίπνπ 70% δειώλνπλ όηη απαηηείηαη
πεξηζζόηεξε απνθάιπςε ινγηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ. 65

5.13 ηπεβλώζειρ Σηρ Λογιζηικήρ
Χο ζηξεβιώζεηο ηεο ινγηζηηθήο νξίδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθόξεζεο
ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ πθίζηαηαη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
πεξίνδν. Αλαιπηηθόηεξα, κε αθξηβή ινγηζηηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία θαζώο θαη απζαίξεηεο
απνθάζεηο νδεγνύλ ζηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ζηξέβισζε ησλ ινγηζηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ηξεηο ζεκαληηθόηεξεο θαηεγνξίεο ζηξεβιώζεσλ:


Λάζνο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο πνπ επζύλνληαη ζε κε δόιηεο θαηαζηάζεηο αιιά θαη
παξαιείςεηο.



Παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη βηβιίσλ κε ζθνπό λα δεκηνπξγήζνπλ
ζεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη απνηειέζκαηα κέζσ «καγεηξέκαηνο ησλ βηβιίσλ».
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Λαλζαζκέλα ινγηζηηθά πξόηππα ηα νπνία δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ νηθνλνκηθή
πξαγκαηηθόηεηα.
Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη ηα ινγηζηηθά πξόηππα παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν

ζηηο ζηξεβιώζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζεκεία
από ηα νπνία πεγάδνπλ νη ζηξεβιώζεηο . Πξώην ζεκείν είλαη όηη ηα ινγηζηηθά πξόηππα
ζρεηίδνληαη κε πνιηηηθέο δηεξγαζίεο, δεύηεξν ζεκείν από ην νπνίν πεγάδεη ε ζηξέβισζε είλαη
δηάθνξεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηξίην ζεκείν είλαη ε ζπληεξεηηθόηεηα. 66

5.14 Γιασείπιζη Συν Κεπδών
ύκθσλα κε ηνλ Schipper ε δηαρείξηζε ησλ θεξδώλ είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε
δηνίθεζε κηαο εηαηξείαο κε απώηεξν ζθνπό λα επηηύρεη ηνπο ζθνπνύο ηεο ζρεηηθά κε ηα
θέξδε. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ε δηαρείξηζε θεξδώλ ζηνρεύεη ζηελ σξαηνπνίεζε ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Μεξηθνί από ηνπο ιόγνπο νη νπνίνη νδεγνύλ ηα ζηειέρε ζηελ δηαρείξηζε ησλ θεξδώλ
είλαη κε θύξην ζθνπό λα επηηύρνπλ λα δηεθδηθνύλ κεγαιύηεξεο ακνηβέο, λα αζθήζνπλ επηξξνή
ζηελ αμία ησλ κεηνρώλ θαη ηέινο λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ αιιά θαη λα απνθύγνπλ
ηηο δεζκεύζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα δερζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ από ηνπο πηζηνδόηεο.
Δπίζεο ζεκαληηθό είλαη λα ζεκεησζεί όηη ε δηαρείξηζε θεξδώλ εκθαλίδεηαη ζηηο εμήο
δύν κνξθέο:


Μεηαηξνπή ησλ ινγηζηηθώλ κεζόδσλ θαη ηαθηηθώλ



Μεηαηξνπή ζηηο ινγηζηηθέο ζεσξήζεηο θαη πνιηηηθέο
Αθόκε ππάξρνπλ δύν ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θεξδώλ. Ζ πξώηε είλαη ε θνζκεηηθή

θαηά ηελ νπνία ηα δεδνπιεπκέλα πθίζηαληαη παξαπνίεζε ρσξίο απηή ε θαηάζηαζε λα έρεη
ζπλέπεηεο ζηηο ηακεηαθέο ξνέο. Ζ δεύηεξε ζηξαηεγηθή είλαη ε πξαγκαηηθή θαηά ηελ νπνία νη
ηακεηαθέο ξνέο δέρνληαη ηηο επηδξάζεηο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύλ ηα ζηειέρε
απνζθνπώληαο λα δηαρεηξηζηνύλ ηα θέξδε. Όζνλ αθνξά ηελ θνζκεηηθή ππάξρνπλ ηξείο
θαηεγνξηνπνηήζεηο. Ζ πξώηε είλαη ε αύμεζε ηνπ θέξδνπο απνζθνπώληαο ζηελ βειηίσζε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδεη ε εηαηξεία αιιά θαη ε παξνπζίαζε κηαο θαιύηεξεο εηθόλαο ζηνπο
κεηόρνπο. Ζ δεύηεξε θαηεγνξία νλνκάδεηαη κεηαθνξηθά «κεγάιν ινπηξό» θαη ζηεξίδεηαη
ζηηο απνζβέζεηο θαη ηηο δηαγξαθέο. Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηελ εμνκάιπλζε
66
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θεξδώλ θαηά ηελ νπνία νη ππεύζπλνη ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κπνξνύλ λα
απμνκεηώλνπλ ηα θέξδε δεκνζηεύνληάο ηα όπνηε απηνί ην ζεσξνύλ απαξαίηεην κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο απνζεκαηηθώλ.

5.15 Δνηοπιζμόρ Αμθίβολυν Δζόδυν ηοςρ Δηαιπικούρ Λογαπιαζμούρ
Ο εληνπηζκόο ακθίβνισλ εζόδσλ ζηνπο εηαηξηθνύο ινγαξηαζκνύο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε
ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο:


Δύξεζε ησλ αιιαγώλ ζηνπο ινγαξηαζκνύο επηζηξαθέλησλ πσιήζεσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα νη επηζηξαθέληεο πσιήζεηο νθείινπλ λα είλαη ζηαζεξέο αλαθνξηθά κε
ην ζύλνιν ησλ πσιήζεσλ.



Γηεξεύλεζε αλ ηα ιεηηνπξγηθά δηαζέζηκα βξίζθνληαη ζε πνζνζηό ρακειόηεξν από ην
θαζαξό εηζόδεκα.



Δληνπηζκόο δηελέξγεηαο αιιαγώλ ζηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο δίρσο ηελ ύπαξμε ησλ
θαηάιιεισλ πξνζαξκνγώλ ζπγθξηηηθά κε ηα παιαηόηεξα ρξόληα.



Γηεξεύλεζε εάλ νη απαηηήζεηο έρνπλ απμεζεί πεξηζζόηεξν ζπγθξηηηθά κε ηα έζνδα.



Πξνζδηνξηζκόο εάλ νη κε ηηκνινγεκέλεο απαηηήζεηο απμάλνληαη κε γξεγνξόηεξνπο
ξπζκνύο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκνινγεκέλεο απαηηήζεηο.



Βεβαίσζε όηη ην πξντόλ έρεη απνζηαιεί πξηλ ηειεηώζεη ε ινγηζηηθή πεξίνδνο θαη όηη
δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα επηζηξαθεί. 67

5.16 Υπημαηοδόηηζη Δκηόρ Ιζολογιζμού
Ζ ρξεκαηνδόηεζε εθηόο ηζνινγηζκνύ θάλεη ιόγν γηα ζπλαιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζε
ππνρξεώζεηο πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη από ηα θύιια ηεο εηαηξείαο. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο νη
ζπλαιιαγέο απηέο αληηζηνηρνύλ ζε ελέξγεηεο πνπ δηελεξγνύληαη από ηελ εηαηξεία γηα λα
θεξδίζνπλ από ηηο θαιέο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο. Ζ δπζθνιία αλαγλώξηζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνρξεώζεώλ ηνπο δελ είλαη πξνβιεκαηηθή όζσλ αθνξά ηε
ινγηζηηθή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζηγνύλ ζπκθέξνληα.
Αιιά από ηελ άιιε κεξηά

ε απόθξπςε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη

ππνρξεώζεσλ εθηόο ηζνινγηζκνύ δελ ζπληζηά ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά θηλδύλνπ.
Σέηνηεο ελέξγεηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. 68
67
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5.17 Οπθέρ Γιαδικαζίερ Πος Ππέπει Να Γιεκπεπαιυθούν Για Σοςρ
Αποδέκηερ Συν Υπημαηοοικονομικών Πληποθοπιών Ώζηε Να Γιαπιζηυθεί
Η Υπημαηοδόηηζη Δκηόρ Ιζολογιζμού
Οη αθόινπζεο δηαδηθαζίεο είλαη σθέιηκν λα δηελεξγεζνύλ ώζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη
ρξεκαηνδόηεζε εθηόο ηζνινγηζκνύ:


Γηεξεύλεζε θαη θαηαλόεζε ησλ ζεκεηώζεσλ γηα ηα απξόβιεπηα γεγνλόηα.



Δύξεζε δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο δεζκεύζεηο ηεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο.



Δληνπηζκόο ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε αηθληδηαζηηθέο αιιαγέο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαη θπξίσο ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα απνζέκαηα θαη ηνπο εηζπξαθηένπο
ινγαξηαζκνύο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εκπιέθνληαη κε νληόηεηεο εθηόο ηζνινγηζκνύ.



Γηεξεύλεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο ζεκεηώζεηο ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο κε ζθνπό
ηελ εύξεζε πξάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηηηινπνίεζε ή άιιεο κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ.



Έιεγρνο ηεο ιίζηαο ησλ εηαηξεηώλ πνπ ελνπνηνύληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ηεο
θαζαξήο ζέζεο.



Έιεγρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ θαζώο θαη ηηο αλαγλσξηζκέλεο
ππνρξεώζεηο πνπ ζα δηελεξγεζνύλ ζην κέιινλ.



Γηεξεύλεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο γηα λα δειώζεη ηνπο δείθηεο ινγηζηηθώλ
θόιπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζηε βηνκεραλία θαη λα δειώζεη ηνλ θίλδπλν
ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο.



Δύξεζε ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ζπκβαηηθέο δεζκεύζεηο.



Αλαδήηεζε ζπκβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παξάγσγα αζπλήζηζηνπ κεγέζνπο ή
θύζεο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο αληηζηάζκηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 69

5.18 Δςθύνη Συν Δλεγκηών Χρ Ππορ Σον Δνηοπιζμό Και Ση
Γνυζηοποίηζη Συν Λογιζηικών Απαηών
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί ηύπνη εηαηξηθήο απάηεο:
68
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Τπεμαίξεζε εηαηξηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.
Σα ζηνηρεία θαη νη θαηαζηάζεηο δειώλνπλ όηη απηή ε απάηε είλαη πηζαλόηεξν λα
δηαπξάηηεηαη από κε δηεπζπληηθά ζηειέρε. Χζηόζν, αλ απηό γίλεηαη από αλώηεξνπο
ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη ζε αθόκα κεγαιύηεξν βαζκό .



Υεηξαγώγεζε ησλ ινγηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ.
Ζ ρεηξαγώγεζε ησλ ινγηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ απνηειεί έλα είδνο απάηεο πνπ κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε παξαπιαλεηηθέο θαη παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο δηαπξάηηεηαη από ηε δηνίθεζε όπνπ αληί λα δεζκεύεηαη γηα
άκεζν νηθνλνκηθό όθεινο, ζεσξεί όηη πξάηηεη ην θαιύηεξν γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ ζπλόινπ ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε.



Δμαπάηεζε ηξίηνπ.
Απηή ε απάηε δηαπξάηηεηαη κέζσ θαηάρξεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηξίησλ
αηόκσλ θαη ηαπηόρξνλα ηεο εμαπάηεζήο ηνπ κέζσ παξαπιαλεηηθώλ θαη ςεπδώλ
πιεξνθνξηώλ ζε ηξίηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ην πξόζσπν πνπ δηαπξάηηεη ηελ
απάηε ζεσξεί όηη θάλεη ην θαιύηεξν γηα ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο

5.19 Πάγια Πεπιοςζιακά ηοισεία
Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνρεύεη ζηνλ εληνπηζκό
πηζαλόηεηαο ύπαξμεο θπζηθήο απάηεο θαη ηαπηόρξνλα ηεο θπξηόηεηάο ηεο από ηελ εηαηξεία
πνπ δηελεξγείηαη ν έιεγρνο κέζσ λόκηκσλ δηαδηθαζηώλ, ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ζσζηώλ
ηερληθώλ απνηίκεζεο θαη ηέινο ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινύζεζεο θαη απεηθόληζεο ηνπο ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο από ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ παγίσλ:


Έιεγρνο ζσζηήο θαηαρώξεζεο πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.



Δμαθξίβσζε ύπαξμεο επαξθνύο αζθαιίζεσο ησλ παγίσλ γηα λα απνθεπρζνύλ
δηάθνξνη θίλδπλνη.



Γεκηνπξγία ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο παγίσλ ζηνηρείσλ.



Έιεγρνο νξζόηεηαο ησλ ηζνδπγίσλ θαη ησλ ινγαξηαζκώλ ζρεηηθά κε ηα πάγηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.



Έιεγρνο ζσζηήο ινγηζηηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ παγίσλ.



Γηεξεύλεζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκώλ ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ.
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Δπαιήζεπζε αγνξώλ θαη πεξηπηώζεσλ ηδηνθαηαζθεπήο παγίσλ.



Έιεγρνο ηνπ ζσζηνύ ππνινγηζκνύ ησλ απνζβέζεσλ.



Έξεπλα ηπρόλ κεηαβνιώλ ησλ ζπληειεζηώλ ησλ απνζβέζεσλ από ρξήζε ζε ρξήζε.



Έιεγρνο ηεο ύπαξμεο θπξηόηεηαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κέζσ θπζηθήο
απνγξαθήο .



Έιεγρνο νξζήο ζύληαμεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 70

5.20Αποθέμαηα
Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ ζηνρεύεη ζηελ δηελέξγεηα όισλ ησλ απαξαίηεησλ
ειεγθηηθώλ εξγαζηώλ ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα δηάπξαμεο ινγηζηηθώλ ιαζώλ
θαη κε απηό ηνλ ηξόπν λα εμαζθαιίδεηαη θαη λα πξνσζείηαη ε αθεξαηόηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ
ινγηζηηθώλ βηβιίσλ. Αθόκε ν εμσηεξηθόο έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ εθηειείηαη επηδηώθνληαο
λα εληνπίζεη ηελ θπζηθή ύπαξμε ησλ απνζεκάησλ θαη ηεο απόθηεζήο ηνπ κέζσ νξζώλ
παξαζηαηηθώλ.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο από ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ απνζεκάησλ:


Δηνηκαζία ησλ ρώξσλ πνπ δηελεξγείηαη ε απνγξαθή, ηαθηνπνηώληαο ηα κε ηελ
απαηηνύκελε ζεηξά .



Δύξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ θαζώο θαη ηνπνζέηεζε ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο.



Οη εξγαδόκελνη ζηελ απνζήθε δελ πξέπεη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ
απνγξαθή ησλ πξντόλησλ.



Γηελέξγεηα έγθπξεο θαηαρώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ απνγξαθή ζην
βηβιίν ησλ απνγξαθώλ θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ.



Δμέηαζε ηεο παξνρήο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ ζηα άηνκα πνπ είλαη ππεύζπλα
γηα ηελ απνζήθε ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο θαη ηα πιενλάζκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ
θαηά ηελ απνγξαθή. 71
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5.21 Υπεόγπαθα Και Απαιηήζειρ
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκώλ ρξενγξάθσλ, ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο
επηδηώθεη κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ εζσηεξηθνύ ειεγθηή λα εληνπίζεη πιεξνθνξίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξνπσιεζία ησλ ρξενγξάθσλ, ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ γηα επελδύζεηο ζε ρξεόγξαθα, ηελ ζσζηή θαηαρώξεζε ηεο αγνξνπσιεζίαο ησλ
ρξενγξάθσλ θ.α.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο από ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ ρξενγξάθσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ:


Γεκηνπξγία ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο όζσλ αθνξά ηα ρξεόγξαθα.



Δμέηαζε ηεο απόθηεζεο ρξενγξάθσλ κε ηε ρξήζε κέζσ λόκηκσλ ζηνηρείσλ.



Έιεγρνο ρξενγξάθσλ κε ηε δηελέξγεηα θπζηθήο απνγξαθήο.



Έιεγρνο ηνπ ηξόπνπ πνπ γίλεηαη ε απνηίκεζε ησλ ρξενγξάθσλ αιιά θαη απόθηεζεο
εζόδσλ.
Σέινο, ν εμσηεξηθόο έιεγρνο ησλ ρξενγξάθσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ επηδηώθεη ζηνλ

εληνπηζκό ηεο νξζόηεηαο ησλ πνζώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
ζηελ αλαγλώξηζε ησλ απνθηεκέλσλ ρξενγξάθσλ από ηελ εηαηξεία θαη ζηνλ εληνπηζκό ησλ
αιιαγώλ ζηελ αμία ησλ ρξενγξάθσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ. 72

5.22 Υπημαηικά Γιαθέζιμα
Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο ησλ ρξεκαηηθώλ δηαζέζηκσλ πξαγκαηνπνηείηαη επηδηώθνληαο ηελ
δηαπίζησζε ηεο ύπαξμήο ηνπ κε ηε βνήζεηα ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ θαη ηαπηόρξνλα ηνλ
έιεγρν ηεο ζσζηήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηξόπσλ απνηίκεζήο ηνπο.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο από ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ ρξεκαηηθώλ δηαζέζηκσλ:


Έξεπλα θαη αλαγλώξηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ από άηνκα πνπ
εξγάδνληαη ζην ηκήκα ηνπ ινγηζηεξίνπ.
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Έξεπλα εάλ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμύ ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ θαηαζέζεσλ όςεσο.
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Γηεξεύλεζε ηεο παξνπζίαο δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζεζκηαθέο
θαηαζέζεηο.



Έιεγρνο ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηξεηώλ ζε μέλν λόκηζκα. 73

5.23 Καθαπή Θέζη
Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο ηεο θαζαξήο ζέζεο επηδηώθεη λα εληνπίζεη ηελ ύπαξμε αμηόπηζησλ
ινγαξηαζκώλ όζσλ αθνξά ηε θαζαξή ζέζε αιιά θαη ζηε κνηξαζηά ησλ θαζεθόλησλ ησλ
πξνζώπσλ πνπ δηεθπεξαηώλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο από ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο θαζαξήο ζέζεο:


Γηελέξγεηα ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ηελ είζπξαμε ηνπ νθεηιόκελνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ.



Έξεπλα γηα ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ πνζνύ ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο .



Αλαγλώξηζε ηνπ θαηαβιεζέληνο θόξνπ εηζνδήκαηνο. 74

5.24 Μακποσπόνιερ Και Βπασςσπόνιερ Τποσπεώζειρ
Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ ππνρξεώζεσλ γίλεηαη κε θπξηόηεξε επηδίσμε
ηνλ εληνπηζκό θάζε πηζαλήο ππνρξέσζεο , ηεο πιεξσκήο ησλ απαηηνύκελσλ ππνρξεώζεσλ ζε
αζθαιηζηηθνύο θαη δεκόζηνπο θνξείο.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο από ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ καθξνρξόλησλ θαη βξαρπρξόλησλ ππνρξεώζεσλ:

73



Αμηνιόγεζε ηεο νξζόηεηαο ηνπ ππνινγηζκέλνπ πνζνύ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ.



Έξεπλα ηεο νξζόηεηαο ηνπ βηβιίνπ ησλ πιεξσηέσλ επηηαγώλ.



Γηεξεύλεζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ησλ πηζησηώλ.



Έξεπλα αλ νη εηαηξείεο αθνινπζνύλ ηα ΓΠΥΑ. 75
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5.25 Έζοδα
Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο ησλ εζόδσλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα θαηαθέξεη λα εληνπηζηεί ηελ
παξνπζία εζόδσλ.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο από ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ εζόδσλ:


Έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο ζσζηήο κεηαθνξάο ησλ εζόδσλ ζηελ επηθείκελε
πίζησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνύ.



Δληνπηζκόο νπνηνλδήπνηε δηελεξγεζέλησλ επηζηξνθώλ πσιήζεσλ ή παξαζηαηηθώλ
πνπ επήιζε αθύξσζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν.



Γηεξεύλεζε όηη ηα έζνδα έρνπλ θαηαρσξεζεί κε αθξίβεηα ζηελ θαηάιιειε ρξνληθή
πεξίνδν. 76

5.26 Έξοδα
Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο ησλ εζόδσλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα θαηαθέξεη λα εληνπηζηεί ε παξνπζία
εμόδσλ.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο από ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ εμόδσλ:


Γηεξεύλεζε όηη ηα έμνδα έρνπλ θαηαρσξεζεί κε αθξίβεηα ζηελ θαηάιιειε ρξνληθή
πεξίνδν.



Αμηνιόγεζε θαηά πόζν ππάξρνπλ έμνδα πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη λα δερζνύλ
έθπησζε.



Γηελέξγεηα ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ηα έμνδα ηεο παξνύζεο ρξνληθήο πεξηόδνπ θαη ηεο
πξνεγνύκελεο. 77
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5.27 Οπιζμόρ Παπαποιημένυν Οικονομικών Καηαζηάζευν
Χο παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζεσξείηαη έλαο θίλδπλνο, ν νπνίνο ηα
ηειεπηαία ρξόληα παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία θαη πξνέξρεηαη από κεγάια νηθνλνκηθά
ζθάλδαια εηαηξεηώλ. Σα γλσζηόηεξα νηθνλνκηθά ζθάλδαια αλαπηύρζεθαλ ζηηο αθόινπζεο
εηαηξείεο: Enron, WorldCom, Xerox. Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ έρεη
κεηώζεη ηελ ύπαξμε ηεο εκπηζηνζύλεο αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο θαη ηα εκπιεθόκελα κέιε θαη
από ηελ άιιε έρεη δεκηνπξγήζεη ακθηζβήηεζε θαη ακθηβνιία.
Αθόκε έλαο νξηζκόο πνπ δίλεηαη από ην Γηεζλέο Διεγθηηθό Πξόηππν 240 αλαθέξεη όηη
παξαπνίεζε είλαη ε ζθόπηκε πξάμε από πξόζσπα πνπ αλήθνπλ ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ή
άιισλ αηόκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξεία θαη επηδηώθνπλ ηελ κε αιεζή παξνπζίαζε
ζηνηρείσλ θαη θαηαζηάζεσλ.
ύκθσλα κε ηνλ πάζε (2002) κε ηνλ όξν παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ελλνείηαη

ε

ύπαξμε

απάηεο

θαη

πην

ζπγθεθξηκέλα

ε

εζθεκκέλε

αιιαγή

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Αλαιπηηθόηεξα γηα λα επηηεπρζνύλ νη παξαπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή.
Δπίζεο ν πάζεο δειώλεη όηη ζηελ Διιάδα ζην παξειζόλ έγηλαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο
λα παξνπζηαζζνύλ ςεπδά θαη παξαπνηεκέλα ζηνηρεία ζην άκεζα ελδηαθεξόκελν θνηλό.
Απώηεξνο ζθνπόο είλαη λα ειαρηζηνπνηεζνύλ ηα παξνπζηαδόκελα θαη δεισζέληα θέξδε αιιά
θαη λα θνξνινγνύληαη ιηγόηεξν. Απηό ην επηηπγράλνπλ κέζσ ηεο αύμεζεο ησλ εμόδσλ ή ησλ
εζόδσλ θαηαθέξλνληαο λα παξνπζηάζνπλ κεγαιύηεξε ηηκή.
ύκθσλα κε ηνλ Porter, ηνλ Cameron θαη ηνλ Coderre ν ειεγθηήο αληηκεησπίζεη
δπζθνιίεο ζηε πξνζπάζεηα ηνπ λα εληνπίζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο παξαπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε κηα εηαηξεία. Πην ζπγθεθξηκέλα νξηζκέλα άηνκα εληόο ηεο
επηρείξεζεο απνζθνπνύλ ζην λα πξνζαλαηνιίδνπλ θαη νδεγνύλ ηνπο ειεγθηέο πξνο ιάζνο
θαηεπζύλζεηο. Αθόκε νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπόδηα νθείινληαη ζην ιόγν όηη ν
δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ θαη έιιεηςεο ρξόλνπ, νδεγεί
ζε ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα.
Σν ιεμηθό OxfordEnglish αλαθέξεη όηη ε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
είλαη κηα παξάλνκε δηαδηθαζία ε νπνία θάλεη ηνπο αλζξώπνπο λα ζρεκαηίζνπλ κηα
ιαλζαζκέλε θαη δηαθνξεηηθή άπνςε θαη γλώκε απνζθνπώληαο λα επσθειεζνύλ κε δηάθνξα
κειινληηθά θέξδε.
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Ο Nieschwietz ηνλίδεη όηη ε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απνηειεί
εζθεκκέλε πξάμε κε ζθνπό λα απνθξπθηεί ε αιήζεηα θαη δηάθνξα ζεκαληηθά ζηνηρεία. Ζ
ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη από δηάθνξα πςειόβαζκα ζηειέρε ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνύλ θάζε δπλαηό κέζν κε ζθνπό λα θαηαθέξνπλ ην ζηόρν ηνπο αθόκε θαη λα
θνβίζνπλ ην θνηλό.
Αθόκε ν Rezaee (2002) παξνπζηάδεη ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
κε κηα ιέμε δειαδή «CRIME». Σν πξώην γξάκκα ην C δειώλεη ηε ιέμε COOKS ε νπνία
αλαθέξεηαη ζηα πξόζσπα ηα νπνία «καγεηξεύνπλ» θαη αιινηώλνπλ ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα.
Σν δεύηεξν γξάκκα ην R δειώλεη ηε ιέμε RECIPES ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο ηξόπνπο κε
ηνπο νπνίνπο δξνπλ γηα εζθεκκέλε αιιαγή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Σν ηξίην γξάκκα
ην I δειώλεη ηε ιέμε INCENTIVE ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο ιόγνπο νη νπνίνη νδήγεζαλ
ζηελ αιινίσζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Σν ηέηαξην γξάκκα ην M δειώλεη ηε ιέμε
MONITORING ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο ιόγνπο νη νπνίνη νδεγνύλ ζηελ κε εύξεζε ηεο
απάηεο θαη ηεο παξαπνίεζεο. Σν πέκπην γξάκκα αλαθέξεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα
απνηειέζκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 78

5.28 Καηηγοπίερ Κινδύνυν Παπαποίηζηρ Οικονομικών Καηαζηάζευν
Σν ειεγθηηθό πξόηππν κε αξηζκό 82 παξνπζηάδεη ηξεηο θαηεγνξίεο θηλδύλσλ παξαπνίεζεο
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Σελ πξώηε θαηεγνξία απνηεινύλ ηα ζηνηρεία θαη νη ηδηόηεηεο ηεο
δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο. Αλαιπηηθόηεξα είλαη νη γλώζεηο θαη νη ηθαλόηεηεο πνπ έρεη ε
δηνίθεζε, νη δηάθνξεο πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγεζνύλ, ε
ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο σο πξνο ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν. Ζ δεύηεξε θαηεγνξία
πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ θαη εηδηθόηεηαο. Απηή ε
θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θπξηαξρνύλ ζηελ επηρείξεζε αιιά
θαη ηνπο λόκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία
θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο όπσο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ ζπλαιιαγώλ αιιά θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο.
Από ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ νξηζκέλνη θίλδπλνη νη νπνίνη κπνξεί λα νδεγνύλ ζηελ
κε αλεύξεζε ησλ αιινησκέλσλ θαη ιαλζαζκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ
6.1 Διζαγυγικά
ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλαιύνληαη ηξία από ηα κεγαιύηεξα εηαηξηθά ζθάλδαια. Πην
ζπγθεθξηκέλα ηα εηαηξηθά ζθάλδαια ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά

είλαη ησλ εηαηξεηώλ

Parmalat, WorldCom θαη Enron.

6.2 Parmalat 79
Ζ Parmalat ηδξύζεθε ην 1961 ζηελ πόιε ηεο Πάξκαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ηηαιία. Ζ
ηδησηηθνπνίεζε αξθεηώλ δεκνζίσλ γαιαθηνθνκηθώλ εηαηξεηώλ ζηελ Ηηαιία θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξνλνινγίαο 1960 παξείρε ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία κηα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα γηα
αλάπηπμε θαη ηειηθά νδεγήζεθε ζηελ απόθηεζε αξθεηώλ από ησλ πξναλαθεξζέλησλ
γαιαθηνθνκηθώλ εηαηξεηώλ.
Έηζη ε Parmalat θαηάθεξε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα δηαθνξεηηθή επηρεηξεκαηηθή
ζηξαηεγηθή, δειαδή πξνρσξνύζε ζηελ αγνξά εηαηξεηώλ πνπ βξηζθόηαλ ζε δπζρεξή
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Λόγσ ηνπ όηη δελ πήγαηλαλ θαιά ηα νηθνλνκηθά ηνπο, θαηάθεξλε λα
ηηο απνθηά ζε πνιύ ρακειή ηηκή θαη έπεηηα ηα πξντόληα ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ γίλνληαλ
δηθά ηεο θαη ηα παξνπζίαδε κε ηε δηθή ηεο επσλπκία. Με απηό ηνλ ηξόπν ε Parmalat
θαηάθεξε λα αλαπηπρζεί ηαρύηαηα.
Ζ Parmalat δεκηνύξγεζε κηα θαηλνηόκα ηερλνινγία παζηεξίσζεο θαζώο νδεγήζεθε
ζηελ εηζαγσγή ζπζθεπαζίαο ραξηνθηβσηίσλ tetra pac. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ε πξώηε
εηαηξεία ηνπ θιάδνπ ηεο γαιαθηνθνκίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε απηά ηα θαηλνηόκα
ραξηνθηβώηηα. Σν 1970 ε επηρείξεζε άξρηζε λα δηαθνξνπνηεί ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζήο
ηεο θαζώο από ηε κηα κεξηά αγόξαζε κηα πνδνζθαηξηθή νκάδα ηεο Πάξκα θαη από ηελ άιιε
πέηπρε ηε δηεζλή επέθηαζή ηεο ηδίσο ζηε Βξαδηιία. Από ηελ άιιε κεξηά, ηα ηειεπηαία ρξόληα
είρε δερζεί έληνλε θξίζε δηόηη ε ζηξαηεγηθή ηεο ζηεξηδόηαλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε κέζσ
ηξαπεδηθώλ δαλείσλ. Ζ ηαρεία απόθηεζε μέλσλ εηαηξεηώλ έρεη θάπνηα ζεηηθά θαη θάπνηα
αξλεηηθά ζηνηρεία. αλ ζεηηθό κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη εδξαηώζεθε δηεζλώο αιιά από ηελ
άιιε απηό πξνθάιεζε πξόβιεκα δηαρείξηζεο ησλ θεξδώλ ηεο.
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Σν 1990 ε νηθνγέλεηα Tanzi θαηείρε ην 49% ηεο Parmalat ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ην
1993 ε εηαηξεία Parmalat δηόξηζε ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία Deloitte Touche σο νκάδα ειέγρνπ,
παύνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν κηα κεγάιε ζπλεξγαζία κε ηελ Grant Thorton.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2003, ν Fausto Tonna ν νπνίνο ήηαλ θύξηνο νηθνλνκηθόο δηεπζπληήο
ηεο Parmalat γηα πνιιά ρξόληα, δήισζε ηελ παξαίηεζή ηνπ εθπιήζζνληαο ηελ αγνξά. Σνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2003 ε Parmalat δελ θαηάθεξε λα πιεξώζεη έλα νκνινγηαθό δάλεην ύςνπο
150 εθαηνκκπξίσλ παξόιν πνπ ν ηζνινγηζκόο ηεο δήισλε ξεπζηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6000
εθαηνκκπξίσλ . Σέιε Ννεκβξίνπ ε Parmalat γλσζηνπνίεζε όηη ζρεδόλ 600 εθαηνκκύξηα
αλήθνπλ σο κεηξεηά ζε έλα θεθάιαην επηρεηξεκαηηθνύ θεθαιαίνπ πνπ νλνκάδεηαη epicuruum
κε βάζε ηα λεζηά ηνπ Κέηκαλ, ρσξίο όκσο λα θαηαθέξεη λα αλαθηήζεη ηε ξεπζηόηεηα ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο. ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2003 ν πξόεδξνο ηεο Parmalat κε όλνκα Calisto Tanzi
δήισζε όηη παξαηηείηαη θαη ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ ε ακεξηθαληθή ηξάπεδα δήισζε όηη έλαο
ινγαξηαζκόο πνπ θαηείρε ε Parmalat κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο θαη είρε 4900 εθαηνκκύξηα,
ήηαλ κε αιεζήο. ηηο 11 Γεθεκβξίνπ νη κεηνρέο ηεο Parmalat έραζαλ ην 47% ηεο αμίαο ηεο,
15% ηελ επόκελε εκέξα θαη 20% ηελ παξεπόκελε κέξα.

6.2.1 Παπάγονηερ Λογιζηικού Κινδύνος Σηρ Parmalat
Τπήξμαλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ πξνθάιεζαλ ηνλ ινγηζηηθό θίλδπλν:


Πξώηνλ, ε δηεζλή επέθηαζε ζε πεξηνρέο πνπ ήηαλ εκθαλήο ν πςειόο θίλδπλνο γηα
παξάδεηγκα ε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ε Βξαδηιία. Απηό νδήγεζε ζε κεγάιεο ειιείςεηο
ιεηηνπξγηθνύ θαη λνκηζκαηηθνύ επηπέδνπ.



Γεύηεξνλ, ε ηαθηηθή δηαθνξνπνίεζεο.



Σξίηνλ, νη ελδνεηαηξηθέο κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε ακθηζβεηήζηκεο
ηηκέο πνπ δελ έπαςαλ λα πθίζηαληαη από ην πεδίν ελνπνίεζεο, κέζσ ζπκβάζεσλ κε
ηξίηα κέξε πνπ ήηαλ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη ήηαλ εγθαηεζηεκέλεο ζε θνξνινγηθνύο
παξαδείζνπο θαη ζηα νπνία γηλόηαλ ε ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ παξάγσγσλ.



Σέηαξηνλ, ε ύπαξμε ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ ζε ρώξεο θαη πεξηνρέο πνπ επλννύληαη
θνξνινγηθά κέζσ ησλ νπνίσλ επεηεύρζεζαλ νηθνλνκηθέο πξάμεηο γηα παξάδεηγκα
εθδόζεηο θαη αγνξέο νκνιόγσλ.
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Πέκπηνλ, ε κε νξζή ζπκπεξηθνξά από ηε κεξηά ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή.



Έθηνλ, ε κε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αγνξώλ θεθαιαίσλ, κεηνρώλ θαη
νκνιόγσλ πνπ δελ θαηάθεξαλ λα πξνβιέςνπλ ην νηθνλνκηθό ζθάλδαιν έσο όηνπ ε
εηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξώηε δόζε ηνπ ρξένπο ηεο.



Έβδνκνλ, ε κε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηηαιηθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο, δηόηη
παξόιν πνπ έιεγμε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο Parmalat , δελ θαηάθεξε λα εκπνδίζεη ηελ
απάηε.



Έλαηνλ, νη ιάζνο δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο, δηόηη ν Calisto Tanzi
ιεηηνπξγνύζε κε ζθνπό λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηζπκίεο.

6.2.2 Ανάλςζη Σος Λογιζηικού κανδάλος
6.2.2.1 Δκηόρ Ιζολογιζμού Υπέορ
ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο Parmalat, δηελεξγήζεθε έιεγρνο γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2003 θαη
δειώζεθε θαζαξή ζέζε ρξένπο 1800 εθαη. παξόιν πνπ ην θαζαξό ρξεκαηννηθνλνκηθό ρξένο
ήηαλ ύςνπο 3800 εθαη. Δπίζεο ήηαλ θαλεξή ε ρξήζε ηεο ηηηινπνίεζεο πξηλ θιείζεη ηνπο
ινγαξηαζκνύο ηεο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεη ζηηο αγνξέο. εκαληηθό είλαη λα αλαθεξζεί όηη
ιεηηνύξγεζε απνηακηεύνληαο, απνζθνπώληαο ζηελ πώιεζε ησλ δηθαησκάησλ είζπξαμεο ζε
ρξεκαηνπηζησηηθνύο νξγαληζκνύο έλαληη κηθξώλ εθπηώζεσλ.
Απηή ε πξαθηηθή δελ ήηαλ ε ίδηα θαηαρξεζηηθή, αιιά ε ρξήζε ηεο από θάπνηνπο
κπνξεί λα αλαθεξζεί σο αλαιεζή ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζεί επηδηώθνληαο λα
ζπιιάβεη ηα ξεπζηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη κε απηό ηνλ ηξόπν λα αλαδείμεη κηθξόηεξν
ππόινηπν θαζαξνύ ρξένπο. Σνλ Ηνύλην ηνπ 2003 ηα έζνδα ηεο Parmalat έδεημαλ κηα κείσζε
πνζνζηνύ 11%, παξόιν πνπ ζπλέρηζε λα ηηηινπνηεί 611 εθαη. Σαπηόρξνλα, δελ θαλέξσζε
έλα ρξένο 111 εθαη. ζε κηα εηαηξεία επελδύζεσλ απηνθηλήησλ, bucconero.
Ζ Parmalat

δεκηνύξγεζε εγγπήζεηο ρξένπο γηα λα πιεξώζεη 88 εθαηνκκύξηα,

αλαιπηηθόηεξα 65 εθαηνκκύξηα ήηαλ εγγπεκέλα ζηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηεο Parmalat
θαη 23 εθαηνκκύξηα ζε ηξίηνπο. Αθόκε όθεηιε λα δηαζέζεη 57 εθαη. ζε ππνρξεώζεηο πνπ
δεκηνπξγνύληαη από ζπλαιιαγέο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο θαζώο θαη άιια 464 εθαη.
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πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο ιήμεο.
Σέινο, ε Parmalat ρξσζηνύζε 361 εθαη. ζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία.

6.2.2.2 Φεςδή Θέζη Μεηπηηών
Οη ινγαξηαζκνί ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηεο Parmalat αλαθέξνπλ όηη είρε ξεπζηά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία άλσ ησλ 8000 εθαηνκκπξίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 4200 εθαηνκκύξηα ήηαλ ζε
κεηξεηά, 2200 εθαηνκκύξηα ήηαλ ζε βξαρππξόζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 1500
εθαηνκκύξηα ήηαλ δνιάξηα, 500 εθαηνκκύξηα ήηαλ επελδπηηθό θεθάιαην, 600 εθαηνκκύξηα
ήηαλ ζπλαιιαγκαηηθνί ινγαξηαζκνί θαη 500 εθαηνκκύξηα ήηαλ δηάθνξα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Ζ Bonlat ήηαλ ζπγαηξηθή εηαηξεία πνπ ηδξύζεθε ζηα λεζηά Kayman. Σν κεγαιύηεξν
κέξνο ησλ ξεπζηώλ δηαζέζηκσλ ηνπ νκίινπ δειώζεθαλ ζηελ εηαηξεία απηή. Σα λεζηά
Kayman ζεσξνύληαλ θνξνινγηθόο παξάδεηζνο γηα απηό ηνλ ιόγν έιεγρν κπνξνύζαλ λα
αζθήζνπλ θπξίσο νη ειεγθηέο. Οη ειεγθηέο ρξεηάζηεθαλ έλα ραξηί πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ
ύπαξμε απηώλ ησλ ρξεκάησλ.
Ζ εηαηξεία Grant Thorton ζεσξεί όηη απηή ε επηζηνιή απνηειεί αμηόπηζηε
δηαβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηεο εηαηξείαο ζε κεηξεηά. εκαληηθό είλαη λα ζεκεησζεί όηη ε
Parmalat γλσζηνπνίεζε όηη είρε μαλαγνξάζεη δηζεθαηνκκύξηα επξώ ζε εηαηξηθά νκόινγα
κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο θαη κε απηό ηνλ ηξόπν θαηάθεξε λα ειαρηζηνπνηήζεη ην θαζαξό
πνζό ηεο ελνπνηεκέλεο ζπκκεηνρηθήο ηεο ζέζεο.
Αθόκε ζπνπδαίν ζεσξείηαη ε νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Parmalat θαη ε θεξδνθνξία ηεο
πνπ θαζνξίδεηαη δηελεξγώληαο ηνλ αθόινπζν ππνινγηζκό: ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα δηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη βγαίλεη ην πνζνζηό 5.85%. Σν πνζνζηό
ζεσξείηαη πνιύ πςειό ζε ζρέζε κε ηα θξαηηθά νκόινγα θάηη ην νπνίν θαλεξώλεη ηελ ύπαξμε
πςεινύ θηλδύλνπ.

6.2.2.3 Άλλερ Λογιζηικέρ Καηασπήζειρ
Κάηη αθόκε ην νπνίν επίζεο ζεσξείηαη ζεκαληηθό είλαη όηη ε Parmalat κε ζθνπό λα
απνθξύςεη ηηο δηελεξγεζείζεο δεκίεο ηεο ρξεζηκνπνίεζε ηελ Bonlat. Ζ ζπγθεθξηκέλε
ζπγαηξηθή δηελεξγνύζε ζπλαιιαγέο κε εηαηξείεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζρεξείο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηώληαο παξάγσγα κέζα απνζθνπώληαο λα θαιύςνπλ ηηο δεκίεο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ. Οη κε ελνπνηεκέλεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηελέξγεηα απηώλ
ησλ δηαδηθαζηώλ επηδηώθνληαο ζηελ

θαιύηεξε αληηκεηώπηζε αιιά θαη ζηηο ςεπδείο

ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζε εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ δεκίεο.
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Με ζθνπό λα βνεζήζεη ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθό κεραληζκό ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία
δάλεηζε ηελ ζπγαηξηθή ηεο .Μηα αθόκε ινγηζηηθή θαηάρξεζε ηεο Parmalat αλαθέξεηαη ζε
λνκηζκαηηθά παξάγσγα. Σν 2002 ε Parmalat δηελήξγεζε κηα ζύκβαζε κε ζθνπό λα επηηύρεη
κηα επέλδπζε 496,5 εθαηνκκπξίσλ ζην ηακείν epicuruum κε βάζε ηα λεζηά ηνπ Cayman.
Απηή ε ζύκβαζε έθαλε ιόγν γηα κηα αληαιιαγή λνκηζκάησλ γηα έλα ςεύηηθν πνζό ησλ 850
εθαηνκκπξίσλ. Ζ πξώηε δόζε ζα έπξεπε λα εμνθιεζεί ην 2007. Σν ηξίην ηξίκελν ηνπ 2003 ε
Parmalat όθεηιε λα θαηαηάμεη 33 εθαηνκκύξηα ζε ζπλαιιαγκαηηθέο δεκηέο πνπ ζην παξειζόλ
είραλ δεισζεί σο έθηαθηεο δεκίεο.

6.2.3 ςνέπειερ
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ινγηζηηθέο απάηεο θαη παξαιείςεηο ηεο Parmalat ζεκεηώζεθαλ γηα
πεξίνδν 13 εηώλ, κέζα ζηελ νπνία ε εηαηξεία κπήθε ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Μηιάλνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θεθαιαηαγνξά, νη δηεπζπληέο, νη ξπζκηζηηθέο αξρέο, νη ειεγθηέο,
νη νξγαληζκνί αμηνιόγεζεο, νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο, νη αλαιπηέο θαη νη δηθεγόξνη δελ
κπόξεζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο επελδπηέο λα απνθεπρζεί απηή ε θαηάζηαζε παξά ηα ζήκαηα
θηλδύλνπ πνπ δόζεθαλ. Απηό έγηλε δηόηη δεκηνπξγήζεθαλ άπεηξεο ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ,
αλαδείρζεθαλ επηθίλδπλα θίλεηξα, ιάζνο έιεγρνη θαζώο θαη ιάζνο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξέο
πνπ ήζειαλ λα βιάςνπλ ηελ εηαηξεία. Σν νηθνλνκηθό ζθάλδαιν ηεο Parmalat από πνιινύο
παξνκνηάζηεθε κε ην ζθάλδαιν Enron ή ην WorldCom.
Ζ ςεπδήο επηζηνιή δειώλεη ηελ ύπαξμε ελόο ινγαξηαζκνύ πνπ πεξηείρε 6.900
εθαηνκκύξηα θαη ππνδειώλεη όηη ε Parmalat είρε δεκηνπξγήζεη κεγαιύηεξα ζθάλδαια
αλαθνξηθά κε ηηο πξναλαθεξζείζεο εηαηξείεο.
Ο ζθνπόο ηεο Parmalat θαλεξώζεθε όηη δελ ήηαλ λα απνθηήζεη πεξηζζόηεξα ρξήκαηα
ε νηθνγέλεηα Tanzi αιιά λα θξπθηνύλ νη ειιείςεηο ρξεκάησλ πνπ ππήξραλ ζηε Λαηηληθή
Ακεξηθή. Απηή είλαη ε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα ζθάλδαια ηεο Parmalat, ηεο Enron θαη
ηεο WorldCom θαζώο ζηηο δύν ηειεπηαίεο νη δηαρεηξηζηέο ηνπο έγηλαλ πινπζηόηεξνη εηο
βάξνο ησλ ινγηζηηθώλ ζθαλδάισλ. Ζ ηξύπα ηεο ινγηζηηθήο δηνγθώζεθε ζηα 11.000
εθαηνκκύξηα.
Ζ Parmalat είρε επίζεο απνθξύςεη νθεηιέο εθηόο ηζνινγηζκνύ ύςνπο 1.700
εθαηνκκπξίσλ θαζώο επίζεο είρε δώζεη ςεύηηθα δάλεηα πξνο όθειόο ηεο ύςνπο 3.600
εθαηνκκπξίσλ. Σν ζπλνιηθό ηειηθό ρξένο ήηαλ ηα 14.000 εθαηνκκύξηα. Γελ είρε
απνζαθεληζηεί θαηά πόζνλ νη ειεγθηέο ήηαλ ππεύζπλνη, ζπλέλνρνη ή ζύκαηα ηεο θαηάρξεζεο
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πνπ δηέπξαμε ε Parmalat. Ζ αζηπλνκία δηεμήγαγε έξεπλα ζηα γξαθεία ζην Μίιαλ γηα λα
θαλεξσζεί θαη απνδεηρζεί ε επζύλε πνπ βάξπλε ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία.
Ζ ζπγθεθξηκέλε ρξενθνπία είρε επηθέξεη κεγάιεο επηπηώζεηο ζε παγθόζκην επίπεδν
ηόζν νηθνλνκηθέο όζν πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο, δηόηη έζεζε ζε θίλδπλν πεξηζζόηεξνπο από
36.000 εξγαδνκέλνπο.

6.2.4 Λάθορ Κινήζειρ
Ζ Parmalat απμήζεθε κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο ζην εμσηεξηθό έπεηηα από ηε δηελέξγεηα
κεγάισλ θαη δαπαλεξώλ εμαγνξώλ. Λόγσ ηνπ όηη νη εμαγνξέο δηελεξγήζεθαλ κε κεηξεηά,
Parmalat όθεηιε λα βγάδεη ζπλερώο νκόινγα, ηα νπνία δπζρέξαηλαλ ηελ νηθνλνκηθή ηεο
θαηάζηαζε. Σαπηόρξνλα ε κεγάιε απόζηαζε πνπ ρώξηδε ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ε ύπαξμε
αλαπνηειεζκαηηθνύ ειέγρνπ δπζθόιεπαλ ηελ θαηάζηαζε.

6.2.5 Βαζικά ςμπεπάζμαηα


Δίλαη αξθεηά επηθίλδπλεο θαη ακθίβνιεο νη επελδύζεηο ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο,
δηόηη ε πξνηεξαηόηεηα ζα είλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ε επίηεπμε ησλ νηθνγελεηαθώλ
ζπκθεξόλησλ.



Οη αιιαγή ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο δελ βνήζεζαλ ζηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθώλ
πξνβιεκάησλ από ηε ζηηγκή πνπ ζπλερίδνληαη νη παξάλνκεο νηθνλνκηθέο ελέξγεηεο.

6.2.6 Δςθύνη Συν Δξυηεπικών Δλεγκηών
Ζ εηαηξεία πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν ζηελ Parmalat έρεη κεγάιν βάξνο από ηελ επζύλε ηεο
δηάπξαμεο απάηεο. εκαληηθό είλαη λα ζεκεησζεί όηη νη νξθσηνί ειεγθηέο νθείινπλ λα
δηαθξίλνληαη γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, θάηη ην νπνίν θαηαζηξαηεγήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε
εηαηξεία.

6.3 WorldCom 80
Ζ WorldCom ήηαλ κηα από ηηο ηζρπξόηεξεο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληώλ ζηηο ΖΠΑ. Σν όλνκά
ηεο ην δεκηνύξγεζε έπεηηα από ηηο ζπγρσλεύζεηο κε ηηο εηαηξείεο LONG DISTANCE
DISCOUNT
80

SERVICE,

ADVANCED

COMPANIES

INC

θαη

Torre, I. (2009), Creative Accounting Exposed, Palgrave Macmillan, Basingstoke England
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ηεο

MCI

COMMUNOCATIONS. ηηο 22 Ηνπλίνπ, ε WorldCom δήισζε ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο
Τόξθεο όηη είρε δηαπξάμεη ινγηζηηθή απάηε ύςνπο πεξίπνπ 3.800 εθαη. γηα πέληε ηξίκελα.
Αλαιπηηθόηεξα ζηα πέληε ηξίκελα αλήθνπλ ηα ηέζζεξα ηξίκελα ην 2001 θαη ην πξώην
ηξίκελν ηνπ 2002.
Σνλ επόκελν κήλα ε εηαηξεία αλέθεξε ηελ αλαζηνιή πιεξσκώλ. Σνλ Αύγνπζην ηνπ
2002 ε WorldCom δεκηνύξγεζε κηα άιιε ινγηζηηθή απάηε ύςνπο 3.300 εθαη. πνπ δειώλεη
ηε ρεηξαγώγεζε ηεο ebitda ηεο θαηά ηελ πεξίνδν 1999-2001 θαη ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2002.
Ώζπνπ λα ηειεηώζεη ην έηνο ην ινγηζηηθό θελό ηεο εηαηξείαο είρε θηάζεη πάλσ από 9.000
εθαηνκκύξηα.
Ζ WorldCom θαηείρε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αμίαο 107.000 εθαηνκκπξίσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ πεξηόδσλ αλάπηπμεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ αγνξώλ. Σνλ Ηνύλην ηνπ 1999 ε
WorldCom γλσζηνπνίεζε αμία θεθαιαηνπνίεζεο 180.000 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη ρξέε
41.000 εθαηνκκπξίσλ, θαη έγηλε κία από ηεο κεγαιύηεξεο ρξενθνπίεο ζηελ ηζηνξία.
Ζ πηώρεπζε ηεο εηαηξείαο έγηλε δηόηη ήηαλ πνιύ έληνλε ε δηελέξγεηα ινγηζηηθώλ
ηερλαζκάησλ κε ζθνπό ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ηα ζηειέρε ηεο
εηαηξείαο. Απνηέιεζε ηαπηόρξνλα ην κεγαιύηεξν ινγηζηηθό ζθάλδαιν. Μέρξη ην θαινθαίξη
ηνπ 2002, ε WorldCom απαζρνινύζε 80.000 ππαιιήινπο θαη είρε ην δεύηεξν κεγαιύηεξν
ηειεπηθνηλσληαθό δίθηπν , ην κεγαιύηεξν ηνπηθό δίθηπν, ην κεγαιύηεξν δηεζλέο δίθηπν θαη ην
κεγαιύηεξν δίθηπν δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν. Σν 1998 ε WorldCom πέηπρε
εμαγνξά ηεο

επηθνηλσλίαο ησλ κηθξνκεζαίσλ ηειεπηθνηλσληώλ πνπ θόζηηζε

40.000

εθαηνκκύξηα.
Έπεηηα ε εηαηξεία θηλήζεθε ζηελ παξνρή πξόζβαζεο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κέζσ
δηαδηθηύνπ, ηνκέαο πνπ θαηλόηαλ όηη ζα αλαπηύζζνληαλ ηαρύηαηα. Ζ WorldCom επηδίσμε λα
επεθηείλεη ηελ έθζεζή ηεο ζηελ αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο απνθηώληαο ζπξηλη γηα 120.000
εθαηνκκύξηα. Μέρξη ην 2001 ε WorldCom είρε γίλεη ηδηνθηήηεο ζρεδόλ ζε 75 εηαηξείεο, κε ηε
βνήζεηα ησλ δηθώλ ηεο κεηνρώλ αιιά θαη δαλεηδόκελε, πνζό πνπ κέρξη ηόηε είρε θηάζεη
πεξίπνπ 30.000 εθαηνκκύξηα.
Ζ ειεγθηηθή εηαηξεία πνπ δηελεξγνύζε ηνλ έιεγρν κέρξη ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο
απάηεο ήηαλ ε Arthur Andersen θαη ζηε ζπλέρεηα ε KPMG. Μεηά ηελ πηώρεπζή ηεο ε
εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε MCI θαη ηέινο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 απνθηήζεθε από ηε
VERIZON COMMUNICATION, κηα άιιε εηαηξεία ηειεπηθνηλσλίαο.

6.3.1 Καηαζηάζειρ Πος Οδήγηζαν ηο Λογιζηικό κάνδαλο
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6.3.1.1 Οι Πποβλέτειρ Συν Αναλςηών
Οη εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζπλήζσο παξέρνπλ ζηνπο επελδπηέο θαη ηνπο αλαιπηέο πξνβιέςεηο
γηα ζπγθεθξηκέλν ηξίκελν ή γηα ην επόκελν έηνο. Οη πξνβιέςεηο γλσζηνπνηνύληαη θαηά
θύξην ιόγν σο ηα θέξδε αλά κεηνρή πνπ ε εηαηξεία επηδηώθεη λα επηηύρεη ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απηώλ ησλ πξνβιέςεσλ, νη εηαηξείεο
εμεηάδνπλ απζηεξά ηηο εθηηκήζεηο ησλ επελδπηηθώλ ηξαπεδώλ πνπ παξαθνινπζνύλ ηηο
κεηνρέο ηνπο θαη απηέο νη εθηηκήζεηο παξνπζηάδνληαη σο εθηηκήζεηο ζπλαίλεζεο.
Πξνζδνθώληαο λα εμαιείςνπλ ηηο εθπιήμεηο ή ηηο γεληθέο εθηηκήζεηο ζπλαίλεζεο πνπ κπνξεί
λα νδεγήζνπλ ζε αλεπηζύκεηεο κεηαβιεηέο ησλ κεηνρώλ, νη εηαηξείεο ζπρλά πξνζπαζνύλ λα
θαηεπζύλνπλ αλεπίζεκα ηνπο αλαιπηέο ζηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεώλ ηνπο.

6.3.1.2 Οι ςγσυνεύζειρ Και Δξαγοπέρ
Οη εηαηξείεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζπγρσλεύζεηο θαη εμαγνξέο είλαη δπλαηόλ λα ζηεξίδνληαη ζε
δεκηνπξγηθέο ηερληθέο ηεο ινγηζηηθήο. Αιιά απηό πνπ πξναλαθέξζεθε δελ νδεγεί ζην
ζπκπέξαζκα όηη όιεο νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εμαγνξέο είλαη πξόζπκεο

λα

ρεηξαγσγήζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο.

6.3.1.3 Καλή Γιακςβέπνηζη, Δξαηομικεςμένη Ηγεζία, Πολιηιζμόρ Και
Έλεγσορ
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο WorldCom απαξηηδόηαλ από 13 κέιε. Από ηα 13 απηά κέιε νη
9 απνηεινύζαλ αλεμάξηεηνπο δηεπζπληέο. Χζηόζν κεηά ηε δηελέξγεηα νξηζκέλσλ ειέγρσλ
θαλεξώζεθε όηη νη απνθάζεηο παίξλνληαλ από ηνπο Ebbers θαη Sullivan θαη ζηε πνξεία
δίλνληαλ ζην ζπκβνύιην γηα επίζεκε έγθξηζε.
Ζ εθαξκνδόκελε θνπιηνύξα ζηε WorldCom ήηαλ κηα νκάδα αλζξώπσλ πνπ
δηελεξγνύζαλ ηε ινγηζηηθή θαηάρξεζε. ε κηα αθόινπζε έξεπλα θαλεξώζεθε όηη νη Ebbers
είραλ δηαηάμεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο λα επέκβνπλ ζηνπο αξηζκνύο. Έηζη έδσζε ρξήκαηα
ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ εμαγνξάδνληαο ηε ζησπή ηνπο θαη ηελ ερεκύζεηα ηνπο γηα λα είλαη
δπλαηή ε δηάπξαμε παξάλνκσλ πξάμεσλ. Ζ ειεγθηηθή εηαηξεία Arthur Αndersen, πνπ
απνηεινύζε ειεγθηηθή εηαηξεία ηεο WorldCom, ηηκνιόγεζε πνιύ πεξηζζόηεξα γηα ηηο
ππεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιώλ ζε ζρέζε κε ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο.
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6.3.1.4 Κεθαλαιαγοπέρ
Γεκηνπξγήζεθαλ ζπγθξνπόκελα

ζπκθέξνληα ζε αξθεηέο

επελδπηηθέο ηξάπεδεο πνπ

ζρεηίδνληαλ κε ηελ WorldCom. Μηα από απηέο ηηο ηξάπεδεο απνηειεί ε salomon smith
barney.

6.3.2 Ανάλςζη Σος Λογιζηικού κανδάλος
Υξεζηκνπνηήζεθαλ

δηαθνξεηηθέο

δεκηνπξγηθέο

ηερληθέο

ηεο

ινγηζηηθήο

γηα

λα

εθκεηαιιεπηνύλ ηνπο ινγηζηηθνύο θαλνληζκνύο πξνο όθειόο ηνπο θαη λα ρεηξαγσγήζνπλ ηνπο
ινγαξηαζκνύο. Οξηζκέλεο ηερληθέο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:

6.3.2.1 Αναγνώπιζη Δζόδυν
Οη πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνβιέςεσλ νδήγεζε
ηελ WorldCom λα πξνβεί ζηε κεηαηξνπή θαη ρεηξαγώγεζε ησλ ζηνηρεία ησλ εζόδσλ ηεο κε
δύν ηξόπνπο.
Αύμαλε ην ηηκνιόγην πνιιώλ πειαηώλ ηεο, κεηαβάιινληαο έηζη ην θύθιν εξγαζηώλ
θαη ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα. Μηα θνξά πνπ έλαο πειάηεο δηακαξηπξήζεθε θαη αλέθεξε ην
ιάζνο, ε WorldCom δελ δήισζε ηε δηελεξγεζείζα πώιεζε σο άθπξε θαη ηα έζνδα πνπ είραλ
ιεθζεί παξάλνκα, αιιά ην παξνπζίαζε ζαλ κηα έθηαθηε πξόβιεςε δειαδή σο δηάθνξα
έμνδα. Ζ WorldCom ρεηξίζηεθε πεξίπνπ 1.800 εθαηνκκύξηα έζνδα.

6.3.2.2 Κεθαλαιοποίηζη Κόζηοςρ
Ζ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο ζεσξείηαη κηα από ηηο γλσζηόηεξεο δεκηνπξγηθέο ινγηζηηθέο
ηερληθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζηελ WorldCom. Ζ WorldCom κίζζσλε δίθηπα νπηηθώλ ηλώλ
γηα ζθνπνύο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Δπίζεο δελ έπαπζε λα θεθαιαηνπνηεί σο αρξεζηκνπνίεην
θόζηνο έλα κέξνο ησλ εμόδσλ ησλ γξακκώλ νπηηθώλ ηλώλ πνπ ήηαλ ππό θαηαζθεπή θαη
ηαπηόρξνλα πξνέβαηλε ζε απόζβεζε απηώλ ησλ γξακκώλ κε βάζε ην εηζόδεκα πνπ
εηζέπξαηηε θαη όρη αλάινγα κε ηελ σθέιηκε δσή απηώλ ησλ γξακκώλ.

6.3.2.3 Λογιζηική Δξαγοπών
Με θαλεξή ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ε WorldCom θαηείρε ζπλερώο λέεο εηαηξείεο. Ζ
WorldCom θαηάθεξε λα παξνπζηάζεη ςεπδή ηα απνηειέζκαηά ηεο δειαδή όηη δελ ήηαλ ηόζν
άζρεκα . Αθόκα ε ππεξβάιινπζα ηηκή ζε ζρέζε κε ηε ινγηζηηθή αμία ηεο εμαγνξαζζείζαο
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εηαηξείαο αλαγλσξίζηεθε ζηελ πιεπξά ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο WorldCom σο
goodwill.

6.3.2.4 Κέπδη Ανά Μεπίδιο
Ζ WorldCom είρε ππνζρεζεί λα επηηύρεη θέξδε αλά κεηνρή ηεο αγνξάο ζηα 46 ζελη ην
δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2000. Παξόια απηά δελ θαηάθεξε λα θηάζεη απηό ην πνζό θαη ε
Sullivan έδσζε δηαηαγή

έλα κέξνο ησλ απνζεκαηηθώλ ειάρηζησλ δηαθνξώλ λα

απνδεζκεπηνύλ απνζθνπώληαο ζηελ αύμεζε ησλ θέξδε αλά κεηνρή.

6.3.2.5 ςνεπγίερ
Γηα λα δηθαηνινγήζεη ην κεγάιν ρξεκαηηθό πνζό πνπ δίλεη ε WorldCom γηα ηε MCI,
αλαθνίλσζε όηη ζα απνζπάζεη ζπλέξγηεο αμίαο 5.500 εθαηνκκπξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ κηα
εηαηξεία απνθηά κηα άιιε, γλσζηνπνηεί κηα ζεηξά ζπλεξγεηώλ πνπ αλακέλεη λα ιάβεη ζηελ
πξάμε. Τπάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθνί ηύπνη ζπλεξγεηώλ:
Οη ζπλέξγηεο εηζνδήκαηνο θαη νη ζπλέξγεηεο θόζηνπο.

6.3.3 ςνέπειερ
Μέρξη ην 2002 ε WorldCom ήηαλ ε κεγαιύηεξε ρξενθνπία ζηελ ηζηνξία. Μέζα από απηή ηε
ρξενθνπία έκεηλαλ 17.000 άηνκα άλεξγα θαη κηα ηξύπα ινγηζηηθήο αμίαο 9.000 εθαηνκκπξίσλ
θαζώο επίζεο θαη ε αμία ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο ήηαλ ζην πνζό ησλ 180.000
εθαηνκκπξίσλ. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 2005, ν Ebbers θπιαθίζηεθε γηα 25 ρξόληα.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη παξόιν πνπ δηελεξγείηαη ινγηζηηθή απάηε απνζθνπώληαο
ζηελ ρεηξαγώγεζε θαη έιεγρν ησλ βξαρππξόζεζκσλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ, θαλεξώλεηαη
καθξνπξόζεζκα αξθεηά επηβιαβήο γηα ηα ρξεκαηηζηεξηαθά, εζηθά θαη πνηληθά ζηνηρεία.

6.3.4 ςμπεπάζμαηα


Ζ ύπαξμε ηνπ εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη
βνεζάεη ζηελ ύπαξμε αληηθεηκεληθνύ θαη αθέξαηνπ ειέγρνπ ώζηε λα γλσζηνπνηείηαη ε
αιήζεηα.



Ζ αληηθεηκεληθόηεηα θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη πνιύ
ρξήζηκε θαη απαξαίηεηε γηα ηελ πγηή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα απηό ην ιόγν
ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα από ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δελ είλαη
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αμηόπηζηα θαη δελ ιεηηνπξγνύλ πξνο όθεινο ηνπ ζπλόινπ ζα πξέπεη λα ειεγρζνύλ θαη
λα αληηθαηαζηαζνύλ από άιια πεξηζζόηεξα αμηόπηζηα.

6.4 Enron 81
Ζ εηαηξεία Enron δεκηνπξγήζεθε ζην Σέμαο ην 1985. Ζ δεκηνπξγία ηεο πξνήιζε από ηελ
ζπγρώλεπζε 2 άιισλ εηαηξεηώλ πνπ είλαη νη αθόινπζεο: ε Houston Natural θαη ε Internorth
of Omaha. Σν θύξην αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηάο ηεο ήηαλ ην θπζηθό αέξην θαη έπεηηα
δξαζηεξηνπνηήζεθε ζην εκπόξην ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο ΖΠΑ. To 1995 θαζώο ππήξρε
κηα ηαρεία αλάπηπμε ηνπ Internet, ε Enron δεκηνύξγεζε κηα ηζηνζειίδα ζην Internet πνπ
νλνκάδεηαη Enrononline.
Σα κηθηά θέξδε ηεο Enron έθηαζαλ ην 2000 ηα 101 δηο $. Ζ εηαηξεία θαηάθεξε λα
εμαπισζεί κέζσ ησλ ventures, παξέρνληαο ρξεκαηννηθνλνκηθά hedges θαη ζπκβόιαηα κε
πειάηεο. Σα ζπγθεθξηκέλα κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπό λα απνθύγνπλ νη πειάηεο
θηλδύλνπο. Έπεηηα ε Enron ην 1990 δηεμήγαγε ζπλαιιαγέο κε εηαηξείεο εηδηθνύ ζθνπνύ. Γηα
λα επηηεπρζνύλ απηέο νη ζπλαιιαγέο δαλεηδόηαλ θεθάιαηα πνπ ηα παξνπζίαδε σο εηζόδεκα
δίρσο λα θαίλνληαη σο ππνρξεώζεηο ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο εηαηξείαο.
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο έγηλε δύζθνιε όηαλ νη ζπκθσλίεο γηα
ζπλαιιαγέο δελ είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα αιιά επήιζε κείσζε ησλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ.
ηε ζπλέρεηα ηα πξόζσπα πνπ είραλ ρξεσζεί μεθίλεζαλ λα δεηάλ δάλεηα ιόγσ ηεο ηηκήο ησλ
κεηνρώλ πνπ έπεθηαλ θαη γηα απηό ην ιόγν ε εηαηξεία ήηαλ δύζθνιν λα θξαηεζεί ζε έλα θαιό
επίπεδν.
Έλα αθόκε ρξεκαηννηθνλνκηθό κέζν πνπ δεκηνύξγεζε ε Enron ήηαλ ηα raptors πνπ
επηδηώθνπλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Σαπηόρξνλα ππέθξππηε
ηεο δεκίεο ησλ επελδύζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ην εκθαληδόκελν ρξένο κε ηε ρξήζε
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ παξαγώγσλ.
Κάηη αθόκε ζεκαληηθό πνπ νθείιεη λα αλαθεξζεί είλαη ε απόθξπςε ελόο ρξένπο
ύςνπο 3,9 δηο $ ηα έηε 1992-2001, ην νπνίν δελ θαλεξώλεηαη από ηα δάλεηα πνπ πάξζεθαλ
επηδηώθνληαο ηελ ύπαξμε νκαιώλ ζρέζεσλ κε πηζησηέο.
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Από ηε ρξνλνινγία ηνπ 1986 ηελ Enron δηνηθνύζε ν K.L. θαζώο είρε ηα θαζήθνληα
ηνπ CEO θαη ήηαλ πξόεδξόο ηεο. Σν 1990 ν J.S. νξίζηεθε σο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο θαη κεηά
από θάπνηνπο κήλεο παξαηηήζεθε.
Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνύζε θαη επέθεξε κείσζε

ηεο

ξεπζηόηεηαο αιιά θαη νη κε ζηαζεξέο πξαθηηθέο θαη απνθάζεηο δεκηνύξγεζαλ ακθηβνιίεο
ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζύλεο κε ζπλέπεηα νη άκεζα εκπιεθόκελνη κε ηελ
επηρείξεζε λα ζηακαηήζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ εηαηξεία.
ηε ζπλέρεηα, ηνπο 2 επόκελνπο κήλεο ε Enron ζεκείσζε δεκίεο ύςνπο 618 εθ $ θαη
ειαρηζηνπνίεζε 1,2δηο $ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Απηέο νη δεκίεο νδήγεζαλ ζηελ ηαρύηαηε
κείσζε ηεο κεηνρήο ηεο. Αθόκε ε Enron είρε γλσζηνπνηήζεη θέξδε ύςνπο 586 εθ $ ηα
πξνεγνύκελα ρξόληα θαη ρξσζηνύζε 3 δηο $ πνπ είρε θαηαγξάςεη.
Έπεηηα ν K.L. μαλά επέζηξεςε ζηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζύλνπ ζύκβνπινπ θαη δήισζε
ζην πξνζσπηθό όηη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ήηαλ απιά ππνηηκεκέλε. Ο K.L. θαηάθεξε λα
πνπιήζεη κεγάιν αξηζκό κεηνρώλ πξνιαβαίλνληαο ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Από ηελ
άιιε κεξηά ιίγνη ήηαλ νη ππάιιεινη πνπ θαηάθεξαλ λα επηηύρνπλ ην ίδην θαη λα
ξεπζηνπνηήζνπλ ηηο κεηνρέο πνπ θαηείραλ. Όηαλ κεηά από ιίγν θαηξό ην πξνζσπηθό
πξνζπάζεζε λα ξεπζηνπνηήζεη ηηο κεηνρέο ηνπ ε ηηκή είρε κεησζεί ζεακαηηθά.
ηε ζπλέρεηα νη εηαηξείεο Dynegy θαη Chevron Texaio πξνζπκνπνηήζεθαλ λα
βνεζήζνπλ λα απνθύγεη ηελ ρξενθνπία αγνξάδνληαο ηελ εηαηξεία αιιά ζηε ζπλέρεηα ην
κεηάλησζαλ δηόηη ε θεξεγγπόηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο εηαηξείαο είρε ππνβαζκηζηεί
δξακαηηθά.
ηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2001 αλαθνηλώζεθε ε ρξενθνπία ηεο Enron θαη ε άκεζε ζπλέπεηα
ηεο είλαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο λα θηάλεη ηα 0,40 $.

6.4.1 Ο Ρόλορ Σηρ Δλεγκηικήρ Δηαιπείαρ
Σελ ρξνλνινγία 2001 ε εηαηξεία Enron ήηαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο πειάηεο ηεο ειεγθηηθήο
εηαηξείαο Arthur Andersen. Ζ ζπγθεθξηκέλε ειεγθηηθή είρε θαιή θήκε ζηελ αγνξά θαη
δηαθξηλόηαλ γηα ηε δηαθάλεηα πνπ επηηύγραλε ζηνπο ειέγρνπο ηεο.
Ζ Arthur Andersen παξόιν πνπ είρε αληηιεθζεί πξνβιήκαηα θαη παξαιείςεηο ζηα
βηβιία ηεο εηαηξείαο ύςνπο 51εθ.$, πήξε ηελ απόθαζε λα ζπλερίζεη ηελ ζπλεξγαζία ηεο θαη
ην ζεκαληηθόηεξν είλαη λα ζεκεησζεί όηη δελ επηδίσμε λα δηνξζώζεη ηα πξνβιήκαηα.
Αθόκε ζπκβνύιεπζε ηελ Enron λα θάλεη ξπζκίζεηο κε ζθνπό λα κεηώζεη ην εηήζην
εηζόδεκα από 105 ζε 54εθ$. Από ηελ άιιε κεξηά ε Enron δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξόηαζε
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ηεο Arthur Andersen αιιά παξόια απηά ε ειεγθηηθή εηαηξεία έβαιε ηελ ππνγξαθή ηεο
βεβαηώλνληαο ηελ νξζόηεηα θαη αιεζνθάλεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο
εηαηξείαο.
Αξθεηόο θόζκνο αλέθεξε όηη ιόγσ ηεο πςειήο ακνηβήο πνπ δερόηαλ ε Arthur
Andersen από ηελ Enron ήηαλ δύζθνιν λα αξλεζεί θαη λα δηαθόςεη ηελ ζπλεξγαζία.
πγρξόλσο εηπώζεθε όηη ε Arthur Andersen εμαθάληζε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία απνδείθλπαλ
ιάζε θαη παξαιήςεηο όζνλ αθνξά ηελ εηαηξεία ηεο Enron, όκσο όια απηά δελ ηα
παξαδέρζεθε ε ειεγθηηθή εηαηξεία.
Ζ θαηάζηαζε πνπ πξναλαθέξζεθε θαηέζηξεςε ηε θήκε ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο.

6.4.2 Παπάγονηερ Κινδύνος
Ζ δεκηνπξγία ηνπ ινγηζηηθνύ ζθαλδάινπ Enron είλαη έλα αξθεηά πεξίπινθν δήηεκα θαη
ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ δηεπθόιπλαλ απηό ην ζθάλδαιν:


Αξρηθά ε Enron είρε δειώζεη όηη έλαο από ηνπο θύξηνπο ζηξαηεγηθνύο ζθνπνύο ηεο
ήηαλ

λα

δεκηνπξγήζεη

έλαλ

ηζνινγηζκό

ειαθξώλ

ζηνηρείσλ

ελεξγεηηθνύ

απνζθνπώληαο ζηελ παξνπζίαζε θαιύηεξσλ απνδόζεσλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα επεηεύρζεζαλ από ην επελδπκέλν θεθάιαην. Οη αλαιπηέο έθξηλαλ ηελ
πνηόηεηα ηεο εηαηξείαο κε βάζε ηελ ηθαλόηεηά ηεο λα απνθηά απόδνζε θεθαιαίνπ
κεγαιύηεξε από ην θόζηνο ηνπ θεθαιαίνπ.


Ζ Enron ζπλάπηεη δηαξθώο ζπκβάζεηο παξαγώγσλ θαη γηα απηό ην ιόγν ε δηαηήξεζε
ηεο θαιήο αμηνιόγεζεο από ηνπο νξγαληζκνύο θξίλεηαη απαξαίηεηε, γηαηί ζε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα αξλνύληαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο κε
παξάγσγα κε κηα εηαηξεία ηεο νπνίαο ε ζπκκόξθσζε κε ηηο ππνρξεώζεηο βάζεη
ζπκβάζεσλ παξαγώγσλ ήηαλ ακθηζβεηήζηκε θαη δελ ελέπλεε ζηγνπξηά.



Ζ Enron απνηεινύζε ηνλ θύξην αγσγό θπζηθνύ αεξίνπ ζηηο ΖΠΑ, αιιά ε
απειεπζέξσζε ζηελ αγνξά ησλ κεηαθνξώλ ελέξγεηαο ζηε Βόξεηα Ακεξηθή
δεκηνύξγεζε κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο αλάπηπμεο πνπ πξνθάιεζε ε επηρείξεζε.
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Οη ειεγθηέο ηεο Enron θαη ζπγθεθξηκέλα ε Arthur Andersen, ην 2000 δήισζαλ 25
εθαηνκκύξηα ζε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη 27 εθαηνκκύξηα ζε ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο .



Ζ Enron είρε πνιύ αδύλακε ηακεηαθή ξνή. ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο εηαηξείεο πνπ είραλ
ρεηξαγσγήζεη ηνπο αξηζκνύο θαη ηα ζηνηρεία είραλ εκπιαθεί ζε ινγηζηηθό ζθάλδαιν.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΔΡΔΤΝΑ
Ζ εκθάληζε ηεο ινγηζηηθήο απάηεο κέζα από ηε ρξήζε ησλ παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ είλαη έλα ηεξάζηην θαη ζεκαληηθό πξόβιεκα. Σαπηόρξνλα ε δηελέξγεηα
ρεηξαγώγεζεο ζηα θέξδε έρεη εμειηρζεί ζε ακθίβνιεο θαηαζηάζεηο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην βαζηθόηεξν ζηνηρείν πνπ νδεγεί ζε ρεηξαγώγεζε ησλ θεξδώλ,
είλαη ηα θελά θαη νη ειιείςεηο ησλ ινγηζηηθώλ θαλόλσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο
νληόηεηεο λα παξνπζηάζνπλ παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία θαη παξαπιαλεηηθή εηθόλα, ζύκθσλα
κε ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο νη νπνίεο δηαθέξνπλ από ηα ειεγθηηθά θαη ινγηζηηθά πξόηππα.
Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηό όηη νη θηλήζεηο ησλ δηνηθήζεσλ λα παξνπζηάδνπλ
παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ςεπδή εηθόλα ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
αδπλακίεο θαη ηα θελά ησλ ινγηζηηθώλ θαλόλσλ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο δηόηη επεξεάδεη
ην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο ζε νηθνλνκηθό, θνηλσληθό, πνιηηηθό, εζηθό θαη λνκηθό επίπεδν.
Γηα απηό ην ιόγν αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγεί ν εμσηεξηθόο
ειεγθηήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο θαη ζπλεπώο νθείιεη λα είλαη αληηθεηκεληθόο θαη
πεξηεθηηθόο ώζηε λα δηεμάγνληαη ζσζηά ζπκπεξάζκαηα θαη δεκνζηεύζεηο.
Δπηπιένλ από ηελ παξνπζίαζε θαη ηνλ ζρνιηαζκό ησλ νηθνλνκηθώλ ζθαλδάισλ
γίλεηαη θαλεξή ε ζεκαληηθόηεηα ηνπ ξόινπ θαη ε επζύλε πνπ θέξεη γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο
αιεζήο εηθόλαο ηεο επηρείξεζεο. Αλαιπηηθόηεξα ν νξθσηόο ειεγθηήο θέξεη επζύλε γηα ηελ
νξζή ελεκέξσζε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ.
πκπεξαζκαηηθά, ν νξθσηόο ειεγθηήο νθείιεη λα είλαη αμηόπηζηνο, αληηθεηκεληθόο θαη
ε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα δηέπεηαη από ακεξνιεςία δηόηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ επελδύζεη ζε κηα
νηθνλνκηθή νληόηεηα ή απαζρνινύληαη ζε απηόλ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ αληηθεηκεληθά θαη
αιεζή νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Αθόκε απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ύπαξμε αλεμαξηεζίαο από ηε
κεξηά ηνπ ειεγθηή.
Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ δηελεξγήζεη έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα παξαπνίεζεο
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνύλ. Οη έξεπλεο
απηέο δηελεξγνύληαη κε απώηεξν ζθνπό λα θαλεξσζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο ινγηζηηθέο απάηεο θαη λα απνθαιπθζνύλ νη επείγνπζεο θαη
ζεκαληηθέο αιιαγέο.
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Σέινο, έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν ην νπνίν είλαη ρξήζηκν λα εηπσζεί είλαη όηη ε
ειεγρόκελε νηθνλνκηθή κνλάδα νθείιεη λα απαξηίδεηαη από αμηόπηζην θαη έκπηζην εξγαηηθό
δπλακηθό. Παξάιιεια απηό ην εξγαηηθό δπλακηθό είλαη απαξαίηεην λα θαηέρεη ηηο
απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη εθπαίδεπζε ώζηε λα είλαη δπλαηό λα αληηιεθζεί ηε δηελέξγεηα
απάηεο θαζώο επίζεο θαη λα θαηαθέξεη λα ηελ απνηξέςεη.
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