ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Διπλωματική εργασία
Η Συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στον εξωτερικό έλεγχο
Της

Καλλιόπης Κυριαζοπούλου
Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Παναγιώτης Ταχυνάκης

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην
Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

Οκτώβριος 2017

Ευχαριστίες

Για την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, οφείλω να ευχαριστήσω
τους καθηγητές μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη
Λογιστική και Ελεγκτική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ιδιαίτερα τον
επιβλέποντα καθηγητή κ. Παναγιώτη Ταχυνάκη για την εποικοδομητική κριτική του
κατά τη συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, που όλα αυτά τα χρόνια που
σπουδάζω με στήριξαν και συνεχίζουν να με στηρίζουν ηθικά, ψυχολογικά και
οικονομικά, με την ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα δικαιωθούν οι κόποι μου και η
υπομονή τους.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους φίλους μου και τους συμφοιτητές μου
και ιδιαίτερα την κ. Δέσποινα Γρηγορέλη για την αμέριστη ηθική της συμπαράσταση.

Κυριαζοπούλου Πόπη
Οκτώβριος 2017

2

Πίνακας περιεχομένων

Σύντομη ιστορική αναδρομή εσωτερικού ελέγχου ....................................................................5
1. Γενικά .....................................................................................................................................7
1.1 Αντικείμενο και έκταση διπλωματικής εργασίας ................................................................7
1.2 Έννοια συστήματος εσωτερικού ελέγχου.............................................................................7
1.3 Βασικές αρχές του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ..........................................................8
1.4 Αναγκαιότητα εσωτερικού ελέγχου .....................................................................................9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
Εσωτερικός έλεγχος στη σύγχρονη επιχείρηση
2.1 Σκοπός και χρησιμότητα εσωτερικού ελέγχου ...................................................................11
2.2 Προσόντα και δεξιότητες εσωτερικού ελεγκτή ..................................................................16
2.3 Ανεξαρτησία και ευθύνη εσωτερικού ελεγκτή

16

2.4 COSO μοντέλο εσωτερικού ελέγχου ..................................................................................17
2.5 Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου ...............................................................................20
2.6 Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή.......................................................................................21
2.7 Κώδικας Δεοντολογίας εσωτερικών ελεγκτών ..................................................................23
2.8 Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου

25

2.9 Ο ρόλος των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών ..........................................................26
2.10 Νόμος SOX περί εταιρικής διακυβέρνησης .....................................................................27
2.11 Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνων .................................................................31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
Αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο του σχεδιασμού του εξωτερικού ελέγχου
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
3.1 Αξιολόγηση επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
3.2 Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου ..................................................................34
3.3 Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (ΥΕΕ)

36

3

3.5 Ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου (control risk) ως βασικό συστατικό στοιχείο του
ελεγκτικού κινδύνου

40

3.6 Ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου ως καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξης της στρατηγικής
του εξωτερικού ελέγχου

42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
4.Εμπειρική έρευνα σε επιχείρηση για τη διαπίστωση εφαρμογής επαρκούς και
αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου
4.1 Στοιχεία της επιχείρησης 43
4.2. Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και διαχείρισή τους.........................................44
4.3 Τμήμα εσωτερικού ελέγχου και γενικά οργανωτικά θέματα της επιχείρησης
4.4 Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου χρηματικών διαθεσίμων

46

4.4.1. Αξιολόγηση εισπράξεων ................................................................................................48
4.4.2. Αξιολόγηση πληρωμών ..................................................................................................48
4.4.3. Αξιολόγηση καταθέσεων σε τράπεζες............................................................................49
4.5. Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου απαιτήσεων .............................................50
4.6. Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου παγίων στοιχείων ....................................51
4.7. Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου αγορών ....................................................52
4.8 Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου προμηθευτών...........................................53
4.9. Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου αποθεμάτων ............................................54
4.10 Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου μισθοδοσίας προσωπικού.......................55
4.11 Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία
και δημόσιο ..............................................................................................................................56
4.12 Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου εσόδων- εξόδων .....................................57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
Συμπεράσματα- περιορισμοί προτάσεις για μελλοντική έρευνα ..............................................58

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

61

4

Σύντομη ιστορική αναδρομή εσωτερικού ελέγχου

Μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην απεικόνιση των εμπορικών συναλλαγών και στη
διαμόρφωση των ελεγκτικών διαδικασιών δίνει απαντήσεις στις αρχές και κανόνες της
λογιστικής και ελεγκτικής επιστήμης, στον τρόπο οργάνωσης του ελεγκτικού επαγγέλματος
και στις λογιστικές και ελεγκτικές οδηγίες.
Οι λογιστικές διαδικασίες εμφανίζονται από την προϊστορική εποχή για την απεικόνιση της
ανταλλαγής αγαθών μεταξύ των ανθρώπων, απαραίτητων για το βιοπορισμό και την
επιβίωσή τους. Η ανάγκη αξιόπιστης απεικόνισης των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων από
την ανταλλαγή των αγαθών οδήγησε αφενός σε πρωτόγονες-πρωτότυπες λογιστικές
καταχωρίσεις-απεικονίσεις και αφετέρου δημιούργησε την ανάγκη ελέγχου της αξιοπιστίας
των συναλλαγών μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.
Αρχικά, οι άνθρωποι των προϊστορικών πολιτισμών δημιούργησαν υποτυπώδεις λογιστικές
εγγραφές χωρίς τη χρήση αριθμών και γραμμάτων. Η ανάπτυξη του εμπορίου όμως ανάμεσα
σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, οδήγησε στην ανάγκη χρησιμοποίησης γραπτών
σημείων και συμβόλων- σχεδίων που απεικόνιζαν κινήσεις λογαριασμών και παρείχαν
ορισμένες λογιστικές πληροφορίες. Ακολούθησε η ανάγκη για τη λήψη μέτρων ελέγχου της
ακρίβειας και ορθότητας των συναλλαγών η οποία παρείχε αξιόπιστες και έγκυρες
πληροφορίες αναφορικά με τις συναλλαγές, διασφάλιζε την ορθή και αποδοτική διαχείριση
των χρηματικών διαθεσίμων και προστάτευε τους συναλλασσόμενους.
Στην Ελλάδα ο όρος ‹‹εσωτερικός έλεγχος›› (Internal Audit) άρχισε να γίνεται ευρύτερα
γνωστός τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την έκδοση του Νόμου 3016/2002 που αφορά,
εκτός των άλλων, και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και επιβάλλει για τις εισηγμένες
εταιρείες τη θέσπιση και λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου καθώς και την υιοθέτηση
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Από τον ορισμό του, γίνεται ξεκάθαρο ότι ο εσωτερικός
έλεγχος δεν ασχολείται αποκλειστικά με λογιστικά θέματα, αλλά ενδιαφέρει στελέχη των
περισσότερων επιχειρησιακών τμημάτων, όπως της παραγωγής, των προμηθειών, των
πωλήσεων κ.λ.π.
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Ο εσωτερικός έλεγχος έχει απασχολήσει πλήθος ερευνητών και μελετητών τα τελευταία
χρόνια, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το μεγάλο όγκο της ελληνικής και διεθνούς
αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας. Διακρίνεται για το μεγάλο εύρος και το υψηλό επίπεδο
υπηρεσιών που προσφέρει. Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου είναι πολύ μεγάλη στο
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η σημαντικότητα του για την επιβίωση και ανάπτυξη
των οικονομικών μονάδων αποδεικνύεται από το πλήθος των ορισμών που του έχουν
αποδοθεί.
Ο ορισμός του εσωτερικού ελέγχου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1949 από το
Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (AICPA), σύμφωνα με το οποίο ‹‹ο εσωτερικός
έλεγχος αποτελεί ένα συντονισμένο σχέδιο και άλλα οργανωτικά μέσα και τρόποι που
υιοθετούνται από την επιχείρηση για να διατηρεί ασφαλή τα περιουσιακά της στοιχεία, να
ελέγχει την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων, να αυξάνει την
αποτελεσματικότητά της και να διασφαλίζει την υπάρχουσα πολιτική της Διοίκησης››. Ο
εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί την απόδοση της Διοίκησης και ελέγχει αν οι προβλεπόμενοι
από την επιχείρηση κανονισμοί και διαδικασίες εφαρμόζονται, ώστε να επιτυγχάνεται η
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και

των περιουσιακών στοιχείων της

επιχείρησης.
Ο Meigs (1984), όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως ‹‹ το πλάνο της επιχείρησης και όλες οι
μέθοδοι και διαδικασίες που ακολουθεί η Διοίκηση για να διασφαλίσει την όσο το δυνατόν
πιο αποδοτική συνεργασία με τη διεύθυνση της επιχείρησης, την πρόληψη και τον εντοπισμό
της απάτης και του λάθους, την ακρίβεια και ολοκλήρωση των λογιστικών αρχείων και την
έγκαιρη προετοιμασία όλων των χρήσιμων οικονομικών πληροφοριών››.
Ένας πληρέστερος ορισμός δόθηκε από τον Sawyer (2003), ο οποίος όρισε τον εσωτερικό
έλεγχο ως ‹‹μια συστηματική, αντικειμενική αξιολόγηση από εσωτερικούς ελεγκτές
διαφόρων λειτουργιών και ελέγχων μέσα σε έναν οργανισμό προκειμένου να εξακριβώσουν
εάν 1) οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες είναι ακριβείς και αξιόπιστες, 2)
αν οι κίνδυνοι της επιχείρησης εντοπίζονται και ελαχιστοποιούνται, 3) αν ακολουθούνται οι
εξωτερικοί κανονισμοί και οι υιοθετημένες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, 4) αν
πληρούνται ικανοποιητικά κριτήρια λειτουργίας, 5) αν οι πόροι χρησιμοποιούνται
οικονομικά, 6) αν οι στόχοι της επιχείρησης επιτυγχάνονται αποτελεσματικά και όλα αυτά με
σκοπό τη παροχή συμβουλών στη Διοίκηση και τη στήριξη της επιχείρησης για την
εκπλήρωση του σκοπού της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

1.

Γενικά

1.1

Αντικείμενο και έκταση διπλωματικής εργασίας

Στο πλαίσιο σύνταξης της διπλωματικής μας εργασίας διερευνήσαμε κατά πόσο το
σύστημα του εσωτερικού ελέγχου, συμβάλλει στην ανάπτυξη των εργασιών των
επιχειρήσεων, καθώς και στο σχεδιασμό του εξωτερικού ελέγχου.
Στο πλαίσιο αυτό ορίζουμε την έννοια και τις βασικές αρχές ενός σωστά δομημένου
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και αξιολογούμε πως αυτό μπορεί να βοηθήσει και
να υποστηρίξει την εργασία του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, τόσο κατά τη φάση του
σχεδιασμού του ελεγκτικού του έργου, όσο και κατά την υλοποίηση του.
Επίσης ερευνήσαμε το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε συγκεκριμένη επιχείρηση,
προκειμένου να διαπιστώσουμε τυχόν αδυναμίες στο σύστημα αυτό. Στη συνέχεια
διατυπώνουμε προτάσεις για τη θεραπεία των αδυναμιών αυτών, καθώς και
προτάσεις για τη βελτίωση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης.

1.2 Έννοια συστήματος εσωτερικού ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική
δραστηριότητα, επαρκώς σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις
λειτουργίες της επιχείρησης, ώστε να την βοηθά να επιτύχει τους αντικειμενικούς
σκοπούς της, προσφέροντας μία συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την
αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης κινδύνων.
Σε κάθε επιχείρηση, ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από τους εσωτερικούς
ελεγκτές, οι οποίοι είναι υπάλληλοί της επιχείρησης.
Με τον όρο "σύστημα εσωτερικού ελέγχου" εννοούμε:
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- την κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών, λογιστικών, μηχανογραφικών
& λοιπών υπηρεσιών της επιχείρησης.
- την κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού, και
- την εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών, μέτρων και ελέγχων ώστε να
περιορίζονται οι κίνδυνοι λαθών και άλλων ανωμαλιών κατά την εκτέλεση των
συναλλαγών, να αποκτούν μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία τα λογιστικά
αρχεία και στοιχεία της επιχείρησης, και να φυλάσσονται, αποτελεσματικά, τα
περιουσιακά της στοιχεία.
Επομένως, η οργάνωση ενός κατάλληλου συστήματος εσωτερικού ελέγχου που θα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης είναι απαραίτητη ως ένα είδος
διασφάλισης κατά των λαθών και αδυναμιών. Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει
αποτελεσματικά στον εντοπισμό των διαχειριστικών αδυναμιών, στην πρόληψη και
την καταστολή των αρνητικών γεγονότων και στην εύρυθμη λειτουργία της
επιχείρησης. Ο Εσωτερικός έλεγχος παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως,
πληροφορίες, αναλύσεις, εκτιμήσεις σχετικά με τις ελεγχθείσες κάθε φορά
δραστηριότητες με σκοπό να διασφαλίσουν την ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων,
την συμμόρφωση των οργάνων της Διοίκησης στις αποφάσεις, τις μεθόδους, τις
διαδικασίες και τα σχέδια της επιχείρησης, την οικονομικότητα και αποδοτικότητα
των χρησιμοποιηθέντων πόρων της επιχείρησης, τον έλεγχο της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις
και την βελτίωση των συστημάτων και την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

1.3 Βασικές αρχές του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
Οι βασικές αρχές ενός επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού
ελέγχου είναι οι εξής:
1. Επαρκής λογιστική οργάνωση και κατάλληλη μηχανογραφική υποστήριξη.
2. Ο σαφής διαχωρισμός των τριών βασικών λειτουργιών της επιχείρησης, δηλαδή της
συναλλακτικής, η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια των συναλλαγών, της
διαχειριστικής, η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση και φύλαξη των περιουσιακών
στοιχείων και της λογιστικής, η οποία περιλαμβάνει τη λογιστική απεικόνιση και
λογιστική

παρακολούθηση

των

συναλλακτικών

περιουσιακών στοιχείων της.
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πράξεων,

καθώς

και

των

Οι ανωτέρω λειτουργίες πρέπει να είναι, υπηρεσιακώς, ανεξάρτητες και να
ασκούνται από πρόσωπα, τα οποία δεν συνδέονται με στενό προσωπικό ή
οικογενειακό δεσμό.
3. Η κατανομή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και ευθυνών πρέπει να γίνεται στο
προσωπικό της επιχείρησης, που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και να
σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε καμία συναλλακτική ή διαχειριστική πράξη και
λογιστική καταχώρηση να ολοκληρώνεται από ένα και μόνο υπάλληλο, αλλά η
εργασία του καθενός να είναι συμπληρωματική της εργασίας ενός, τουλάχιστον,
άλλου υπαλλήλου και να ελέγχεται από ένα τρίτο υπάλληλο (εσωτερικό ελεγκτή).
4. Η άμεση έκδοση προκαθορισμένων στοιχείων για κάθε είσπραξη ή πληρωμή, καθώς
και για κάθε δημιουργία απαίτησης ή υποχρέωσης της επιχείρησης, η επικύρωση τους
από αρμόδια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της και η ορθή λογιστικοποίησή τους.
5. Η καθιέρωση μέτρων φυσικής προστασίας των λογιστικών αρχείων και στοιχείων,
καθώς και μέτρων, τα οποία να αποκλείουν οποιαδήποτε πρόσβαση σ’αυτά, μη
αρμοδίων υπαλλήλων της επιχείρησης.
6. Η διενέργεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, φυσικών επαληθεύσεων των
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, καθώς και σχετικών συμφωνιών και λοιπών
λογαριασμών (π.χ. Τράπεζες, πελάτες κ.λ.π.) από αρμόδιο υπάλληλο, ανεξάρτητο από
εκείνον, που έχει την ευθύνη της ορθής λογιστικής παρακολούθησης και συμφωνίας
των λογαριασμών.
7. Η λήψη μέτρων φυσικής προστασίας των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η
χρήση ή διάθεση αυτών μόνο κατόπιν προκαθορισμένης διαδικασίας.

1.4 Αναγκαιότητα εσωτερικού ελέγχου
Η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου γίνεται αντιληπτή από τον γενικότερο
ορισμό του εσωτερικού ελέγχου. Όπως προαναφέραμε, ο εσωτερικός έλεγχος ως μια
ανεξάρτητη αντικειμενική και συμβουλευτική διαδικασία αξιολογεί αν λειτουργεί
αποτελεσματικά μια επιχείρηση και προτείνει στη διοίκηση τις κατάλληλες
βελτιώσεις και τη λήψη περαιτέρω μέτρων.
Η αναγκαιότητα για ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου σε κάθε επιχείρηση πηγάζει από
δύο παράγοντες, α) τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης και β) τις αδυναμίες του
συστήματος εσωτερικών ελέγχων- διαδικασιών και το βαθμό εφαρμογής τους. Οι
απροσεξίες, τα σφάλματα, όπως και τα φαινόμενα κλοπών, απάτης και ατασθαλιών
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είναι συνυφασμένα με την ανθρώπινη ύπαρξη και πηγάζουν από τις ατέλειες της
ανθρώπινης φύσης και ηθικής. Για την πρόληψη και καταπολέμηση των ανωτέρω
φαινομένων δεν αρκούν συνηθισμένα μέτρα αλλά είναι απαραίτητο ένα πολύτιμο
εργαλείο όπως ο εσωτερικός έλεγχος που θα προλαμβάνει κακόβουλες ενέργειες και
σφάλματα που θα μπορούσαν να πλήξουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Η ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητη τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις όσο
και σε πιο μικρές. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι περισσότερο ευάλωτες στην απάτη
επειδή συχνά δεν διαθέτουν αποτελεσματικούς εσωτερικούς ελέγχους. Επιπλέον οι
πόροι που διαθέτουν είναι περιορισμένοι και πρέπει να χρησιμοποιούνται αποδοτικά
και αποτελεσματικά. Σε κάθε περίπτωση είτε μία επιχείρηση είναι ατομική είτε έχει
πολλούς υπαλλήλους, ο εσωτερικός έλεγχος θεωρείται αναγκαίος γιατί εξασφαλίζει
ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, οι πόροι δεν θα χάνονται και θα
υπάρχουν λιγότερο δυσάρεστες εκπλήξεις. Όμως ο εσωτερικός έλεγχος είναι
απαραίτητος και όσο η επιχείρηση γίνεται μεγαλύτερη, γιατί έχει πολυπλοκότερη
διάρθρωση. Στις μεγάλες επιχειρήσεις η αποκέντρωση των υπηρεσιών, η διατήρηση
υποκαταστημάτων, εργοταξίων, πρακτορείων κάνει πιο έντονη την ανάγκη
εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα και ακρίβεια των
εγγράφων, να προληφθούν διαχειριστικές ανωμαλίες και γενικότερα να υπάρχει
παρακολούθηση των προγραμμάτων δραστηριότητας.
Η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι μεγάλη, αν αναλογιστεί κανείς τα
οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή και λειτουργία ενός συστήματος
εσωτερικού ελέγχου, μερικά από τα οποία είναι τα εξής:
√ Επιβεβαίωση ότι εφαρμόζονται ικανοποιητικά συστήματα και διαδικασίες.
√ Βελτίωση των συστημάτων και διαδικασιών, ώστε να αποτρέπονται και να
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, καθώς και να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από
άδικους καταλογισμούς ευθυνών.
√ Περιορισμός άσκοπης γραφειοκρατικής εργασίας.
√ Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων.
√ Δοκιμή και εφαρμογή ιδεών που καταργούν χρονοβόρες και αναποτελεσματικές
διαδικασίες.
√ Καλλιέργεια εμπιστοσύνης στη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.
√ Αποφυγή αλόγιστων δαπανών.
√ Εντοπισμός παρεκκλίσεων από τις προσδοκίες της Διοίκησης.
√ Διασφάλιση των συμφερόντων επενδυτών και μετόχων της επιχείρησης.
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Συμπερασματικά η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι
κομβική για μια επιχείρηση γιατί βοηθάει στην επίτευξη των στόχων της,

της

κερδοφορίας της και αποτρέπει την απώλεια πόρων. Συμβάλλει στην εξασφάλιση
αξιόπιστων οικονομικών εκθέσεων και στη διαβεβαίωση ότι η επιχείρηση
εναρμονίζεται με τους νόμους και κανονισμούς και έτσι δεν έρχεται αντιμέτωπη με
την απώλεια της φήμης της και άλλες αρνητικές συνέπειες. Ουσιαστικά βοηθάει μια
επιχείρηση να φτάσει στο σκοπό της, αποφεύγοντας παγίδες και εκπλήξεις στην
πορεία.
Όμως ο εσωτερικός έλεγχος είναι αναγκαίος και για τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Η διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου και το πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί,
εξαρτάται από το σύστημα και την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου που έχει
υιοθετήσει η επιχείρηση. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές προκειμένου να πεισθούν
για την αξιοπιστία των λογιστικών δεδομένων, προβαίνουν σε εξέταση και
αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, για να προχωρήσουν στο
καθορισμό του προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος της ελεγκτικής
διαδικασίας, που είναι απαραίτητα για να μπορέσουν να εκφράσουν γνώμη όσον
αφορά την ειλικρίνεια και αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ουσιαστικά οι εξωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των εσωτερικών
ελεγκτών, συμπληρωματικά για τη δική τους εργασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
2. Εσωτερικός έλεγχος στη σύγχρονη επιχείρηση
2.1 Σκοπός και χρησιμότητα εσωτερικού ελέγχου
Στην Ελλάδα δειλά άρχισε να εκφράζεται η έννοια και η σημασία του εσωτερικού
ελέγχου από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και έπειτα.
Σήμερα, ειδικότερα για τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν εισηγμένες μετοχές ή
άλλες κινητές αξίες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, η ελληνική νομοθεσία
(Ν.3016/2002, Απόφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/2000) επιβάλλει την
δημιουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η
οργάνωση & λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή
των μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η
διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της
επιχείρησης. Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι
ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της
επιχείρησης και εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού
συμβουλίου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της
επιχείρησης και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η επιχείρηση
υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή
στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα εργάσιμων
ημερών από τη μεταβολή αυτήν. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι
εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου,
αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της επιχείρησης και να έχουν
πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της επιχείρησης. Τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες

στους

εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους. Η
διοίκηση της επιχείρησης οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα
απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους.
Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών των επιχειρήσεων, οι διοικήσεις τους,
δεν έχουν άμεση και αντικειμενική πληροφόρηση προκειμένου να εξακριβώσουν αν
το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης λειτουργεί ικανοποιητικά. Για το
λόγο αυτό παρέστη η ανάγκη δημιουργίας μιας ανεξάρτητης λειτουργίας μέσα στην
επιχείρηση, ο εσωτερικός έλεγχος. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία ανεξάρτητη,
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αντικειμενική και παράλληλα συμβουλευτική δραστηριότητα, που βοηθάει τις
επιχειρήσεις στην επίτευξη των στόχων τους, μέσα από μία συστηματική αξιολόγηση
και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της, τη διαχείριση των
επιχειρηματικών κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου.
Όπως προαναφέραμε, ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου εννοούμε το σύνολο των
πολιτικών, των μεθόδων και των διαδικασιών που ακολουθούνται

από μία

επιχείρηση, με σκοπό την εύλογη επιβεβαίωση των μετοχών της, ότι οι στόχοι της
επιχείρησης θα πραγματοποιηθούν. Προκειμένου ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου
να είναι αποδοτικό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών, και
λογιστικών υπηρεσιών, κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθύνης του
προσωπικού και τέλος εφαρμογή των κανόνων, των διαδικασιών και της νομοθεσίας
έτσι ώστε να περιορίζονται οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, να εξασφαλίζεται η
αξιοπιστία και η ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης (αποφυγή
ατασθαλιών, καταχρήσεων, κλοπής), να διαφυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία της
επιχείρησης, να επιτυγχάνεται οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων κλπ.
Ο εσωτερικός έλεγχος, στα πλαίσια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,
διακρίνεται

στους

ακόλουθους

τομείς:

χρηματοοικονομικός,

λειτουργικός,

διοικητικός. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται με τη μορφή ειδικών έργων, βάσει
σχετικού προγραμματισμού και προϋπολογισμού, ενώ για την αποτελεσματική
διενέργεια τους χρησιμοποιούνται ειδικά προγράμματα ελέγχου. Αναλυτικά:



Χρηματοοικονομικός έλεγχος:

Ο Χρηματοοικονομικός έλεγχος επιδιώκει την προστασία της περιουσίας των
μετόχων, την αξιοπιστία και την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων της
επιχείρησης, τη σωστή απεικόνιση των συναλλαγών, την αποδοτικότερη χρήση των
πόρων κλπ. Οι χρηματοοικονομικοί έλεγχοι είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένοι
έτσι ώστε να παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης και ότι καταχωρούνται σύμφωνα με τις
παραδεγμένες γενικές λογιστικές αρχές.
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 Λειτουργικός έλεγχος:
Σκοπός του λειτουργικού ελέγχου είναι η αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχεται το οργανόγραμμα της
επιχείρησης και αξιολογείται η λειτουργία του κάθε τμήματος. Ακόμη ελέγχεται αν
ακολουθούνται οι κανονισμοί της επιχείρησης και οι αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και αν εφαρμόζονται οι νόμοι του κράτους. Τέλος ελέγχεται κατά
πόσο οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ύστερα από εξουσιοδότηση των ανώτερων
στελεχών της διοίκησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των διαθεσίμων
μέσων παραγωγής.


Διοικητικός έλεγχος:

Με τη βοήθεια του διοικητικού ελέγχου, εξετάζεται ο βαθμός αποτελεσματικότητας
της διοίκησης, της οργάνωσης, της επικοινωνίας και συνεργασίας όλων των επίπεδων
ιεραρχίας

μέσα

στην

επιχείρηση.

Στην

έννοια

του

διοικητικού

ελέγχου

περιλαμβάνονται οι κανόνες και οι μέθοδοι που επιβάλει η διοίκηση της επιχείρησης
στο προσωπικό της για την προσήλωση του στις αρχές, τις κατευθύνσεις και στους
στόχους της, αποβλέποντας παράλληλα στην αξιολόγηση και στην καλύτερη
αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού.
Κάθε επιχείρηση, προκειμένου να λειτουργήσει ικανοποιητικά, πρέπει να κινείται
μέσα στα πλαίσια ενός οργανωμένου συστήματος λειτουργιών, σύμφωνα με μια
σειρά μέτρων, κανονισμών και νομοθετημάτων. Το σύστημα αυτό, το οποίο πρέπει
να αναπροσαρμόζεται συνεχώς προκειμένου να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της
αγοράς, καλείται σύστημα εσωτερικού ελέγχου και δεν είναι τίποτα περισσότερο από
ένα σύνολο διαδικασιών, μεθόδων και κανόνων που εφαρμόζει μια επιχείρηση
προκειμένου να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές, και τους κανονισμούς της
διοίκησης αλλά και τη νομοθεσία της πολιτείας. Η ανάγκη δημιουργίας ενός
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η ανάπτυξη του μέσα στην επιχείρηση
εξαρτάται κυρίως από τις δραστηριότητες της επιχείρησης και το αντικείμενο της.
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί το εργαλείο της διοίκησης με τη βοήθεια
του οποίου ακολουθεί τις στρατηγικές που έχει επιλέξει προκειμένου να επιτύχει τους
στόχους της. Με τη βοήθεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου επιτυγχάνεται η
ορθή διαχείριση των πόρων της επιχείρησης και η αξιοποίηση των μέσων παραγωγής
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ διαφυλάσσονται και τα περιουσιακά της
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στοιχεία. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου διέπεται από κανόνες που εξασφαλίζουν
την διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου (από την πρόληψη, τον εντοπισμό μέχρι
και την καταστολή αυτού). Ακόμη κατανέμει τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες μεταξύ
των τμημάτων και των εργαζομένων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ αυτών,
ενώ φροντίζει όλες οι αποφάσεις της διοίκησης να είναι γνωστές, κατανοητές και
εφαρμόσιμες από όλα τα στελέχη της επιχείρησης σε οποιοδήποτε επίπεδο ιεραρχίας
και αν ανήκουν. Τέλος, ως σύστημα, αποβλέπει στη θέσπιση συγκεκριμένων
δικλείδων ασφαλείας, προκειμένου να συμβάλει στο συντονισμό και την αρμονική
συνύπαρξη μεταξύ των λειτουργιών του.
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο σύνολο
συστημάτων τα οποία συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.
Πιο συγκεκριμένα, ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει κυρίως τα
ακόλουθα:


Εξασφάλιση εγκεκριμένου οργανογράμματος σε πλήρη ανάπτυξη.



Περιγραφή καθηκόντων και διαδικασιών ανά τμήμα.



Αξιολόγηση προσωπικού και σωστή αξιοποίησή του.



Προγραμματισμός δράσης και απολογισμός έργου της επιχείρησης.



Ασφάλεια προσωπικού και παγίων περιουσιακών στοιχείων.



Πολιτική αγορών-προμηθειών, καθορισμός ορίων έγκρισης δαπανών.



Πολιτική πωλήσεων-τιμολόγησης, διαδικασίες εισπράξεων.



Προστασία πληροφοριακών συστημάτων.



Συστήματα ISO παραγωγικής διαδικασίας και διαχείριση αποθεμάτων.



Ασφαλής διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων.



Καθιέρωση αρχών εσωτερικού ελέγχου.



Καθιέρωση πολιτικών και περιγραφή διαδικασιών.



Καθιέρωση μηνιαίων αναφορών.



Εκπροσώπηση της επιχείρησης έναντι τρίτων.



Στρατηγική πολιτικής επενδύσεων και λήψης δανείων.
Μία από τις βασικότερες αρχές ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου αποτελεί η
κατάλληλη στελέχωση της επιχείρησης από έμπειρο και επαρκές προσωπικό, καθώς
και η ορθή αξιολόγηση του. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ευθυνών
και των υποχρεώσεων κάθε τμήματος αλλά και κάθε στελέχους, ενώ η εργασία κάθε
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υπαλλήλου πρέπει να συμπληρώνεται από την εργασία ενός άλλου και στη συνέχεια
να ελέγχεται από κάποιο τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο.
Για κάθε συναλλαγή και εκπροσώπηση της επιχείρησης πρέπει να υπάρχει
εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, προκειμένου να
τηρούνται οι πολιτικές, οι διαδικασίες, και οι αρχές της διοίκησης. Επίσης, πρέπει να
υπάρχει έγκριση κάθε συναλλαγής πριν την εκτέλεση της, και να απεικονίζεται έτσι
που να παρέχεται σωστή πληροφόρηση. Θα πρέπει να υπάρχει συστηματική
επιτήρηση και συνεχής επιθεώρηση των εργαζομένων της επιχείρησης όλων των
βαθμίδων. Επιπρόσθετα με την βοήθεια μελετών, πορισμάτων, εκθέσεων κλπ. πρέπει
να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης προκειμένου να
ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Ο σχεδιασμός και η έκταση του ελέγχου
πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες της επιχείρησης και τα επίπεδα κινδύνου
που η ίδια αντιμετωπίζει. Η καθιέρωση ανεξάρτητου τμήματος εσωτερικού ελέγχου
κι η εποπτεία του από τη διοίκηση αποτελούν την καλύτερη άμυνα.

2.2 Προσόντα και δεξιότητες εσωτερικού ελεγκτή
Ο εσωτερικός ελεγκτής, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
επαγγέλματός του, πρέπει να έχει τα ανάλογα προσόντα, που αναφέρονται, κυρίως,
στην προσωπικότητά του , στην επιστημονική του κατάρτιση και στην επαγγελματική
του συγκρότηση. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του βάσει
συγκεκριμένων αρχών, όπως αυτές ορίζονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των
εσωτερικών ελεγκτών, ο οποίος έχει στόχο να προάγει την ηθική κουλτούρα στο
επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να επιδεικνύει
ακεραιότητα και αντικειμενικότητα, ώστε ορθά να κρίνει και να αξιολογεί όλα τα
δεδομένα, προβαίνοντας σε μία ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών
περιπτώσεων, χωρίς να επηρεάζεται αδικαιολόγητα από τα προσωπικά του
συμφέροντα, ή τα συμφέροντα άλλων. Επίσης, πρέπει να χειρίζεται με εχεμύθεια την
πληροφόρηση που λαμβάνει και να μην κοινοποιεί πληροφορίες χωρίς κατάλληλη
εξουσιοδότηση ή χωρίς να υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση. Τέλος,
πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που απαιτείται
για την παροχή των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου.
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2.3 Ανεξαρτησία και ευθύνη εσωτερικού ελεγκτή
Βασική παράμετρος για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί
η ‹‹ανεξαρτησία›› του εσωτερικού ελεγκτή. Όπως προαναφέραμε, οι εσωτερικοί
ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες που ελέγχουν, να έχουν
ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, αρχεία,
περιουσιακά στοιχεία, προσωπικό, να εκτελούν την εργασία τους απαλλαγμένοι από
κάθε είδους παρεμβάσεις. Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω πρέπει το Διοικητικό
Συμβούλιο να υποστηρίζει το έργο των εσωτερικών ελεγκτών και ο εσωτερικός
έλεγχος να υπάγεται και να αναφέρεται ιεραρχικά σε ανώτατο επίπεδο διοίκησης.
Ο Διευθυντής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσει και να τηρεί ένα πρόγραμμα
ποιοτικής διασφάλισης και βελτίωσης, το οποίο να καλύπτει όλες τις πλευρές της
δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου και να εποπτεύει συνεχώς την
αποτελεσματικότητά του. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο ώστε
να βοηθάει τον εσωτερικό έλεγχο, να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες
της επιχείρησης και να διαβεβαιώνει ότι η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου
διενεργείται σύμφωνα με τα Πρότυπα και τον Κώδικα Ηθικής. Ο σκοπός και οι
αρμοδιότητες της δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθορίζονται
γραπτώς και να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον τα πρότυπα
ορίζουν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν ένα λεπτομερές πλάνο για
κάθε δραστηριότητά τους, να αξιολογούν και να καταγράφουν όλες τις πληροφορίες
για την επίτευξη των στόχων τους έτσι ώστε ο εσωτερικός έλεγχος να συμβάλλει
στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.

2.4 COSO μοντέλο εσωτερικού ελέγχου
Η Committee on Sponsoring Organizations (COSO), της Επιτροπής Treadway είναι
μια αμερικάνικη ιδιωτική πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε το 1985 από πέντε
επαγγελματικές οργανώσεις :
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- The Institute of Internal Auditors
- American Institute of Certified Public Accountants
- American Accounting Association
- Institute of Management Accountants
- Financial Executives Institute.
Το μοντέλο COSO αποτελεί ένα πλαίσιο οδηγιών που στόχο έχει να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν
και στην βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των οικονομικών τους
καταστάσεων, μέσα από μια σωστότερη εταιρική διακυβέρνηση, στα πλαίσια πάντα
της ηθικής και των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και βασιζόμενες σε ένα
αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
Ουσιαστικά η Committee on Sponsoring Organizations (COSO) ανέπτυξε ένα
μοντέλο για την αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων το οποίο έχει υιοθετηθεί ως το
γενικά αποδεκτό πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο και αποτελεί για τις επιχειρήσεις,
προϊόν μέτρησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
Το Μοντέλο COSO ορίζει ως εσωτερικό έλεγχο μια διαδικασία, εγκεκριμένη από το
Διοικητικό Συμβούλιο μίας επιχείρησης ή άλλου αρμοδίου οργάνου, σχεδιασμένη να
παρέχει εύλογη διασφάλιση, σχετικά με την επίτευξη των εξής αντικειμενικών
στόχων :


Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών (συναλλακτική,
διαχειριστική, λογιστική)



Αξιοπιστία των οικονομικών εκθέσεων (οικονομικές καταστάσεις, λοιπές
εκθέσεις)



Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και Κανονισμούς.

Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου σε μια επιχείρηση αποτελείται από πέντε
βασικά και αλληλένδετα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένους τομείς
δραστηριότητας.

¹(Λουμιώτης,

2015‹‹Διαχείριση

Κινδύνων

και

εσωτερικός

έλεγχος››)

1. Περιβάλλον ελέγχου.
Το περιβάλλον ελέγχου αναφέρεται στα εξής στοιχεία:


Ακεραιότητα και ηθικές αξίες και πόσο λαμβάνονται υπόψη κατά τη θέσπιση και
τήρηση συγκεκριμένων κανόνων συμπεριφοράς και οδηγιών σχετικά με
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γενικότερη επιχειρηματική πρακτική, τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, τις
διαπραγματεύσεις και συνεργασίες με πελάτες, προμηθευτές, επενδυτές, ελεγκτές
και άλλους τρίτους, το συσχετισμό των αμοιβών με την πραγματοποίηση σχεδόν
ανέφικτων στόχων.


Ευθύνες και προσόντα των εργαζομένων: Αναλυτική περιγραφή των

προσόντων και ικανοτήτων που απαιτεί η κάθε δραστηριότητα και κατά πόσο οι
αρμόδιοι μπορούν να ανταπεξέλθουν ή όχι σε αυτές τις απαιτήσεις.


Διοικητικό Συμβούλιο ή Ελεγκτική Επιτροπή. Διασφάλιση ή όχι ανεξαρτησίας
των ελεγκτών από τη Διοίκηση, διεξαγωγή ή όχι συχνών συναντήσεων μεταξύ
των διοικούντων και των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών με σκοπό την
άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση της Ελεγκτικής Επιτροπής για όλα τα
σημαντικά θέματα και αποφάσεις της Διοίκησης ακόμα και για ευαίσθητα ή
απόρρητα θέματα.



Φιλοσοφία

και

πράξεις

της

Διοίκησης.

Επίπεδο

αποδεκτού

κινδύνου,

αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών βαθμίδων διοίκησης, διαφωνίες.


Η Οργανωτική δομή του οργανισμού βοηθά ή όχι στη διεκπεραίωση των
δραστηριοτήτων και στην παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης, οι υπεύθυνοι
διοικούντες

έχουν

τα

απαιτούμενα

προσόντα,

γνώσεις,

εμπειρία

και

υπευθυνότητα.


Ανάθεση εξουσίας και ευθυνών. Σωστός καταμερισμός ευθυνών στο προσωπικό,
επαρκής αριθμός εργαζομένων, ανάλογος με το μέγεθος και το αντικείμενο της
επιχείρησης.



Πολιτική ανθρώπινου δυναμικού: διαδικασίες και κριτήρια προσλήψεων,
προαγωγών, απολύσεων και αμοιβών.

2.

Αξιολόγηση των κινδύνων.



Για την καλύτερη αξιολόγηση των κινδύνων, πρέπει να γίνει σαφής

καθορισμός των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης, τόσο σε επίπεδο αποδοτικής
και αποτελεσματικής διαχείρισης, όσο και σε επίπεδο της προετοιμασίας των
οικονομικών καταστάσεων και παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της
συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς και να εκτιμηθεί κατά πόσο
ικανοποιούνται οι στόχοι αυτοί όπως θα έπρεπε.
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Αναγνώριση και ανάλυση των πιθανών κινδύνων που μπορεί να οφείλονται

τόσο σε εξωτερικούς παράγοντες (τεχνολογική εξέλιξη, αλλαγές στις προτιμήσεις των
πελατών, ανταγωνισμός, νομοθεσία, φυσικές καταστροφές, κοινωνικοοικονομικές
αλλαγές), όσο και σε εσωτερικούς (επάρκεια και καταλληλότητα εργατικού
δυναμικού, αποτελεσματικότητα της διοίκησης, φύση εργασιών της επιχείρησης) και
συσχέτιση αυτών με τους σημαντικούς στόχους της επιχείρησης.



Μελέτη αντιμετώπισης των κινδύνων.

3. Δραστηριότητες ελέγχου
Δραστηριότητες ελέγχου είναι οι πολιτικές και διαδικασίες που θα συμβάλουν στην
επίτευξη των στόχων της επιχείρησης και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των
κινδύνων που αντιμετωπίζει. Σε αυτές περιλαμβάνονται εγκρίσεις συναλλαγών,
συμφωνίες, ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων, επισκοπήσεις εκτελέσεως των
λειτουργιών, διαχωρισμός καθηκόντων, έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων,
και άλλα που μπορεί να επιβάλλει η ιδιαιτερότητα της κάθε επιχείρησης (πχ.
Γεωγραφική διασπορά προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων).

4. Πληροφόρηση & Επικοινωνία
Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πληροφόρηση, η οποία να αξιοποιείται από όλα τα
επίπεδα

της

διοίκησης

της

επιχείρησης

και

να

κοινοποιείται

βάσει

χρονοδιαγράμματος. Πρέπει να υπάρχει σαφής ενημέρωση για τις ευθύνες των
εργαζομένων, παρέχοντας τους πληροφορίες, που θα τους επιτρέπουν, να ασκούν τα
καθήκοντα τους, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών
εργασιών, τα πορίσματα των μελετών καθώς και τα συμπεράσματα των
συνεδριάσεων, τα οποία αποτελούν μέρος βελτίωσης και αξιολόγησης της απόδοσης
των δραστηριοτήτων, πρέπει να κοινοποιούνται, με τη μορφή εκθέσεων έγκαιρα,
τακτικά και προγραμματισμένα σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης με σκοπό την
ενημέρωση τους και τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Τέλος, πρέπει ακόμη να γίνεται
επανέλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι διορθωτικές ενέργειες, που
έπρεπε να γίνουν, όντως έγιναν και αν ήταν οι πλέον ενδεδειγμένες.
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5. Παρακολούθηση
Η παρακολούθηση που έχει θεσπίσει η διοίκηση, καθορίζει και αξιολογεί την
ποιότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Πρέπει να γίνονται διαρκείς και
ξεχωριστές αξιολογήσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στη διοίκηση να
προσδιορίσει κατά πόσο ο εσωτερικός έλεγχος είναι αποτελεσματικός. Πρέπει να
γίνεται αναφορά των αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, να
προσδιορίζονται και να κοινοποιούνται άμεσα οι αδυναμίες του προς τους
υπευθύνους του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, προς τη Διοίκηση καθώς και προς
εκείνους που είναι επιφορτισμένη με την Εταιρική Διακυβέρνηση της επιχείρησης.
Το μέγεθος και η συχνότητα των ξεχωριστών αξιολογήσεων εξαρτάται κάθε φορά
από την αξιολόγηση των κινδύνων και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της
συνεχούς εποπτείας.

2.5 Ο Ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την διακυβέρνηση της επιχείρησης σύμφωνα
πάντα με το νόμο και τους κανονισμούς που διέπουν κάθε χώρα. Είναι εκείνο που
θέτει τις κατάλληλες πολιτικές, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι αποτελεσματικές
διαδικασίες των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και να διασφαλιστεί η
αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων. Κάθε ενέργεια του Διοικητικού
Συμβουλίο πρέπει να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της εντιμότητας και της διαφάνειας
απέναντι στους μετόχους και στους υπολοίπους, άμεσα ενδιαφερομένους, με αυτή
(stakeholders).
Οι σημαντικότερες ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:


Ο καθορισμός της επιχειρησιακής πολιτικής και της στρατηγικής.



Ο διορισμός και ο έλεγχος των executive managers.



Η επιθεώρηση της επιχειρησιακής προόδου όσον αφορά τους στόχους που τίθενται.



Η ευθύνη απέναντι στους μετόχους και στους stakeholders.
Η επιτυχία

ενός

Διοικητικού

Συμβουλίου

εξαρτάται

από

τα

οικονομικά

αποτελέσματα που επιτυγχάνει με την προϋπόθεση ότι λειτουργεί πάντα με
εντιμότητα και διαφάνεια. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη
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Γενική Συνέλευση των μετόχων και λαμβάνουν αποφάσεις, ασκώντας έλεγχο επί των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Μία από τις αρμοδιότητες του είναι και η εποπτεία
των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης (executive managers). Τέλος
το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο και για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της
επιχείρησης όπου με τις πολιτικές και τους κανονισμούς που ορίζουν, εξασφαλίζουν
την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αυτού και κατά συνέπεια την
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

2.6. Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή
Το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή έγινε ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα στις
αρχές της προηγούμενης δεκαετίας χάρη στην απόφαση 5/204/14-11-2000 της
επιτροπής κεφαλαιαγοράς και στο νόμο 3016/2002, όπου διασφαλίζεται η
ανεξαρτησία του έργου του εσωτερικού ελεγκτή, από τη στιγμή που επιβάλλεται οι
εσωτερικοί ελεγκτές να μην υπάγονται ιεραρχικά σε καμιά άλλη υπηρεσιακή μονάδα
της επιχείρησης, αλλά να αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002, οι εσωτερικοί ελεγκτές όταν ασκούν τα καθήκοντα
τους έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου, εγγράφου, αρχείου
(τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου) της επιχείρησης και να έχουν
πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της. Η διοίκηση και τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν
να παρέχουν στους εσωτερικούς ελεγκτές όλες τις πληροφορίες και τα απαραίτητα
μέσα για να διευκολύνουν το έργο τους.
Μέχρι πριν μερικά χρόνια το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή ταυτιζόταν με το
ρόλο του ‹‹αστυνομικού››, από τη στιγμή που το έργο του εστιαζόταν στον
οικονομικό έλεγχο (έλεγχος επί των οικονομικών καταστάσεων) των επιχειρήσεων,
πραγματοποιώντας ελέγχους μετά την ολοκλήρωση της εργασίας (κατασταλτικούς
ελέγχους) για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις διαδικασίες της επιχείρησης.
Όμως αυτός ο απλός έλεγχος που επικεντρωνόταν στη διεκπεραίωση και στη
συμμόρφωση ή μη των κανονισμών της επιχείρησης από το προσωπικό είχε ως
αποτέλεσμα να αγνοείται ο ανθρωποκεντρικός παράγοντας και να μην μπορούν να
αντιμετωπιστούν σε βάθος κίνδυνοι που αφορούσαν σε διοικητικά και διαχειριστικά
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προβλήματα, καθιστώντας την επιχείρηση ευάλωτο στην απάτη. Μάλιστα οι
περιορισμένες θέσεις εσωτερικών ελεγκτών βρισκόταν συνήθως στα λογιστήρια των
επιχειρήσεων, αναγκάζοντάς τους να ασχολούνται με καθημερινές εργασίες ρουτίνας
των λογιστηρίων, με αποτέλεσμα ο χρόνος να μην επαρκεί για την ενασχόληση με το
αντικείμενό τους. Βέβαια αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει, από τη στιγμή
που οι διοικήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη εκπαιδεύονται και ενημερώνονται για
τον εσωτερικό έλεγχο και αναγνωρίζουν ότι ο ανεξάρτητος ρόλος του εσωτερικού
ελεγκτή δεν πρέπει να συγχέεται με άλλους ρόλους της επιχείρησης.
Ο εσωτερικός ελεγκτής έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου της ελεγχόμενης και
διαθέτει επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα γνώσης και εμπειρίας. Είναι
υποχρεωμένος να υπακούει στις υποδείξεις της Διοίκησης, ακόμη και αν
διαφοροποιούνται από τα γενικά ελεγκτικά πρότυπα και να εφαρμόζει τον εσωτερικό
κανονισμό της επιχείρησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας
με την επιχείρηση στην οποία ασκεί το έργο του, ενεργεί για λογαριασμό της και
υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση. Στα πλαίσια του ρόλου του, πραγματοποιεί
δειγματοληπτικούς ελέγχους στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και στις λειτουργίες
της επιχείρησης, αξιολογεί τη συμμόρφωση τους σύμφωνα με τις πολιτικές και τους
κανόνες που έχει θέσει η Διοίκηση και ενημερώνει τη Διοίκηση για τα αποτελέσματα.
Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι σαφώς προσδιορισμένος σε μεγάλες
επιχειρήσεις, όπως Τράπεζες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπου υπάρχει
συνήθως Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, στελεχωμένη από Διευθυντή και
εσωτερικούς ελεγκτές διαφόρων βαθμίδων. Από την άλλη, στην πλειοψηφία των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων λειτουργεί ένα υποτυπώδες σύστημα εσωτερικού
ελέγχου ή συχνά απουσιάζει τελείως. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το έργο του
εσωτερικού ελεγκτή μπορεί να ασκείται όχι από κάποιο ξεχωριστό πρόσωπο, αλλά
από προϊσταμένους διαφόρων υπηρεσιών, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα τους.
Η θέση των εσωτερικών ελεγκτών καθώς και ο τρόπος που εκτελούν τα καθήκοντα
τους έχει παρουσιάσει σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν. Σ’ ένα
συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, που οι ανάγκες και το μέγεθος των επιχειρήσεων
μεταβάλλονται συνεχώς, ο εσωτερικός έλεγχος και κατ’ επέκταση ο εσωτερικός
ελεγκτής κατέχουν σημαντική θέση στην επιχείρηση με αυξημένες ευθύνες. Έτσι ενώ
αρχικά αρμοδιότητα του εσωτερικού ελεγκτή ήταν η επίβλεψη του έργου της
διοίκησης, ύστερα από πιέσεις των διοικήσεων των επιχειρήσεων, εμπλουτίστηκε ο
ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή και παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερα
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τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ταλανίζεται από έντονη οικονομική ύφεση και η
ανάγκη για μείωση του κόστους λειτουργίας και αύξησης της αποδοτικότητας των
επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερη από ποτέ, ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή έχει
αναβαθμιστεί και θεωρείται ως βασικός σύμβουλος της διοίκησης τόσο για την
αξιολόγηση της υπάρχουσας στρατηγικής, όσο και για τη χάραξη πλάνου
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για τη πλειοψηφία των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που οι διοικήσεις τους επιθυμούν περιορισμένο ρόλο
του εσωτερικού ελεγκτή με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος.
Για να επιτελούν σωστά το έργο τους οι εσωτερικοί ελεγκτές, πρέπει να διακρίνονται
για το ήθος, το χαρακτήρα, την εξειδικευμένη επιστημονική τους κατάρτιση, την
κριτική σκέψη, τη διοικητική ικανότητα, το θάρρος της γνώμης τους, το διερευνητικό
πνεύμα και την ειλικρίνεια τους.

2.7. Κώδικας δεοντολογίας εσωτερικών ελεγκτών
Το Διεθνές Ινστιτούτου εσωτερικών ελεγκτών (Institute of Internal Auditors-IIA),
δημιούργησε για τα μέλη του έναν κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς ‹‹κώδικας
δεοντολογίας›› (code of ethics), προκειμένου να προάγει την κουλτούρα ηθικής και
να προασπίσει το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή. Ο κώδικας αυτός αποτελεί
έναν πρακτικό οδηγό και παρέχει καθοδήγηση στους εσωτερικούς ελεγκτές ώστε να
υπηρετούν το λειτούργημα. Περιλαμβάνει κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να
ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές καθώς και τις αρχές που σχετίζονται με το
επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή και πρέπει να εφαρμόζουν κατά τη διεξαγωγή
του έργου τους.
Σύμφωνα με το IIA, υπάρχουν τέσσερις αρχές τις οποίες πρέπει οι εσωτερικοί
ελεγκτές να υπερασπίζουν και να εφαρμόζουν και κατ’ επέκταση είναι τα στοιχεία
που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον εσωτερικό ελεγκτή.
Οι αρχές αυτές είναι:
1. Aκεραιότητα: Η αρχή αυτή εδραιώνει την εμπιστοσύνη στον εσωτερικό έλεγχο
και παρέχει έτσι τη βάση για στήριξη της κρίσης των εσωτερικών ελεγκτών. Η
ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών αποδεικνύεται με τους εξής κανόνες
συμπεριφοράς.
⁘ Εκτέλεση της εργασίας τους με εντιμότητα, επιμέλεια και υπευθυνότητα.
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⁘ Τήρηση των νόμων και κοινοποίηση όσων απαιτούνται από τη νομοθεσία και το
επάγγελμα.
⁘ Μη συνειδητή εμπλοκή σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα και ανάληψη
δραστηριοτήτων που απαξιώνουν την επιχείρηση ή που δεν συνάδουν με το
επάγγελμα.
⁘ Σεβασμός και συμβολή τους στους νόμιμους και ηθικούς σκοπούς της επιχείρησης.

2. Αντικειμενικότητα:

Οι

εσωτερικοί

ελεγκτές

πρέπει

να

επιδεικνύουν

επαγγελματική αντικειμενικότητα στον υπέρτατο βαθμό κατά τη συλλογή,
αξιολόγηση

και

κοινοποίηση

πληροφοριών

που

σχετίζονται

με

την

δραστηριότητα ή την εξεταζόμενη διαδικασία. Προβαίνουν σε μια ισορροπημένη
αξιολόγηση όλων των σχετικών περιπτώσεων, χωρίς να επηρεάζεται η κρίση τους
από συμφέροντα δικά τους ή τρίτων. Έτσι οι εσωτερικοί ελεγκτές:
⁘ Δεν πρέπει να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ή συνάπτουν σχέσεις που υπάρχει
πιθανότητα να βλάψουν την αμεροληψία τους, καθώς και σε δραστηριότητες ή
σχέσεις που ενδεχομένως να συγκρούονται με τα συμφέροντα της επιχείρησης.
⁘ Δεν πρέπει να αποδέχονται οτιδήποτε μπορεί να βλάψει και να επηρεάσει την
επαγγελματική τους εκτίμηση.
⁘ Πρέπει να αποκαλύπτουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες που μαθαίνουν και οι
οποίες

αν

δεν

κοινοποιηθούν

υπάρχει

περίπτωση

να

αλλοιώσουν

τις

χρηματοοικονομικές αναφορές της υπό εξέταση επιχείρησης.
3. Εμπιστευτικότητα νομική: Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να δείχνουν σεβασμό
στην αξία και στην ιδιοκτησία των πληροφοριών που λαμβάνουν και δεν πρέπει
να αποκαλύπτουν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, παρά μόνο σε
περιπτώσεις που υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για κάτι τέτοιοι. Οι
εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρμόζουν τους εξής κανόνες συμπεριφοράς:
⁘ Προσεκτική χρησιμοποίηση και προστασία των πληροφοριών που αποκτούν κατά
τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.
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⁘ Μη χρησιμοποίηση των πληροφοριών για προσωπικό όφελος, κατά τρόπο που είναι
αντίθετο με το νόμο ή με τρόπο που είναι επιβλαβής για τους νόμιμους και ηθικούς
σκοπούς της επιχείρησης.
4. Επάρκεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές, όταν παρέχουν τις υπηρεσίες εσωτερικού
ελέγχου, οφείλουν να εφαρμόζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία
που απαιτούνται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές:
⁘

Αναλαμβάνουν μόνο εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τις

απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία.
⁘ Εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού
ελέγχου όταν παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.
⁘ Βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια τους, καθώς και την αποτελεσματικότητα και
την ποιότητα των υπηρεσιών.

2.8 Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου
Ο βασικός ρόλος της επιτροπής ελέγχου είναι η νόμιμη και η απρόσβλητη διεξαγωγή
των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων των επιχειρήσεων καθώς και η προστασία
της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των ελεγκτών και του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η επιτροπή ελέγχου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
επιχείρησης με απόφαση του οποίου προσδιορίζονται οι ακριβείς αρμοδιότητες και η
λειτουργία της. Οι κυριότερες ευθύνες της επιτροπής ελέγχου είναι η εύλογη
επιβεβαίωση για αξιόπιστες οικονομικές καταστάσεις, η ασφάλεια του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου και η συμμόρφωση της επιχείρησης προς τους κανόνες και τους
νόμους της πολιτείας. Παρά το γεγονός ότι η επιτροπή αναφέρεται στο Διοικητικό
Συμβούλιο, πρέπει να λειτουργεί προς το συμφέρον των μετόχων και των άμεσα
ενδιαφερομένων με την επιχείρηση (stakeholders).
Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές αρμοδιότητες της επιτροπής ελέγχου είναι:


Η ενημέρωση της επιτροπής, σχετικά με τις εκθέσεις που συντάσσει το τμήμα
εσωτερικού ελέγχου και η συνεχής και συστηματική εποπτεία του έργου των
εσωτερικών ελεγκτών.



Η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
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Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων.



Ο καθορισμός των προσόντων των μελών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.



Η υποστήριξη του τμήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό τη απρόσκοπτη
διεξαγωγή και διευκόλυνση του έργου του.

2.9 Ο ρόλος των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών (executive
managers)
Τα ανώτερα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη (executive managers) διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της επιχείρησης.
Ασκούν τη διαχείριση των πόρων της επιχείρησης, κατανέμοντας αυτούς στις
επιμέρους δραστηριότητες της (αγορές, πωλήσεις, διάφορα έξοδα, επενδύσεις κλπ.).
Ο κίνδυνος που υπάρχει εδώ, αφορά την αφοσίωσή τους στις εργασίες που τους
έχουν υπεύθυνα ανατεθεί. Πρέπει να εκφράζουν ελεύθερα και ανεπηρέαστα την
άποψη τους σε κάθε ζήτημα που προκύπτει, ακόμη και όταν ως μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, έχουν αντίθετη άποψη με εκείνη που εκφράζει ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης. Οι αμοιβές τους, οι οποίες πρέπει να είναι
άμεσα συνδεδεμένες με την συνολική αποδοτικότητα και κερδοφορία της
επιχείρησης, ώστε να δημιουργούνται κίνητρα βελτίωσης της απόδοσης τους, καλό
θα είναι να δημοσιοποιούνται, να αιτιολογούνται στις οικονομικές καταστάσεις της
επιχείρησης και να ελέγχονται από ειδική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.10 Νόμος SOX περί εταιρικής διακυβέρνησης
Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα ρύθμισης του συνόλου των σχέσεων
μεταξύ των στελεχών, του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και των μετόχων της
επιχείρησης, με σκοπό την αποδοτική χρησιμοποίηση των παραγωγικών πόρων προς
το συμφέρον των μετόχων και των λοιπών συμμετοχόντων (stakeholders). Επίσης, η
εταιρική διακυβέρνηση παρέχει τη δομή μέσα από την οποία καθορίζονται οι στόχοι
της επιχείρησης καθώς και τα μέσα για να επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι και να
παρακολουθείται η αποδοτικότητα της επιχείρησης. Η ουσιαστική εταιρική
διακυβέρνηση πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα στο διοικητικό συμβούλιο
και τη διοίκηση γενικότερα να πετύχουν τους στόχους και να φροντίσουν για τη
διασφάλιση και ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της επιχείρησης,
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προασπίζοντας το γενικό εταιρικό συμφέρον και παροτρύνοντας για χρήση των
πόρων με πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Η κατάρτιση του κώδικα αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης βασίζεται στην
ικανοποίηση τριών βασικών αρχών:
o Διαφάνεια, η οποία αποτελεί την βάση για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης μεταξύ
της επιχείρησης, των επενδυτών και όλων αυτών που έχουν νόμιμα συμφέροντα σε
αυτή, και συμβάλλει αποφασιστικά στην ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα της
επιχείρησης, επιτρέποντας στο Δ.Σ. και τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη να
αντιδρούν έγκαιρα και αποτελεσματικά όταν το απαιτούν οι περιστάσεις.
o Συνέπεια, η οποία απαιτεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις αλλά και άλλες
σχετικές πληροφορίες, που δημοσιοποιούνται από την επιχείρησης, παρουσιάζουν
την αληθή και πλήρη εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης, με τρόπο κατανοητό
στους επενδυτές.
o Υπευθυνότητα Δ.Σ και Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΓΣ). Το Δ.Σ έχει την
ευθύνη λήψης όλων των αποφάσεων στρατηγικής ανάπτυξης, διασφάλισης όλων των
απαραίτητων πόρων, του διορισμού και εποπτείας των εκτελεστικών στελεχών και
της λογοδοσίας προς την Γ.Σ.. Η Γ.Σ. έχει την ευθύνη του διορισμού των μελών του
Δ.Σ., των ελεγκτών και την έγκριση της στρατηγικής της εταιρείας.
Για αποτελεσματικότερη εταιρική διακυβέρνηση, ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που
οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών, προβλέπεται διεθνώς, η
σύσταση και λειτουργία επιτροπής ελέγχου, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στο
Διοικητικό Συμβούλιο των εταιριών αυτών.
Η επιτροπή ελέγχου μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή εμφάνισης οικονομικών
σκανδάλων στις επιχειρήσεις, διατήρηση και βελτίωση της ανεξαρτησίας των
εσωτερικών ελεγκτών, βελτίωση επικοινωνίας μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και
εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, έγκαιρη διαλεύκανση τυχόν οικονομικών
σκανδάλων και παρόμοιων λαθών, καθοδήγηση των ελεγκτών (εσωτερικών &
εξωτερικών) για την σωστότερη σύνταξη εκθέσεων, σχετικά με τις διαπιστούμενες
αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τις λοιπές διοικητικές αδυναμίες,
καθοδήγηση των διευθυντών της επιχείρησης για σύνταξη και αποστολή στο ΔΣ
αξιόπιστων χρηματοοικονομικών εκθέσεων.
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Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου πρέπει να διαθέτουν ανεξαρτησία, σημαντικό
γνωστικό υπόβαθρο στα πεδία της λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης,
ηγετική ικανότητα και αποφασιστικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους,
δυνατότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με τα στελέχη της εταιρίας και ικανότητα
ταχείας διαχείρισης των πληροφοριών που λαμβάνουν στα πλαίσια εκτέλεσης των
καθηκόντων τους.
Το θέμα της επίτευξης και διασφάλισης μιας αποτελεσματικής εταιρικής
διακυβέρνησης απασχόλησε στελέχη, επιχειρήσεις αλλά και ελεγκτές και συζητήθηκε
έντονα εξ αιτίας των μεγάλων οικονομικών σκανδάλων, που συνέβησαν στην αρχή
του 21ου αιώνα στις ΗΠΑ, με κορυφαία την περίπτωση της Enron Corp., η οποία
αποτέλεσε ένα σοβαρότερο πλήγμα για την αξιοπιστία του ελεγκτικού επαγγέλματος
και κλόνισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Το σκάνδαλο της Enron αναδείχθηκε το 2001 στις ΗΠΑ με πρωταγωνιστές την
ενεργειακή επιχείρηση Enron και την ελεγκτική εταιρία Arthour Andersen. Ιδιαίτεροι
λογιστικοί χειρισμοί εκ μέρους της επιχείρησης, οδήγησαν σε πτώχευση της
επιχείρησης και διάλυση της Arthour Andersen.
Η Enron ξεκίνησε τη λειτουργία της στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα από το 1996 και έπειτα, που τα δεδομένα στην
αγορά ενέργειας των ΗΠΑ άλλαξαν και η τιμή της ενέργειας απελευθερώθηκε, ώστε
να μπορεί πλέον να διαμορφώνεται από τον ανταγωνισμό μεταξύ των ενεργειακών
επιχειρήσεων και όχι από κυβερνητικούς κανονισμούς, η Enron αναπτύχθηκε
ραγδαία, επέκτεινε τις δραστηριότητες της και εξελίχθηκε σε κολοσσό που τελικά
απασχολούσε 21.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 40 χώρες.
Η ταχεία ανάπτυξη προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών και άνοδο στην αξία
της μετοχής. Προκειμένου όμως να συνεχιστεί η επιτυχής πορεία και ο
πολλαπλασιασμός των κερδών, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν ένα σημαντικό μέρος των
χρεών της επιχείρησης να ‹‹κρατηθεί μακριά›› από τα λογιστικά της αρχεία. Συνεπώς,
οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης παρουσιάζοντας ωραιοποιημένα
αποτελέσματα, εξαπάτησαν πλήθος επενδυτών, πιστωτών, εργαζομένων και λοιπών
ομάδων ενδιαφερομένων. Τόσο οι λανθασμένοι λογιστικοί χειρισμοί, όσο και η
ελλιπής οργάνωση της επιχείρησης (συγκεκριμένα, τα μέλη της επιτροπής ελέγχου
της Enron αμείβονταν με μετοχές και δεν ήταν επαρκώς καταρτισμένα σε
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα) συνέβαλαν καθοριστικά στην εμφάνιση
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προβλημάτων, τα οποία διογκώθηκαν και με την αποκάλυψή τους οδήγησαν την
επιχείρηση σε πτώχευση.
Η κατάρρευση επιχειρήσεων κολοσσών, όπως η προαναφερθείσα περίπτωση της
Enron, οδήγησε στην επιτακτική ανάγκη για καθιέρωση ενός νέου πιο αυστηρού
νομοθετικού πλαισίου. Το έτος 2002 στις ΗΠΑ, καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο νόμος
Sarbanes-Oxley

(Sarbanes-Oxley

Act)

περί

εταιρικής

διακυβέρνησης

των

εισηγμένων στις χρηματαγορές επιχειρήσεων με σκοπό την αποφυγή μελλοντικών
παρόμοιων σκανδάλων και την ανάκτηση της χαμένης εμπιστοσύνης των επενδυτών
που, δικαιολογημένα, είχε κλονιστεί. Πρωτοπόροι σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο
γερουσιαστής Paul Sarbanes και ο βουλευτής Michael Oxley.
Τα κύρια όργανα εφαρμογής του SOX ορίσθηκαν η Security and Exchange
Commission (SEC) – επιτροπή που δημιουργήθηκε το 1934 από το Κογκρέσο με
αρμοδιότητα με αρμοδιότητα την καταγραφή, ρύθμιση και επίβλεψη των υπηρεσιών
εκκαθάρισης και τακτοποίησης των συναλλαγών των χρηματιστηριακών εταιρειών –
και οι χρηματαγορές των ΗΠΑ.
Ο νόμος Sarbanes-Oxley περιέχει στο σύνολό του 11 ενότητες, μία εκ των οποίων
αναφέρεται αποκλειστικά στην ανεξαρτησία του ελέγχου.
Τα κυριότερα θέματα που περιλαμβάνονται στο νομικό πλαίσιο Sarbanes-Oxley
Act αφορούν στα παρακάτω:
 Υιοθέτηση νέων προτύπων για το ρόλο και τις αρμοδιότητες των διοικητικών
συμβουλίων και των επιτροπών ελέγχου. Ειδικότερα, ο θεσμός της επιτροπής ελέγχου
ενισχύεται και ο ρόλος της διευρύνεται. Μετά την εφαρμογή του νόμου SOX, η
επιτροπή ελέγχου, και όχι το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την πλήρη ευθύνη για την
σχέση της επιχείρησης με τους εξωτερικούς ελεγκτές. Επίσης η επιτροπή ελέγχου
αποφασίζει για την εκλογή ή αντικατάσταση των ανεξάρτητων ελεγκτών και
προεγκρίνει τις αμοιβές τους, παρέχει οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη και εφαρμογή
του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου.
 Εφαρμογή ελεγκτικών προτύπων που ενισχύουν τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου σε
μια επιχείρηση. Ο νόμος προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο σύστημα εσωτερικού
ελέγχου των επιχειρήσεων και αυξημένες ευθύνες και αρμοδιότητες στη λειτουργία
του εσωτερικού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται ο εσωτερικός έλεγχος να έχει
πλήρη επίγνωση της στρατηγικής της επιχείρησης και των κύριων προκλήσεων που
αυτή αντιμετωπίζει, και το ελεγκτικό πλάνο και το εύρος των ελεγκτικών εργασιών
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να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τους κυριότερους επιχειρηματικούς κινδύνους
που ενυπάρχουν στις λειτουργίες της. Συγκεκριμένα, η ενότητα 404 της Πράξης
Sarbanes- Oxley λειτουργεί ως καταλυτικός παράγοντας για την ενίσχυση και τον
εμπλουτισμό του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς προσδίδει ιδιαίτερη
έμφαση στην αξιολόγηση των κινδύνων και των ελεγκτικών μηχανισμών σε συνεχή
βάση και σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, η ενότητα 404
απαιτεί από τον οργανισμό να αναπτύξει, να αποτυπώσει εγγράφως και εν συνεχεία
να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου και των
διαδικασιών για την παροχή οικονομικής πληροφόρησης και τη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών αναφορών. Η διαδικασία αυτή καθιστά απαραίτητη την
εγκαθίδρυση ενός επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου
και υποδομής αξιολόγησης των επιχειρηματικών κινδύνων. Ουσιαστικά, λοιπόν,
αναπτύσσεται ένας μηχανισμός επιτήρησης της εφαρμογής των αρχών της εταιρικής
διακυβέρνησης, συμβάλλοντας κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην προστασία της
επιχείρησης και στη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της.


Καθιέρωση ελεγκτικών προτύπων που ενισχύουν την ανεξαρτησία του

εξωτερικού ελεγκτή. Αναλυτικότερα, ορίζεται ότι το έργο των εξωτερικών ελεγκτών
είναι

ασυμβίβαστο

με

οποιαδήποτε

άλλη

παροχή

υπηρεσιών

λογιστικής,

χρηματοοικονομικής ή νομικής φύσης.
 Καθιέρωση διαδικασιών εκτίμησης της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου από τους
εξωτερικούς ελεγκτές, αξιολόγηση θεμάτων που προκύπτουν από τις εκθέσεις
εσωτερικού ελέγχου, υποβολή σειράς ερωτημάτων και διενέργεια ερευνών. Πιο
συγκεκριμένα, ο εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να εξετάζει, να ελέγχει και να
χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή, να αξιολογεί
την πληρότητα των διαδικασιών και των μηχανισμών που εφαρμόζονται. Με τη
συνεργασία μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή διευκολύνεται η εργασία του
εξωτερικού ελεγκτή και μειώνεται το κόστος του ελέγχου.
 Καθιέρωση διαδικασιών για την προστασία των στελεχών που αποκαλύπτουν
παρατυπίες, παρανομίες και σκευωρίες.
 Καθιέρωση νομικών κυρώσεων σε περίπτωση καταστροφής ή παραποίησης, αρχείων,
παραστατικών, περιουσιακών στοιχείων ή σε περίπτωση παρεμπόδισης ερευνών και
καταστροφής τεκμηρίων.
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Τελειώνοντας, πρέπει να επισημάνουμε ότι το νομικό πλαίσιο Sarbanes-Oxley Act
έδωσε νέα πνοή στην εταιρική διακυβέρνηση και ανέδειξε την σημασία του
εσωτερικού ελέγχου για τη σύγχρονη επιχείρηση. Όμως, από την άλλη πλευρά, το
κόστος εφαρμογής του ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις. Λόγω των
χρονικών και οικονομικών πιέσεων που ασκήθηκαν για προσαρμογή στο νόμο SOX,
πληθώρα ενεργειών στρατηγικής σημασίας αναβλήθηκαν ή ματαιώθηκαν και αρκετοί
διευθυντές των εταιριών στις ΗΠΑ έπαψαν να αφιερώνουν χρόνο σε μέσο και
μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό. Η πραγματικότητα αυτή οδήγησε σημαντικό
αριθμό επιχειρήσεων σε διαμόρφωση αρνητικής στάσης απέναντι στο νόμο SOX.
Συγκεκριμένα αρκετοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι το κόστος υπερκαλύπτει τα
προσδοκώμενα οφέλη.

2.11 Εσωτερικός Έλεγχος και διαχείριση κινδύνων
Οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωποι με ένα ευρύ φάσμα από αβέβαιους
εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που πιθανά να επηρεάσουν την επίτευξη
των στόχων τους, οι οποίοι μπορεί να είναι στρατηγικοί, επιχειρησιακοί ή
οικονομικοί. Αυτή η αβεβαιότητα ως προς τους στόχους έχει ως αποτέλεσμα να
δημιουργούνται ευκαιρίες (θετικός κίνδυνος) ή απειλές (αρνητικός κίνδυνος). Με τη
διαχείριση κινδύνων επιδιώκεται ο εντοπισμός των απειλών και των ευκαιριών, ενώ ο
εσωτερικός έλεγχος βοηθά να αντιμετωπιστούν οι απειλές και να υπάρχει όφελος από
τις ευκαιρίες. Η διαχείριση κινδύνου και ο εσωτερικός έλεγχος αποτελούν σημαντικές
πτυχές της διακυβέρνησης, της διαχείρισης και των ενεργειών μιας επιχείρησης. Η
σωστή διαχείριση κινδύνων και ο εσωτερικός έλεγχος βοηθούν τις επιχειρήσεις να
λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που θέλουν να
αναλάβουν και να εφαρμόζουν τους αναγκαίους ελέγχους ώστε να πετυχαίνουν
αποτελεσματικά τους στόχους τους.
Ο κίνδυνος έχει πολλές έννοιες και ενυπάρχει σε όλες τις δραστηριότητες όλων των
επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους που μπορεί να
προέρχονται από την τρέχουσα δραστηριότητα μιας επιχείρησης, από το εξωτερικό
περιβάλλον και από αποφάσεις της Διοίκησης. Με την έννοια κίνδυνος εννοείται η
πιθανότητα να επέλθει ζημιά, απώλεια ή γενικότερα κάποιο γεγονός που θα
επηρεάσει αρνητικά τους στόχους της επιχείρησης, το οποίο προέρχεται είτε λόγω
ύπαρξης αδυναμιών στο εσωτερικό της επιχείρησης, είτε από το εξωτερικό
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περιβάλλον και οι συνέπειες του οποίου μπορούν να μετριαστούν αν ληφθούν
προληπτικά μέτρα. Δηλαδή κίνδυνος για μια επιχείρηση είναι η απειλή ότι ένα
συμβάν, ένα γεγονός ή μια δραστηριότητα είναι πιθανό να συμβάλλουν αρνητικά
στην πραγματοποίηση των στόχων της. Με άλλα λόγια κίνδυνος είναι η πιθανότητα
να μην επιτευχθούν οι ευκαιρίες ή η πιθανότητα να πραγματοποιηθούν οι απειλές.
Ο κίνδυνος απειλεί όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, άλλες λιγότερο και άλλες
περισσότερο. Για να μπορέσουν οι διοικήσεις να διαχειριστούν σωστά τους κινδύνους
ώστε να μην παρεκκλίνουν από τους στόχους τους, πρέπει να δημιουργήσουν τα
κατάλληλα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και εποπτικά όργανα ελέγχου και
διαχείρισης κινδύνου. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, που οι κίνδυνοι
είναι απρόβλεπτοι, πολυδιάστατοι και με μεγάλη δυναμική, χρειάζονται νέοι και
αποτελεσματικοί μηχανισμοί στήριξης, μιας και οι κλασικοί μηχανισμοί δεν μπορούν
να ανταπεξέλθουν στη δυναμική των κινδύνων. Ένας σημαντικός σύμμαχος για την
αντιμετώπιση των κινδύνων είναι ο εσωτερικός έλεγχος που με το διευρυμένο ρόλο
του ως στρατηγικού συμβούλου μπορεί να αξιολογεί και να αναδεικνύει τους
κινδύνους μέσα από τις ελεγκτικές διαδικασίες και ταυτόχρονα να προτείνει
συγκεκριμένα μέτρα για τη διαχείριση τους.
Στο σημερινό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα και
αυξανόμενη πολυπλοκότητα το έργο του εσωτερικού ελέγχου γίνεται ακόμη πιο
δύσκολο, καθώς για να είναι αποδοτικός ο εσωτερικός έλεγχος και να προσδίδει
μεγαλύτερη αξία στην επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει ότι οι προσπάθειες του
έχουν ως στόχο να καλυφτούν οι κύριοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Επιτροπής Ελέγχου της KPMG
(KPMG Audit Committee Institute), βασική προτεραιότητα του εσωτερικού ελέγχου
πρέπει να είναι η αξιολόγηση του τρόπου διαχείρισης κινδύνων και ο έλεγχος των
βασικών λειτουργικών κινδύνων της επιχείρησης. Από την έρευνα συμπεραίνεται ότι
για να είναι περισσότερο αποτελεσματικός ο εσωτερικός έλεγχος δεν πρέπει να
εστιάζεται μόνο στον έλεγχο συμμόρφωσης και στους κινδύνους που έχουν σχέση με
τις οικονομικές αναφορές, αλλά να επικεντρώνεται στους κρίσιμους επιχειρηματικούς
κινδύνους και στους κινδύνους που εντοπίζονται στις βασικές λειτουργίες και
διαδικασίες της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις εκτίθενται σε πλήθος επιχειρηματικών κινδύνων προκειμένου να
πετύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα των λειτουργιών της
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επιχείρησης, το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί καθώς και το
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Οι κίνδυνοι αυτοί σαν ζωντανοί οργανισμοί
εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς και έτσι ένας υποδεέστερος κίνδυνος μπορεί
πολύ γρήγορα να καταστεί κρίσιμος για μια επιχείρηση. Τα κυριότερα ‹‹όπλα›› για
την αντιμετώπιση των κινδύνων είναι η ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου και η λειτουργία
διαχείρισης κινδύνου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
Αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο του σχεδιασμού του
εξωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή

Πρότυπα Ελέγχου

(ΔΠΕ).
3.1.

Αξιολόγηση

επάρκειας

και

αποτελεσματικότητας

του

συστήματος εσωτερικού ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Αντικειμενικός σκοπός του εξωτερικού ελέγχου είναι η έκφραση γνώμης ως προς το
αν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα
με το δεδηλωμένο λογιστικό πλαίσιο. Ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει, με τον έλεγχο
του, να παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι οι καταστάσεις αυτές είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.
Αντίθετα, ο εσωτερικός έλεγχος υπάγεται στη διοίκηση της επιχείρησης και κύριο
μέλημα του είναι ο έλεγχος εφαρμογής των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται για
την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν λεπτομερή
γνώση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και είναι περισσότερο εξοικειωμένοι
με το επιχειρηματικό περιβάλλον.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει επομένως να συνεργάζονται με τους εξωτερικούς
ελεγκτές, διότι η υποστήριξη από μια σωστά οργανωμένη υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου οδηγεί σε περιορισμό των εργασιών και σε μείωση του κόστους του
εξωτερικού ελέγχου.
Σε κάθε περίπτωση όμως την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας του
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κρίνει και να αξιολογήσει ο εξωτερικός ελεγκτής,
ώστε να αποφασίσει πόσο μπορεί να βασιστεί στο έργο και στα πορίσματά της.
Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται ο εξωτερικός ελεγκτής να αποκτά επαρκή γνώση της
ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας και του περιβάλλοντος της, συμπεριλαμβανομένου
και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει τον
κίνδυνο ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στις οικονομικές καταστάσεις, ως
αποτέλεσμα ενεργειών απάτης και να σχεδιάσει περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες.
Ο εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή γνώση του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής μονάδας με τη συμπλήρωση κατάλληλων
ερωτηματολογίων και τη διενέργεια συνεντεύξεων με τη διοίκηση και με άλλα
πρόσωπα της επιχείρησης, με επιθεώρηση εγγράφων και με προσωπική παρατήρηση
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των δραστηριοτήτων του πελάτη, του γενικότερου πλαισίου λειτουργίας της, τον
τρόπο και την ταχύτητα απόκτησης των απαιτούμενων πληροφοριών, τον τρόπο
επικοινωνίας της διοίκησης με το προσωπικό, με τους ελεγκτές, εσωτερικούς και
εξωτερικούς και με τρίτους.

3.2 Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου
Για να αξιολογηθεί η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης, το σύστημα αυτό υπόκειται σε εσωτερικούς
ελέγχους και περιοδικά σε εξωτερικούς ελέγχους. Η σωστή λειτουργία του
συστήματος αυτού ελέγχεται σε μόνιμη βάση από τη Διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου,
η οποία υποβάλει στη Διοίκηση και στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ εισηγήσεις και
εκθέσεις με τα ευρήματα της. Βασική αρμοδιότητα των εσωτερικών ελεγκτών είναι η
αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η επισήμανση των κινδύνων. Οι
εξωτερικοί ελεγκτές από την άλλη, έχουν ως αντικειμενικό σκοπό την έκφραση
γνώμης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Όμως για να μπορέσει ο εξωτερικός ελεγκτής να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με
τις οικονομικές καταστάσεις, πρέπει πρώτα να μελετήσει και να αξιολογήσει το
υπάρχον σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τις δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να
αποφασίσει για τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει και την έκταση του δικού του
ελέγχου. Έτσι οι εξωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν, όπως ήδη έχει αναφερθεί,
εργαλεία όπως τα διαγράμματα ροής, τα ερωτηματολόγια κ.λ.π., τα οποία
αναλύθηκαν ανωτέρω, ώστε να διαπιστώσουν σε ποιο βαθμό μπορούν να βασιστούν
στον εσωτερικό έλεγχο. Όσο μειώνεται η εμπιστοσύνη του στην αποτελεσματικότητα
του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου, τόσο αυξάνεται η έκταση και το
βάθος του αναλυτικού ελέγχου που πρέπει να πραγματοποιήσει, προκειμένου να
πεισθεί ότι τα συγκεκριμένα ελεγκτικά τεκμήρια είναι επαρκή και κατάλληλα για να
εκφράσει μια σωστή και υπεύθυνη γνώμη.
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (εξωτερικός ελεγκτής) για να εκτιμήσει το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που του δίνονται από τους
αρμοδίους της ελεγχόμενης επιχείρησης, οι οποίες έχουν επαληθευτεί
δειγματοληπτικά και από τον ίδιο. Οι επαληθεύσεις αυτές, που γίνονται κατά τη
κρίση του ελεγκτή, και οι επιτόπιες παρατηρήσεις συμβάλουν στο να συγκεντρώσει ο
ελεγκτής τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια και έτσι να διαμορφώσει άποψη για το
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Σ.Ε.Ε. που εφαρμόζεται. Ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να προβαίνει σε επαλήθευση
του Σ.Ε.Ε. όταν:
 Είναι δυσχερής η διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου σε ορισμένες λογαριασμούς
(π.χ. πωλήσεις πολυκαταστημάτων).
 Υπάρχει σε κάποιους λογαριασμούς αυξημένος κίνδυνος να εμφανιστεί
κάποια ανωμαλία (π.χ. αποθέματα καυσίμων).
 Υπάρχει ανεπάρκεια στο προσωπικό της ελεγχόμενης επιχείρησης και
παρατηρείται απόκλιση στην εφαρμογή του υιοθετημένου από τη Διοίκηση
συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
Ο εξωτερικός ελεγκτής, αφού συγκεντρώσει τις πληροφορίες για τις διαδικασίες που
ακολουθούνται κατά τη λειτουργία της επιχείρησης που ελέγχεται, μέσω του
ερωτηματολογίου εκτίμησης εσωτερικού ελέγχου (Ε.Ε.Ε.Ε) και τις επαληθεύσεις, τις
συγκρίνει με τις ορθές διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί και στηρίζονται στις βασικές
αρχές ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου και έτσι μπορεί να
κρίνει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος Σ.Ε.Ε. Αν
διαπιστώσει ότι οι αδυναμίες και τα κενά του εσωτερικού ελέγχου είναι σημαντικά
και δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπληρωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια και αξιοπιστία των
ελεγχόμενων λογιστικών αρχείων και στοιχείων, τότε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής
στην Έκθεση ελέγχου οφείλει να εκφράσει σχετική επιφύλαξη.

3.3 Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (Υ.Ε.Ε)
Όπως προαναφέραμε, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι η εσωτερική μονάδα της
επιχείρησης και η οποία είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη να πραγματοποιεί
συνεχείς ελέγχους και να αξιολογεί όλα τα συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας
της επιχείρησης. Αντικειμενικός σκοπός της Υ.Ε.Ε., είναι να βοηθά τα μέλη μιας
επιχείρησης να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα τους, εφοδιάζοντας τους με
αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, συμβουλές και πληροφορίες που έχουν σχέση
με τις δραστηριότητες που ελέγχονται. Ακόμη η Υ.Ε.Ε. στοχεύει να ασκεί
αποτελεσματικό έλεγχο σε λογικό κόστος.
Επιπλέον η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη λειτουργία
ανώτερου ιεραρχικού επιπέδου, που υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση ή την
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Επιτροπή Ελέγχου, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και η στελέχωση της γίνεται με
εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό. Αρμοδιότητα της είναι να
διενεργεί, δειγματοληπτικά, προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους, που μπορεί
να είναι τακτικοί ή έκτακτοι, προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες λειτουργίας της
επιχείρησης. Αποτελεί την προέκταση της Διοίκησης και το έργο που προσφέρει είναι
υψηλού κύρους και ευθύνης.
Μέσω του ελέγχου και της αξιολόγησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, η
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως στόχο:
⁘ Την κατάλληλη οργάνωση και σωστή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών και
τμημάτων της επιχείρησης, ώστε να συμφωνεί με την πολιτική που έχει καθορίσει η
Διοίκηση και με συγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και διαδικασιών.
⁘ Να διαπιστώσει αν η εσωτερική οργάνωση (internal control) της επιχείρησης είναι
αποτελεσματική.
⁘ Να εντοπίσει αν υπάρχουν λάθη, παραλείψεις και αδυναμίες στην λειτουργία της
επιχείρησης,

που

θα

μπορούσαν

να

οδηγήσουν

σε

κακοδιαχείριση

και

αποτελεσματική προστασία των περιουσιακών της στοιχείων.
⁘ Να ενημερώσει τη Διοίκηση της επιχείρησης για τα αποτελέσματα του ελέγχου και
να προτείνει διορθωτικά και βελτιωτικά μέτρα.
Όπως προαναφέραμε, υποχρέωση για ύπαρξη υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου,
σύμφωνα με τη νομοθεσία (Απόφαση επιτροπής κεφαλαιαγοράς 5/204/00), έχουν οι
επιχειρήσεις που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στη χρηματιστηριακή αγορά.
Όταν λειτουργεί στην ελεγχόμενη επιχείρηση ειδική Υ.Ε.Ε. ο αρμόδιος Ορκωτός
Ελεγκτής Λογιστής μπορεί να επιλέξει να περιορίσει την έκταση του δικού του
ελέγχου και να στηριχτεί στα αποτελέσματα της υπηρεσίας, γεγονός που εναπόκειται
στην επαγγελματική του κρίση. Όμως σε καμία περίπτωση η εργασία της Υ.Ε.Ε. δεν
μπορεί να υποκαταστήσει το έργο του και να απαλλάξει τον εξωτερικό ελεγκτή από
την υποχρέωση του να εφαρμόσει τα standard ελέγχου του.
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3.4 Αποτελεσματικότητα συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Σ.Ε.Ε.)
Για να είναι αποτελεσματικό ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να ληφθούν
υπόψη από τη Διοίκηση ορισμένοι παράμετροι και να πληρούνται μια σειρά
κριτηρίων, τα οποία αν συνδυαστούν, μπορούν να εξασφαλίσουν ένα επιτυχημένο
σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε μια επιχείρηση. Ένα Σ.Ε.Ε. κρίνεται ως
αποτελεσματικό, όχι λόγω των πολλών μέτρων ελέγχου (controls), αλλά γιατί
περιέχει τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας.
Ένα Σ.Ε.Ε. είναι αποτελεσματικό όταν υπάρχει ανεξαρτησία του εσωτερικού
ελέγχου, η οποία εξαρτάται από το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο αναφέρεται. Αν
υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση ή στην Επιτροπή Ελέγχου έχει μεγαλύτερη
ανεξαρτησία και υποστήριξη στο έργο του. Αν όμως εντάσσεται σε κάποια
Διεύθυνση, η ανεξαρτησία του περιορίζεται και ο ρόλος του υποβαθμίζεται. Για να
είναι ανεξάρτητος ο εσωτερικός έλεγχος, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να μπορούν
να διεξάγουν την εργασία τους ελεύθερα και αντικειμενικά, χωρίς να δέχονται
παρεμβάσεις στο έργο τους. Αυτό σημαίνει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν
ελευθερία δράσης, ελευθερία κινήσεων και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις
δραστηριότητες της επιχείρησης, στα αρχεία, στα περιουσιακά της στοιχεία και στο
προσωπικό.
Η αποδοτικότητα είναι ακόμη ένα κριτήριο που συμβάλει στην αποτελεσματικότητα
ενός Σ.Ε.Ε. Δηλαδή ένα Σ.Ε.Ε. είναι αποτελεσματικό όταν η επιχείρηση αποκομίζει
άμεσα ή έμμεσα οφέλη και κέρδος. Γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγονται τα σφάλματα
και να βελτιώνεται η Διοίκηση της επιχείρησης. Επίσης, πρέπει να προσθέτει αξία
στην επιχείρηση και να έχει χαμηλό κόστος λειτουργίας.
Επιπλέον χρειάζεται να υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική και στρατηγική της Διοίκησης
όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο καθώς και βούληση της Διοίκησης να στηρίξει το
σύστημα εσωτερικού ελέγχου στην εφαρμογή του. Επιπρόσθετα κάποιοι παράμετροι
που πρέπει να ληφθούν υπόψη, είναι το είδος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
και η πολυπλοκότητα τους καθώς και η ευελιξία του Σ.Ε.Ε. να προσαρμόζεται
εύκολα ανάλογα τις λειτουργικές ανάγκες που ανακύπτουν ανά πάσα στιγμή και η
εξειδίκευση του προσωπικού να το διαχειριστεί.
Η ύπαρξη ενός επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου
διασφαλίζει ότι:
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 Oι πόροι λειτουργίας μιας επιχείρησης χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και
σωστά.
 Οι πάσης φύσεως κίνδυνοι αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα.
 Οι οικονομικές καταστάσεις χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία και διαφάνεια.
 Υπάρχει περιορισμός των λειτουργικών ζημιών και της απάτης.
Ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου μπορεί να μειώσει, αλλά όχι να
εξαλείψει τη δυνατότητα λαθών και ανωμαλιών, γι’ αυτό ο Ορκωτός Ελεγκτής
Λογιστής πρέπει να εξετάζει προσεκτικά τις αδυναμίες του συστήματος που
επισημαίνει. Αν και συνήθως οι εξωτερικοί ελεγκτές συγκρίνουν τα αποτελέσματα
του ελέγχου τους με εκείνα των εσωτερικών ελεγκτών, μόνο οι εξωτερικοί ελεγκτές
είναι υπεύθυνοι για την έκφραση γνώμης όσον αφορά την αξιοπιστία των
οικονομικών καταστάσεων.
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3.5 Ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου (control risk) ως βασικό
συστατικό στοιχείο του ελεγκτικού κινδύνου
Ο ελεγκτικός κίνδυνος αναφέρεται στο ενδεχόμενο οι οικονομικές καταστάσεις της
επιχείρησης να περιέχουν ουσιώδη λάθη και παραλήψεις και ο ελεγκτής να μην
εντοπίσει αυτά τα λάθη και παραλήψεις με αποτέλεσμα να διατυπώσει ακατάλληλη (
μη διαφοροποιημένη) ελεγκτική γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων.
Ο ελεγκτής, προκειμένου να επιτύχει το στόχο του, να διατυπώσει δηλαδή ορθή
γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, πρέπει, όπως προαναφέραμε, να σχεδιάσει
και να εκτελέσει το έργο του κατά τρόπο ώστε να μειώσει τον ελεγκτικό κίνδυνο σε
ένα αποδεκτά χαμηλό επίπεδο.
Ο ενιαίος ελεγκτικός κίνδυνος (Audit Risk) αποτελείται από τρία συστατικά: τον
ενδογενή κίνδυνο (Inherent Risk), τον κίνδυνο δικλείδων ασφαλείας (Control Risk)
και τον κίνδυνο μη εντοπισμού (Detection Risk).
Ο εγγενής κίνδυνος είναι η ευαισθησία ορισμένων κονδυλίων στο λάθος ή αλλιώς η
δεκτικότητα σε σφάλμα, λόγω της φύσης ενός λογαριασμού ή της φύσης της
επιχείρησης και των ιδιαίτερων συνθηκών του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί.
Παράγοντες που συντελούν στην αύξηση του εγγενούς κινδύνου είναι η
πολυπλοκότητα ορισμένων συναλλαγών, η επιρρέπεια περιουσιακών στοιχείων σε
υπεξαίρεση, η άσχημη φήμη της επιχείρησης, σοβαρά σφάλματα σε οικονομικές
καταστάσεις παρελθόντων ετών, η ανεπαρκής κερδοφορία, το έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον, η ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη, η φθίνουσα πορεία του κλάδου.
Ο κίνδυνος δικλείδων ασφαλείας ή αλλιώς ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου είναι ο
κίνδυνος να μην εντοπιστεί και διορθωθεί από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της
επιχείρησης ένα ουσιώδες σφάλμα που μπορεί να υπάρχει. Επομένως, ο κίνδυνος
εσωτερικού ελέγχου (control risk) αποτελεί ένα από τα τρία βασικά συστατικά
στοιχεία του ελεγκτικού κινδύνου. Ο κίνδυνος του εσωτερικού ελέγχου είναι
συνάρτηση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της λειτουργίας του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης.
Ο κίνδυνος μη εντοπισμού είναι ο κίνδυνος ο ελεγκτής να μην εντοπίσει ένα
σφάλμα που υπάρχει στις οικονομικές καταστάσεις, το οποίο ατομικά ή αθροιστικά
με άλλα είναι ουσιώδες. Ο κίνδυνος αυτός είναι συνάρτηση της αποτελεσματικότητας
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των ελεγκτικών διαδικασιών που σχεδιάζει και εφαρμόζει ο ελεγκτής προκειμένου να
εκφέρει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης.
Οι ανωτέρω τέσσερις μεταβλητές αποτελούν το μοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου
το οποίο διατυπώνεται ως εξής:
Audit Risk= Inherent Risk x Control Risk ή AR=IR x CR x DR.
Επομένως, υπάρχει μια πολλαπλασιαστική σχέση μεταξύ του εγγενούς κινδύνου, του
κινδύνου δικλείδων ασφαλείας και του κινδύνου μη εντοπισμού, η οποία
προσδιορίζει τον ενιαίο ελεγκτικό κίνδυνο. Οι δύο πρώτες μεταβλητές υπάρχουν
ανεξάρτητα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και ο εξωτερικός
ελεγκτής δεν μπορεί να τις μεταβάλλει με τις ελεγκτικές του διαδικασίες. Αυτό που
πρέπει να κάνει ο εξωτερικός ελεγκτής είναι να εκτιμήσει τις μεταβλητές αυτές και
ανάλογα να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το ελεγκτικό του έργο. Ο ελεγκτής μπορεί
να επηρεάσει μόνο την τρίτη μεταβλητή, τον κίνδυνο μη εντοπισμού, μέσω της
επιλογής, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των κατάλληλων αναλυτικών
ελεγκτικών διαδικασιών, σχετικούς με κατηγορίες συναλλαγών και υπόλοιπα
λογαριασμών.
Ο ελεγκτής, προσδιορίζει εκ των προτέρων το ποσοστό του κινδύνου (audit risk)
που είναι διατεθειμένος να αναλάβει. Πρακτικά βεβαίως αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί
να είναι μηδενικός διότι ο ελεγκτής περιορίζεται σε δειγματοληπτικό έλεγχο και
συλλογή ελεγκτικών τεκμηρίων που είναι συμπερασματικά και όχι αδιαμφισβήτητα,
στα πλαίσια πάντα του επιτρεπόμενου κόστους ελέγχου και επιπλέον διότι δεν μπορεί
να ελέγξει τις δύο άλλες μεταβλητές. Για να προσδιορίσει ο ελεγκτής το ποσοστό του
audit risk εξετάζει διάφορες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα, ο αριθμός των
οικονομικών καταστάσεων (πχ. σε μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο επιχείρηση
λογικό είναι να αποδέχεται μικρότερο κίνδυνο) και η οικονομική κατάσταση της
επιχείρησης (πχ. μια υγιής οικογενειακή επιχείρηση σε ένα σταθερό κλάδο επιτρέπει
αποδοχή μεγαλύτερου κινδύνου).
Εφόσον ο ελεγκτής προσδιορίσει το ποσοστό του κινδύνου (audit risk) που είναι
διατεθειμένος να αναλάβει, μελετήσει και προσδιορίσει τα επίπεδα του εγγενούς
κινδύνου και του κινδύνου εσωτερικού ελέγχου, τότε μπορεί, με βάση το ελεγκτικό
μοντέλο, να ποσοτικοποιήσει τον αποδεκτό κίνδυνο μη εντοπισμού και ανάλογα να
σχεδιάσει και να εκτελέσει τις ελεγκτικές του διαδικασίες.
Μελετώντας το μοντέλο ελεγκτικού κινδύνου, εύκολα διαπιστώνουμε ότι, για
δεδομένο ποσοστό ελεγκτικού κινδύνου (audit risk), όσο μεγαλύτερος είναι ο
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κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου και ο εγγενής κίνδυνος, τόσο μικρότερο είναι το
αποδεκτό επίπεδο του detection risk (κινδύνου μη εντοπισμού), και το αντίστροφο.

3.6 Ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου ως καθοριστικός παράγοντας
ανάπτυξης της στρατηγικής του εξωτερικού ελέγχου
Ο ελεγκτής οφείλει, για κάθε ελεγκτικό έργο που αποδέχεται, να αναπτύσσει και μια
συγκεκριμένη στρατηγική ελέγχου, προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του, να
εκφράσει δηλαδή γνώμη ως προς το αν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί
από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το δεδηλωμένο λογιστικό πλαίσιο και να
παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι οι καταστάσεις αυτές είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.
Από την ανωτέρω ανάλυση, εύκολα διαπιστώνουμε ότι ο κίνδυνος του εσωτερικού
ελέγχου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της στρατηγικής του
εξωτερικού ελέγχου.
Επομένως, προκειμένου ο ελεγκτής να μπορέσει να αναπτύξει κατάλληλη και
αποτελεσματική στρατηγική ελέγχου, πρέπει να αποκτά επαρκή γνώση της
ελεγχόμενης επιχείρησης και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, συγκεκριμένα,
οφείλει να αξιολογήσει τις εργασίες, την επιμόρφωση, την επαγγελματική ικανότητα
και την επάρκεια της υφιστάμενης υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και να διαπιστώσει
την καταλληλότητά της για τους σκοπούς του ελέγχου του.
Αφού ο ελεγκτής αποδεχτεί την διενέργεια του ελέγχου, μια προκαταρκτική
συνοπτική εκτίμηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, θα τον βοηθήσει στον
καλύτερο σχεδιασμό του ελεγκτικού του έργου. Στη φάση του σχεδιασμού, ο
ελεγκτής οφείλει να αξιολογήσει επαρκώς το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της
επιχείρησης και να εκτιμήσει το ποσοστό κινδύνου του εσωτερικού ελέγχου, έτσι
ώστε ανάλογα να προσδιορίσει τη φύση και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών,
που πρέπει να διεκπεραιώσει, προκειμένου να περιορίσει τον δικό του ελεγκτικό
κίνδυνο, που είναι διατεθειμένος να αναλάβει, σε ένα αποδεκτά χαμηλό επίπεδο.
Βεβαίως και κατά την εκτέλεση του έργου του, ο ελεγκτής οφείλει να επανεκτιμά το
σύστημα εσωτερικού ελέγχου και να αναπροσαρμόζει ανάλογα τις ελεγκτικές του
διαδικασίες.
Όπως προαναφέρθηκε, όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου που
εκτιμά ο ελεγκτής ότι υφίσταται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, τόσο μικρότερο
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είναι το επίπεδο του detection risk (κινδύνου μη εντοπισμού) που μπορεί να
αποδεχτεί, και σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να εκτελέσει πιο αναλυτικές
και λεπτομερείς ελεγκτικές διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Έρευνα σε επιχείρηση για τη διαπίστωση εφαρμογής επαρκούς και
αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
Σκοπός της έρευνας είναι η διαπίστωση τυχόν αδυναμιών στο σύστημα εσωτερικού
ελέγχου της επιχείρησης, προκειμένου στη συνέχεια να διατυπώσουμε προτάσεις για
τη θεραπεία των αδυναμιών αυτών, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της
επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της
επιχείρησης. Η έρευνα βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο εκτιμήσεως του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου και σε πληροφορίες σχετικές με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου
της επιχείρησης.

Συλλογή στοιχείων
Συλλογή στοιχείων βάσει ερωτηματολογίου
Στο πλαίσιο της έρευνάς μας συντάξαμε ένα συνοπτικό ερωτηματολόγιο εκτιμήσεως
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας), το
οποίο απευθύναμε στην επιχείρηση. Πολύ συνοπτικά, οι ερωτήσεις συνοψίζονται στο
αν εφαρμόζει η επιχείρηση σύστημα εσωτερικού ελέγχου, εάν υπάρχει οργανωμένη
υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και που αυτή απευθύνεται, πως επιτελεί το έργο της
και κοινοποιεί τα πορίσματά της και πόσο στενά συνεργάζεται με τον ελεγκτή.

4.1.

Στοιχεία της επιχείρησης.

Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. A.E. ιδρύθηκε το 1963. Λειτουργεί από το 1969 με δύο εργοστάσια
παραγωγής Ζωοτροφών, στο Πλατύ Ημαθίας (1969) και στο Πετροχώρι Ξάνθης
(1993), προσφέροντας πάντα στον Έλληνα Κτηνοτρόφο εξαιρετικής ποιότητας
προϊόντα. Η ποιότητα διασφαλίζεται και με την εφαρμογή συστήματος ISO 22000.
Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας της ΕΛ.ΒΙ.Ζ Α.Ε. είναι η διάθεση στον
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Έλληνα Κτηνοτρόφο μιας ισορροπημένης και υγιεινής ζωοτροφής, που να
δραστηριοποιεί στον υψηλότερο βαθμό τις παραγωγικές δυνατότητες των ζώων,
βελτιώνοντας και την ποιότητα των ζωοκομικών προϊόντων όπως και το κόστος
παραγωγής τους.
Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. μέχρι το 2011 είχε βασικό μέτοχο την Αγροτική Τράπεζα. Τον
Φεβρουάριο του 2012 το 99,9% των μετοχών της εξαγοράστηκε από τον όμιλο
ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ.Ε. Η εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της, σαν ανεξάρτητο Νομικό
Πρόσωπο, σεβόμενη την παράδοση της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. στην παραγωγή υψηλής ποιότητας
προϊόντων, τα οποία την καταξίωσαν στη συνείδηση του Έλληνα Κτηνοτρόφου.
Ο όμιλος ΕΥΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. πρωτοπόρος στο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής,
καθετοποιεί την παραγωγή στο χώρο της κτηνοτροφίας, προς όφελος του Έλληνα
Αγρότη-Κτηνοτρόφου, αλλά και της αγροτικής οικονομίας του τόπου μας. Η
παραγωγή σιταριού, καλαμποκιού, μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας, γίνεται στη
Μακεδονία και τη Θράκη με συμβολαιακή γεωργία και με την πλήρη υποστήριξη των
Γεωπόνων

του

ομίλου

ΕΥΡΩΦΑΡΜ

Α.Ε.

Τα

προϊόντα της

επιχείρησης

παράγονται με εξασφαλισμένη τη χρήση πρώτων υλών, πιστοποιημένων με τα
αυστηρότερα πρωτόκολλα ποιότητας, της ολοκληρωμένης διαχείρισης και επιπλέον
πιστοποίηση για πρώτες ύλες απαλλαγμένες από γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς και τις επικίνδυνες αφλατοξίνες.

3.2.

Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και διαχείριση τους

Από την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης
διαπιστώνουμε τα εξής:
Η εξεταζόμενη επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά κινδύνων, προκειμένου
να υλοποιήσει τους στόχους της. Έτσι οι δραστηριότητες της επιχείρησης υπόκεινται
σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός
κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, σε επιχειρηματικούς κινδύνους και πολλούς άλλους.
Πιο αναλυτικά οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η επιχείρηση σχετίζονται με:
 Πιστωτικό κίνδυνο.
 Συναλλαγματικό κίνδυνο.
 Κίνδυνο επιτοκίου.
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 Κίνδυνο ρευστότητας.
 Αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
 Ζήτηση.
 Απρόσμενα γεγονότα που βαρύνουν την επιχείρηση.
 Κίνδυνος από ακραία καιρικά φαινόμενα.
 Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου (αύξηση φορολογίας).
 Οικονομικές εξελίξεις.
 Κίνδυνος εσφαλμένης σύνταξης οικονομικών καταστάσεων.
Οι ανωτέρω κίνδυνοι είναι αδύνατον να εξαλειφτούν, γι’ αυτό και η επιχείρηση
καταβάλλει προσπάθειες να τους διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε
να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες τους.
Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, η επιχείρηση προσπαθεί να τον μειώσει,
φροντίζοντας κάθε πελάτης να αποτελεί ένα μικρό ποσοστό των συνολικών
πωλήσεων της, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη εξάρτηση και σε περίπτωση αδυναμίας
κάποιου πελάτη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στην επιχείρηση, να
προκληθεί το λιγότερο δυνατό πρόβλημα. Ακόμη για να τον περιορίσει, προβαίνει σε
συνεχή παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των πελατών της. Η
επιχείρηση καταφέρνει να διατηρεί τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα.
Έτσι μέσω της διαθεσιμότητας των αναγκαίων ταμειακών διαθεσίμων και
εξασφαλίζοντας επαρκή πιστωτικά όρια δεν διατρέχει τον κίνδυνο να μην μπορεί να
εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη λήξη τους.
Ο κίνδυνος συναλλάγματος περιορίζεται, γιατί η επιχείρηση έχει περιορισμένες
συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος από
διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Βέβαια η επιχείρηση αντιμετωπίζει και κινδύνους που δεν μπορεί να τους ελέγξει.
Έτσι η ζήτηση των προϊόντων της, επηρεάζεται από την οικονομική κρίση που
πλήττει τη χώρα. Επιπρόσθετα οι αλλαγές στη φορολογία, με την αύξηση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης, οδηγούν σε αύξηση των τιμών και κατά συνέπεια σε μείωση
της ζήτησης των προϊόντων της επιχείρησης και μείωσης του τζίρου της.
Τέλος, η επιχείρηση όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τη
διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, έχει επενδύσει στην ανάπτυξη
και συντήρηση εξελιγμένων μηχανογραφικών υποδομών, οι οποίες μέσα από μια
σειρά δικλείδων παρέχουν την εξασφάλιση ότι απεικονίζονται ορθά τα οικονομικά
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μεγέθη. Ακόμη προς την ίδια κατεύθυνση υπάρχουν και λειτουργούν συγκεκριμένες
δικλείδες ασφαλείας, που έχουν σχέση με τη χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών που
είναι κοινώς αποδεκτές και σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

4.3. Το Τμήμα εσωτερικού ελέγχου και γενικά οργανωτικά θέματα
της επιχείρησης.
Η εξεταζόμενη επιχείρηση έχει θεσπίσει και λειτουργεί υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος της επιχείρησης διενεργείται από τον εσωτερικό
ελεγκτή και πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που περιέχεται
στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της. Ο εσωτερικός ελεγκτής αναφέρεται
απευθείας στη Διοίκηση, γεγονός που δείχνει την υποστήριξη της Διοίκησης στο έργο
του εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής λαμβάνει γνώση όλων των
απαραίτητων αρχείων, εγγράφων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της
επιχείρησης.
Στην επιχείρηση υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα ενημέρωσης, προκειμένου να
ενημερώνεται η Διοίκηση για την πορεία των εργασιών της. Μέσα στα πλαίσια της
πληροφόρησης της Διοίκησης για τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου,
καταρτίζεται ειδική έκθεση ελέγχου, η οποία υποβάλλεται απευθείας στη Διοίκηση.
Για τις εκθέσεις αυτές ενημερώνονται και λαμβάνουν γνώση και οι εξωτερικοί
ελεγκτές.
Η εξεταζόμενη επιχείρηση διαθέτει οργανόγραμμα και είναι στελεχωμένες όλες οι
θέσεις. Υπάρχει, γενικά επαρκής καταμερισμός αρμοδιοτήτων και η ευθύνη και οι
αρμοδιότητες τόσο των Διευθυντών, όσο και των υπαλλήλων είναι σαφώς
καθορισμένες. Μάλιστα εξασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι με συγγενική σχέση
απασχολούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται απάτες ή καταχρήσεις.
Ακόμη η επιχείρηση τηρεί αρχείο αδειών και το προσωπικό λαμβάνει κανονικά την
άδεια του. Η Διοίκηση έχει φροντίσει, ώστε τα καθήκοντα του προσωπικού που
απουσιάζει λόγω κανονικής άδειας, να αναπληρώνονται επιτυχώς από το υπάρχον
προσωπικό της. Επιπλέον η ύπαρξη σαφούς διαχωρισμού λειτουργικών διαδικασιών
και καθηκόντων επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το προσωπικό του Λογιστηρίου
είναι ανεξάρτητο από το προσωπικό της Υπηρεσίας Πωλήσεων, όχι όμως και της
Υπηρεσίας Προμηθειών και Ταμείου, όπως έπρεπε σύμφωνα με τις βασικές αρχές
ενός επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Στην
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επιχείρηση υπάρχει επαρκή λογιστική οργάνωση, κάτι που αποδεικνύεται από την
ικανοποιητική στελέχωση του Λογιστηρίου. Επιπρόσθετα όσον αφορά τα τηρούμενα
λογιστικά αρχεία, είναι επαρκή για την επιχείρηση και αυτά που προβλέπονται από το
νόμο και η ενημέρωση τους γίνεται έγκαιρα (εμπρόθεσμα). Πιο συγκεκριμένα γίνεται
μηνιαία συμφωνία και συντάσσονται σχετικά ισοζύγια. Επίσης υπάρχει συμφωνία
των μηνιαίων καταχωρήσεων του Γενικού καθολικού, με τα συντασσόμενα από τη
μηχανογραφική υπηρεσία μηνιαία σύνολα των Αναλυτικών Ισοζυγίων, το οποίο
αποδεικνύει ότι υπάρχει και κατάλληλη μηχανογραφική υποστήριξη του λογιστικού
συστήματος.

4.4 Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου χρηματικών
διαθεσίμων.
Τα Διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και γενικά όλα τα στοιχεία που μπορούν να
μετατραπούν άμεσα σε μετρητά και η μετατροπή των οποίων να αποδώσει το
αντίστοιχο

ποσό

με

τη

λογιστική

τους

αξία.

Τα

χρηματικά

διαθέσιμα

περιλαμβάνονται στο ταμείο της επιχείρησης καθώς και σε λογαριασμούς όψεως που
διατηρεί μια επιχείρηση στην τράπεζα για τις καθημερινές της δοσοληψίες.
Αποτελούν για κάθε επιχείρηση κεντρικό άξονα της δράσης και λειτουργίας της, γι’
αυτό είναι απαραίτητο να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία τους και τη φύλαξη
τους σε ασφαλείς χώρους. Όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές μιας επιχείρησης
περνούν από το λογαριασμό του ταμείου. Ακριβώς αυτή η ύπαρξη ρευστού στο
ταμείο προκαλεί και μεγαλύτερο πειρασμό για κλοπή, απάτη και κατάχρηση. Ο
κίνδυνος αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί αν η οικονομική μονάδα λάβει τις
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας τόσο κατά τη διαδικασία των εισπράξεων και
πληρωμών, όσο και για τις καταθέσεις στις τράπεζες. Στην εξεταζόμενη επιχείρηση
τα χρηματικά διαθέσιμα του ταμείου δεν φυλάσσονται, όπως θα έπρεπε, σε ασφαλές
χρηματοκιβώτιο με κλείδες ασφαλείας.
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4.4.1. Αξιολόγηση Εισπράξεων
Η εξεταζόμενη επιχείρηση, προκειμένου να προστατέψει τις εισπράξεις της από
τυχόν κακόβουλες ενέργειες και η είσπραξη των απαιτήσεων της να γίνεται έγκαιρα
και σωστά, εφαρμόζει ορισμένες διαδικασίες. Έχει λάβει δηλαδή, συγκεκριμένες
δικλείδες ασφαλείας, ώστε να περιορίζει τους κινδύνους, που είναι αυξημένοι λόγω
της φύσης των χρηματικών διαθεσίμων και να πετυχαίνει ένα ικανοποιητικό σύστημα
εσωτερικού ελέγχου επί των εισπράξεων.
Πιο

συγκεκριμένα

οι

εισπράξεις

της

επιχείρησης

διενεργούνται

βάσει

προαριθμημένων γραμματίων είσπραξης, τα οποία εκδίδονται από άλλο αρμόδιο
υπάλληλο εκτός ταμία και του λογιστή και διαβιβάζονται στο ταμία υπηρεσιακώς και
όχι από τρίτους. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις που διενεργεί μέχρι να
κατατεθούν στην τράπεζα. Επίσης για μεγαλύτερη διασφάλιση, οι ημερήσιες
εισπράξεις που γίνονται από πελάτες εκτός έδρας της επιχείρησης, κατατίθενται εξ
ολοκλήρου και χωρίς καθυστέρηση στην τράπεζα. Όσον αφορά τις εισπράξεις μέσω
ταχυδρομείου, γίνεται κατάλληλος έλεγχος της εισερχόμενης αλληλογραφίας και
καταχωρούνται τα εμβάσματα και οι επιταγές στα αρχεία της επιχείρησης. Για την
καλύτερη παρακολούθηση των μεταχρονολογημένων επιταγών, η καταχώρηση τους
γίνεται με τα πλήρη στοιχεία της.
Εκτός από τον Ταμία της επιχείρησης εισπράξεις μπορούν να κάνουν και
εξουσιοδοτημένοι πωλητές. Τα παραστατικά του ταμείου (αποδείξεις, γραμμάτια
είσπραξης) θεωρούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή για το ακριβές ποσό της
είσπραξης και τη νομιμότητα των δικαιολογητικών που τα συνοδεύουν.

4.4.2. Αξιολόγηση Πληρωμών
Η εξεταζόμενη επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, γι’ αυτό για τις πληρωμές της εφαρμόζει
συγκεκριμένες διαδικασίες που βοηθούν στην ορθότερη διαχείριση των χρηματικών
διαθεσίμων. Η επιχείρηση έχει καθιερώσει αυστηρά μέτρα όσον αφορά τις πληρωμές
της. Όμως, οι πληρωμές δεν γίνονται βάση προαριθμημένων ενταλμάτων πληρωμών,
τα οποία να εκδίδονται από διαφορετικό πρόσωπο εκτός του ταμία και λογιστή και
να διαβιβάζονται στον ταμία υπηρεσιακώς και όχι από τρίτους. Πριν τη πληρωμή των
ενταλμάτων, προηγείται έγκριση των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα εντάλματα
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πληρωμής από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της επιχείρησης. Προκειμένου να
αποκλείεται η επαναχρησιμοποίηση των δικαιολογητικών για διπλή πληρωμή, τα
δικαιολογητικά ακυρώνονται μετά τη πραγματοποίηση της πληρωμής. Η επιχείρηση
πραγματοποιεί τις πληρωμές της και με επιταγές, οι οποίες καταχωρούνται σε ειδικό
αρχείο και γίνεται έλεγχος του αποθέματος των επιταγών που δεν χρησιμοποιήθηκαν.
Για μεγαλύτερη διασφάλιση των συναλλαγών, τα άτομα που εκδίδουν επιταγές στην
επιχείρηση, είναι ανεξάρτητα από αυτά που εγκρίνουν τις πληρωμές καθώς και από
τα άτομα που διενεργούν τις σχετικές ημερολογιακές εγγραφές. Μάλιστα για
μεγαλύτερη προστασία, στην επιχείρηση απαγορεύεται η έκδοση επιταγών στον
κομιστή, όπως και η υπογραφή ή οπισθογράφηση λευκών επιταγών. Για αποφυγή
λαθών ή παρατυπιών και ορθότερο έλεγχο, οι συμφωνίες με τα δεδομένα των
τραπεζών ελέγχονται τακτικά από άτομο ανεξάρτητο και διαφορετικό από τον ταμία
και λογιστή, που χειρίζονται αυτούς τους λογαριασμούς. Ακόμη στην επιχείρηση
απαγορεύεται η παροχή μικρών προσωρινών δανείων προς το προσωπικό.
Επιπρόσθετα, η επιχείρηση λαμβάνει αυστηρά μέτρα όσον αφορά τη καλύτερη
λειτουργία του ταμείου, γι’ αυτό διενεργούνται αιφνιδιαστικές καταμετρήσεις του
ταμείου από τον εσωτερικό ελεγκτή, ενώ δεν απαγορεύεται στο ταμείο να υπάρχουν
εκτός από μετρητά, προσωρινές αποδείξεις και σημειώματα μη λογιστικοποιηθέντα.
Επιπλέον, για την πιο αποτελεσματική φύλαξη του ταμείου, το ημερήσιο χρηματικό
απόθεμα δεν φυλάσσεται σε ασφαλές χρηματοκιβώτιο, που για το άνοιγμα ή το
κλείσιμο του απαιτείται η σύμπραξη δύο τουλάχιστον προσώπων.
Οι καθημερινές πληρωμές γίνονται μόνο από το ‹‹μικρό ταμείο›› της εταιρείας με
συνέπεια να μην υπάρχουν υπερβολικά υπόλοιπα χρηματικών διαθεσίμων, αλλά μόνο
όσα χρειάζονται για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, έχει καθοριστεί μέγιστο
όριο χρηματικού αποθέματος και κάθε υπέρβαση αιτιολογείται. Τέλος όσον αφορά
πληρωμές με τραπεζική κατάθεση, η διασταύρωση γίνεται άμεσα μετά την επιστροφή
του υπαλλήλου που έκανε την κατάθεση με βάσει την απόδειξη της τράπεζας.

4.4.3. Αξιολόγηση Καταθέσεων σε Τράπεζες
Όσον αφορά τις καταθέσεις σε τράπεζες, η εξεταζόμενη επιχείρηση για τις
καθημερινές της συναλλαγές έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις εξής δικλείδες
ασφαλείας: (Λουμιώτης, 2015‹‹Διαχείριση Κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος››)
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 Μηνιαία συμφωνία των λογαριασμών καταθέσεων, με τα αντίστοιχα extraits
των τραπεζών.
 Διερεύνηση τυχόν ασυμφωνιών, για να γίνει η τακτοποίηση τους.
 Απεικόνιση των λογιστικών συμφωνιών και των διαπιστούμενων διαφορών σε
συνταχθέντα φύλλα εργασίας και φύλαξη τους από το Λογιστήριο.
 Παρακολούθηση και έλεγχος του εκτοκισμού των καταθέσεων καθώς και των
εξόδων που χρεώνουν οι τράπεζες σ’ αυτούς τους λογαριασμούς.
 Έλεγχος, τουλάχιστον ανά δεκαήμερο, των καθημερινών καταχωρήσεων
στους

λογαριασμούς

των

τραπεζών,

με

σύγκριση

των

αντίστοιχων

καταχωρήσεων των αντιγράφων των λογαριασμών (extraits) των τραπεζών.
 Διασταύρωση των εγγράφων μεταξύ των λογαριασμών Ταμείου, Τραπεζών
και Επιταγών.

4.5.

Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου απαιτήσεων.

Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν τις αξιώσεις, κυρίως σε χρήμα, που έχει μια
επιχείρηση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. Ένα
καλά οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τις απαιτήσεις, βοηθάει
στη διασφάλιση των απαιτήσεων της επιχείρησης και στη σωστή διαχείρισή τους.
Η εξεταζόμενη επιχείρηση ακολουθώντας την αρχή ότι καμία συναλλαγή δεν πρέπει
να διεκπεραιώνεται από την αρχή έως το τέλος από το ίδιο άτομο, έχει προβεί σε
κατάλληλο καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ προσωπικού που είναι υπεύθυνο για
τον έλεγχο παροχής πιστώσεων, εισπράξεων, διεκπεραίωσης και λογιστικής. Όμως το
πρόσωπο που διαχειρίζεται τις συναλλαγματικές, τα γραμμάτια και τις επιταγές δεν
είναι ανεξάρτητο του ταμία και λογιστή. Για να εφαρμόζονται οι οδηγίες της
Διοίκησης για τις απαιτήσεις, προηγείται ορισμένων διαδικασιών η έγκριση από
αρμόδιο όργανο. Έτσι απαιτείται έγκριση για τους όρους των παρεχόμενων
πιστώσεων, για τις διαγραφές των επισφαλών απαιτήσεων, για την τακτοποίηση
ασυμφωνιών καθώς και για την ανανέωση των συναλλαγματικών, γραμματίων και
επιταγών.
Για την καλύτερη διασφάλιση των απαιτήσεων της η επιχείρηση, προβαίνει σε
συμφωνία των λογιστικών υπολοίπων πελατών με τα αντίστοιχα αντίγραφα των
λογαριασμών πελατών, η οποία γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο και σε περίπτωση που
υπάρξουν ασυμφωνίες διερευνώνται από αρμόδιο Προϊστάμενο. Επίσης για
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επιβεβαίωση των υπολοίπων των πελατών, στέλνονται περιοδικά επιστολές στους
πελάτες, όπου ζητείται απάντηση τους. Ακόμη το αναλυτικό καθολικό σε τακτά
χρονικά διαστήματα συμφωνείται με το αντίστοιχο λογαριασμό του Γενικού
καθολικού. Για αποφυγή λαθών, γίνεται έλεγχος των στοιχείων ως προς τα ποσά πριν
τη καταχώρηση τους στη χρέωση ή τη πίστωση του λογαριασμού απαιτήσεων.
Για προστασία της επιχείρησης από πιθανές επισφάλειες, πραγματοποιούνται έλεγχοι
των επισφαλών απαιτήσεων, ώστε να σχηματιστούν οι απαραίτητες προβλέψεις, ενώ
δεν διενεργούνται έλεγχοι των απαιτήσεων αυτών μετά τη διαγραφή τους.
Επιπρόσθετα για προστασία της επιχείρησης από διάφορους κινδύνους όπως κλοπή,
απώλεια κ.λ.π. τα γραμμάτια εισπρακτέα, οι συναλλαγματικές και οι επιταγές δεν
φυλάσσονται σε ασφαλή θέση και είναι πάντοτε πελατείας. Για την καλύτερη
παρακολούθηση τους, τηρείται κατάλληλο βιβλίο συναλλαγματικών και γραμματίων
εισπρακτέων, ενώ οι μεταχρονολογημένες επιταγές παρακολουθούνται ξεχωριστά.
Αυτό που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι το γεγονός ότι μεταξύ των χρεωστών
υπάρχουν λογαριασμοί με πιστωτικά υπόλοιπα. Η ύπαρξη πιστωτικού υπολοίπου
στους συγκεκριμένους λογαριασμούς είναι ένδειξη αδυναμίας και τυγχάνει
πολλαπλής ερμηνείας. Μπορεί να προέρχεται από λογιστικό λάθος στην καταχώρηση
ή ακόμη και να είναι εσκεμμένη ενέργεια. Το ότι υπάρχει έρευνα και αιτιολογείται η
ύπαρξη τους μετριάζει τον κίνδυνο λανθασμένων οικονομικών καταστάσεων. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να διερευνηθεί αν υποκρύπτεται δανεισμός, δηλαδή αν ο
πελάτης χρηματοδοτεί την επιχείρηση για κάποιο λόγο.

4.6.

Αξιολόγηση

συστήματος

εσωτερικού

ελέγχου

παγίων

στοιχείων.
Τα πάγια στοιχεία είναι περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και χρησιμοποιούνται
για την επίτευξη των σκοπών της, γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη η διαφύλαξη και
η προστασία τους από διάφορους κινδύνους, ο περιορισμός λαθών στη λογιστική
τους παρακολούθηση, ώστε τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί σ’ αυτά να έχουν τη
μεγαλύτερη απόδοση.
Η επιχείρηση εφαρμόζει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας όσον αφορά τα πάγια. Έτσι
μεταβολές παγίων γίνονται μόνο μετά από έγκριση του Δ.Σ. Ακόμη αρμόδια για να
χαρακτηρίσει ως άχρηστα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (μηχανήματα, εργαλεία)
είναι μόνο η Γενική Διεύθυνση. Η επιχείρηση τηρεί μητρώα παγίων για να
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παρακολουθεί τα πάγια και τις αποσβέσεις τους καθώς και επαρκή στοιχεία που
αφορούν συμβάσεις αγορών παγίων, εκμίσθωσης ή μίσθωσης. Όσον αφορά τα
ακίνητα της, οι τίτλοι ιδιοκτησίας έχουν μεταγραφεί κανονικά.
Για να ελέγχεται και να εξακριβώνεται η ύπαρξη των ενσώματων περιουσιακών
στοιχείων, η επιχείρηση δεν προβαίνει, όπως έπρεπε, σε περιοδικές απογραφές τους
και συγκρίσεις με τα τηρούμενα μητρώα και τη παρακολούθηση τυχόν εμπράγματων
και άλλων βαρών (προσημειώσεις, υποθήκες) επί των παγίων αυτών. Για τη
προστασία των παγίων από κινδύνους όπως πυρκαγιά, καταστροφές κ.α., υπάρχει
ασφαλιστική κάλυψη, η οποία αναθεωρείται προκειμένου να είναι επαρκής και να
καλύπτει την αντικατάστασή τους.
Επίσης για τον ορθότερο λογιστικό χειρισμό των παγίων, στην επιχείρηση υπάρχει
σύστημα διάκρισης των δαπανών, ώστε να μην καταχωρούνται οι δαπάνες
συντήρησης σε λογαριασμούς ενσώματων παγίων. Μια σημαντική δικλείδα
ασφαλείας που εφαρμόζει η εξεταζόμενη επιχείρηση είναι η ύπαρξη κατάλληλου
συστήματος ελέγχου όσον αφορά τις πωλήσεις ή εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,
γιατί έτσι ελέγχονται πιο αποτελεσματικά τα κέρδη και οι ζημιές που προκύπτουν και
μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης εικονικών κερδών ή ζημιών. Η επιχείρηση
συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία όσον αφορά τον υπολογισμό των
αποσβέσεων και την αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

4.7.

Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου αγορών

Ένα οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τις αγορές που
πραγματοποιεί μια επιχείρηση συμβάλλει στην επίτευξη του μέγιστου οφέλους για
την επιχείρηση από τις αγορές αυτές καθώς και στην προστασία των αγοραζόμενων
ειδών κατά τη διακίνηση τους από τον προμηθευτή στις αποθήκες της επιχείρησης.
Πολλοί είναι οι κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν λόγω έλλειψης δικλείδων
ασφαλείας όσον αφορά τις αγορές, όπως λάθη στις παραγγελίες στην καταμέτρηση
παραληφθέντων εμπορευμάτων, στις καταχωρήσεις στα λογιστικά αρχεία, παράτυπες
αγορές, πληρωμές μη εγκεκριμένων αγορών, λάθη στις πληρωμές και άλλοι.
Η εξεταζόμενη επιχείρηση προσπαθεί να περιορίσει τους σχετιζόμενους με τις αγορές
κινδύνους, λαμβάνοντας τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας. Οι αγορές που
πραγματοποιεί η επιχείρηση και για τις οποίες τηρείται ιδιαίτερο ημερολόγιο,
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γίνονται βάσει συγκεκριμένου προγραμματισμού και εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της
επιχείρησης Κανονισμού Προμηθειών. Η αναζήτηση και εξεύρεση των κατάλληλων
προμηθειών γίνεται μέσω λήψης προσφορών από προμηθευτές, ώστε να
επιτυγχάνεται ο άριστος συνδυασμός μεταξύ ποιότητας και τιμής και να
εξασφαλίζονται οι καλύτεροι όροι αποπληρωμής.
Οι αρμοδιότητες του προσωπικού που εμπλέκεται στην διαδικασία των αγορών είναι
σαφώς προσδιορισμένες, ώστε κανένα άτομο να μην έχει τον αποκλειστικό χειρισμό
μιας συναλλαγής από την αρχή έως το τέλος. Έτσι τα δελτία παραγγελίας, που είναι
αριθμημένα, εκδίδονται από αρμόδιο υπάλληλο, ανεξάρτητο από τον αποθηκάριο και
τον Λογιστή. Κατά την παραλαβή των αγοραζόμενων ειδών, αρμόδια άτομα της
επιχείρησης πραγματοποιούν ελέγχους για την ποιότητα και τις προδιαγραφές των
ειδών και εφόσον υπάρχει συμφωνία με τη σχετική παραγγελία υπογράφουν το
σχετικό δελτίο εισαγωγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται απευθείας στο
Λογιστήριο.
Για μεγαλύτερη προστασία και αποφυγή λαθών, στην αποθήκη γίνεται συμφωνία των
δελτίων εισαγωγής με τα δελτία παραγγελίας καθώς και με τα τιμολόγια των
προμηθευτών ως προς τη ποσότητα, την ποιότητα και τις τιμές. Πιο συγκεκριμένα τα
τιμολόγια των προμηθευτών ελέγχονται ως προς τις τιμές μονάδας σε σχέση με τη
γενόμενη προσφορά, τις αριθμητικές πράξεις, τα έξοδα μεταφοράς, το ΦΠΑ και τις
εκπτώσεις.

Ο

εσωτερικός

ελεγκτής

της

επιχείρησης

πραγματοποιεί

δειγματοληπτικούς ελέγχους στα δικαιολογητικά των αγορών για να εξακριβώσει αν
τα συνημμένα στοιχεία είναι πλήρη και αν υπάρχουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις.

4.8.

Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου προμηθευτών

Όπως προαναφέραμε, στην επιχείρηση λειτουργεί ένα ικανοποιητικό σύστημα
παραγγελιών βάσει του οποίου γίνονται οι προμήθειες καθώς επίσης και
ικανοποιητικές διαδικασίες λήψης προσφορών που πραγματοποιούνται πριν την
ολοκλήρωση των αγορών και προμηθειών παγίων στοιχείων. Για τις αγορές και
προμήθειες της επιχείρησης υπογράφονται συμβάσεις. Για να υπάρχει μεγαλύτερη
διασφάλιση και να αποφεύγονται τα λάθη στις καταχωρήσεις και τις παραγγελίες,
γίνεται έλεγχος των τιμολογίων των προμηθευτών με τις παραγγελίες και άλλων
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τα παραληφθέντα εμπορεύματα ή υπηρεσίες και
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συμφωνούνται τακτικά οι λογαριασμοί με τα αντίστοιχα αντίγραφα των λογαριασμών
των προμηθευτών.
Επίσης γίνεται διασταύρωση των υπολοίπων με τους προμηθευτές, ώστε να
συμφωνούν με τα υπόλοιπα των αρχείων της επιχείρησης.
Προκειμένου να ελαχιστοποιούνται τα λάθη στις πληρωμές, τα τιμολόγια προς
πληρωμή εγκρίνονται από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο άτομο. Ακόμη, για να μην
γίνεται κατάχρηση εξουσίας και να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει πραγματικός λόγος
πληρωμής, η αποδοχή επιταγών της επιχείρησης γίνεται από εξουσιοδοτημένο
υπάλληλό της. Η καλύτερη παρακολούθηση των επιταγών πληρωτέων εξασφαλίζεται
από την τήρηση του κατάλληλου αρχείου. Επιπλέον η επιχείρηση μέσω κατάλληλων
διαδικασιών διασφαλίζεται ότι οι υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές έχουν
καταχωρηθεί και επιμερισθεί στη χρήση που ανήκουν, κάτι που ισχύει και για τις
ετεροχρονισμένες υποχρεώσεις.

4.9.

Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου αποθεμάτων

Τα αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση, τα οποία
προορίζονται να πωληθούν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της (εμπορεύματα,
έτοιμα προϊόντα), είτε βρίσκονται στη παραγωγική διαδικασία με σκοπό τη πώληση
όταν γίνουν έτοιμα προϊόντα (ημιτελή προϊόντα), ή να αναλωθούν για την παραγωγή
έτοιμων προϊόντων (α΄ και βοηθητικές ύλες), ή τη χρησιμοποίηση τους για τη
συσκευασία έτοιμων προϊόντων ή πρόκειται να αναλωθούν για συντήρηση-επισκευή
ή για ιδιοπαραγωγή παγίων στοιχείων. Τα αποθέματα αποτελούν από τα
σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης και γι’ αυτό είναι απαραίτητη
η ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας, ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με
αυτά, όπως η καταστροφή τους, η απαξίωση τους και η μη συμφέρουσα χρήση τους.
Η επιχείρηση εκτιμώντας τη σημαντικότητα των αποθεμάτων έχει υιοθετήσει μέτρα
για τη διαφύλαξη και την προστασία των αποθεμάτων από κινδύνους όπως κλοπή,
απάτη κ.τ.λ., για τη σωστή λογιστική παρακολούθηση τους καθώς και την αποκόμιση
του μέγιστου οφέλους από την επένδυση κεφαλαίου σε αποθέματα. Η επιχείρηση έχει
ορίσει αρμόδιο αποθηκάριο, ο οποίος έχει την ευθύνη των αποθεμάτων και έτσι
υπάρχει

αποτελεσματική

διαφύλαξη

τους.

Μέσω

συστήματος

διαρκούς

παρακολούθησης των αρχείων αποθήκης, ελέγχονται ανά πάσα στιγμή τα υπόλοιπα
των αποθεμάτων κατά ποσότητα και αξία. Αυτό διευκολύνει τη Διοίκηση της
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επιχείρησης στη χάραξη της πολιτικής της όσον αφορά τις προμήθειες, τις πωλήσεις
και τον προγραμματισμό της παραγωγής.
Παράλληλα γίνονται μηνιαίες επαληθεύσεις με φυσική απογραφή από αρμόδιο
υπάλληλο, που δεν έχει σχέση με τον αποθηκάριο και τα αποτελέσματα του ελέγχου
συγκρίνονται με τα αρχεία της αποθήκης. Σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων
αποθεμάτων από το βιβλίο αποθήκης, υπάρχει έλεγχος και αιτιολόγηση, ώστε να
αποφεύγονται τυχόν κλοπές και ατασθαλίες.
Επειδή το απόθεμα δεσμεύει χρήμα και για να αποτρέπεται ο κίνδυνος να
αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες προϊόντων , η Διοίκηση της επιχείρησης ορίζει
όταν χρειάζεται ανώτατα και κατώτατα όρια αποθεμάτων. Για τη σωστή αποτίμηση
των αποθεμάτων και για να γίνουν διορθωτικές ενέργειες (απομειώσεις), τα
αποθέματα επιθεωρούνται περιοδικώς για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν απαξιωμένα ή
κατεστραμμένα υλικά. Η επιχείρηση ακολουθεί παγίως την ίδια μέθοδο αποτίμησης
των αποθεμάτων. Για την ορθή διακίνηση των αποθεμάτων τα δελτία εισαγωγής είναι
έντυπα και προαριθμημένα κατ’ αύξοντα αριθμό. Τα αντίγραφα των δελτίων
εισαγωγής παραδίδονται στο Λογιστήριο, όπου γίνεται ο συσχετισμός με τα
αντίστοιχα τιμολόγια του προμηθευτή.

4.10. Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου μισθοδοσίας
προσωπικού
Η μισθοδοσία αποτελεί για τις περισσότερες επιχειρήσεις τη σημαντικότερη δαπάνη,
την ευθύνη της οποίας έχει το τμήμα Προσωπικού. Γι’ αυτό είναι σημαντική η
ύπαρξη ενός οργανωμένου τμήματος, που θα λειτουργεί σωστά και θα συμβάλλει
στην ορθή σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων. Η έλλειψη δικλείδων ασφαλείας
ενέχει τον κίνδυνο της πρόσληψης προσωπικού χωρίς επαρκή προσόντα, πληρωμή
μισθών σε ανύπαρκτα πρόσωπα ή σε εργαζομένους χωρίς να έχουν προσφέρει
ανάλογη εργασία, λανθασμένη καταχώρηση κόστους εργασίας στα αρχεία κτλ.
Η εξεταζόμενη επιχείρηση, προκειμένου να έχει ένα ικανοποιητικό σύστημα ως προς
τη μισθοδοσία του προσωπικού, έχει εξασφαλίσει να υπάρχει σχετική έγκριση στη
λειτουργία πρόσληψης του προσωπικού. Έτσι απαιτείται έγκριση για προσλήψεις και
απολύσεις προσωπικού καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή μισθών και
ημερομισθίων. Έγκριση επίσης από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο άτομο απαιτείται και
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για τις προκαταβολές που χορηγούνται στο προσωπικό. Η επιχείρηση τηρεί ατομικό
φάκελο του προσωπικού της με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, γεγονός που συμβάλλει
στην αποτελεσματική αξιοποίηση κάθε εργαζομένου και στην ορθή σύνταξη
μισθοδοτικών καταστάσεων, αφού από αυτά τα στοιχεία προκύπτουν τυχόν
επιδόματα και η ασφαλιστική ένταξη κάθε υπαλλήλου.
Για να διασφαλίζεται η επιχείρηση όσον αφορά λάθη στη πληρωμή των μισθών, η
Διοίκηση έχει εξουσιοδοτήσει αρμόδιο Προϊστάμενο για να εγκρίνει τη μισθοδοσία
προσωπικού πριν την εξόφληση της και διενεργείται έλεγχος πριν από τη πληρωμή
της. Σημαντική εξασφάλιση αποτελεί και ο διαχωρισμός καθηκόντων ανάμεσα στα
πρόσωπα που συντάσσουν τις μισθοδοτικές καταστάσεις και σε εκείνα που
διενεργούν τις πληρωμές. Η επιχείρηση μεριμνά ώστε να υπολογίζονται σωστά οι
κρατήσεις και οι εισφορές υπέρ τρίτων καθώς και για την εμπρόθεσμη καταβολή
τους. Επιπλέον η επιχείρηση μέσα στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας
πρόσληψης προσωπικού και για καλύτερο προγραμματισμό, διενεργεί προβλέψεις, οι
οποίες, όμως δεν λογίζονται με βάση αναλογιστική μελέτη, για συνταξιοδοτήσεις
υπαλλήλων λόγω κανονικής ή πρόωρης αποχώρησης τους από την υπηρεσία. Όσον
αφορά τη λειτουργία πληρωμής των μισθοδοτικών καταστάσεων, στην επιχείρηση
δεν υπάρχει προσωπικό που πληρώνεται με επιταγές, αλλά η μισθοδοσία κατατίθεται
σε τραπεζικούς λογαριασμούς του προσωπικού ή όταν γίνεται με μετρητά
λαμβάνονται αποδείξεις.

4.11. Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου υποχρεώσεων
προς ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο
Η επιχείρηση για να έχει ένα ικανοποιητικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου όσον
αφορά τις υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο, εφαρμόζει
συγκεκριμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν την έγκαιρη υποβολή των οφειλόμενων
φόρων και περιορίζουν περιπτώσεις λογιστικής απάτης και καταχρήσεων έναντι των
οφειλόμενων προς το Δημόσιο φόρων.
Οι φορολογικές υποθέσεις της επιχείρησης έχουν αναθέτει σε υπαλλήλους πλήρως
καταρτισμένους για τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Ακόμη η Διοίκηση
παρακολουθεί με φοροτεχνικούς εμπειρογνώμονες τις φορολογικές της υποθέσεις και
τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν. Έτσι έχουν γίνει επαρκείς προβλέψεις για
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εκκρεμή φορολογικά θέματα, υποχρεώσεις προς τρίτους καθώς και για υποχρεώσεις
αποζημίωσης προσωπικού. Για την καλύτερη παρακολούθηση τους, οι κρατήσεις
υπέρ Δημοσίου και τρίτων εμφανίζονται σε ειδικούς πληρωτέους λογαριασμούς. Πριν
την απόδοση φόρων και λοιπών κρατήσεων, προηγείται έγκριση και έλεγχος για τον
ορθό υπολογισμό τους. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας.

4.12. Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου εσόδων-εξόδων
Ουσιαστικά όταν γίνεται αναφορά στα έσοδα μιας επιχείρησης, εννοούνται οι
πωλήσεις, αφού το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων μιας επιχείρησης πραγματοποιείται
μέσω πωλήσεων. Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου
για τις πωλήσεις, συμβάλλει στη μείωση λαθών και φαινομένων απάτης και στη
διασφάλιση ότι οι λογαριασμοί εσόδων απεικονίζουν πραγματικές συναλλαγές.
Η εξεταζόμενη επιχείρηση εφαρμόζει αυστηρά μέτρα για να αντιμετωπίσει τους
πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τις πωλήσεις. Οι πωλήσεις της γίνονται βάσει
εγκεκριμένου από τη Διοίκηση τιμοκαταλόγου και προκαθορίζονται οι όροι
εξόφλησης των πωλούμενων ειδών καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης
εκπτώσεων σε πελάτες. Επίσης υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα βεβαίωσης και
είσπραξης των εσόδων και οι λογαριασμοί των εσόδων ενημερώνονται εγκαίρως. Για
να αποφεύγονται τυχόν ατασθαλίες ή παρατυπίες και να αποτρέπεται η αλλοίωση των
οικονομικών καταστάσεων, οι πωλήσεις γίνονται από αρμόδιο υπάλληλο που δεν
σχετίζεται με τη λογιστική παρακολούθηση των πελατών και το γεγονός ότι τηρείται
η αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων, δηλαδή σε κάθε χρήση λογίζονται μόνο τα έσοδα
που την αφορούν.
Όσον αφορά τα έξοδα, στην επιχείρηση λειτουργεί ικανοποιητικά το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου για κάθε έξοδο. Για κάθε έξοδο εκδίδεται το αναγκαίο
παραστατικό στοιχείο και ενημερώνονται εγκαίρως οι λογαριασμοί εξόδων. Ακόμη
κάθε έξοδο στηρίζεται σε νόμιμα και πλήρη δικαιολογητικά στοιχεία. Υπάρχει
προϋπολογισμός εξόδων και έτσι γίνεται καλύτερος έλεγχος τους για τυχόν
αποκλίσεις μεταξύ πραγματοποιηθέντων και προϋπολογισθέντων εξόδων. Επίσης για
να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία των λογιστικών αρχείων, τηρείται η

58

αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, δηλαδή λογίζονται σε κάθε χρήση τα έξοδα που
την αφορούν.
Η επιχείρηση παρουσιάζει έλλειψη δικλείδων ασφαλείας στα εξής σημεία:
 Oι προκαταβολές που χορηγούνται στο προσωπικό δεν εγκρίνονται από
αρμόδιο όργανο της επιχείρησης.
 Οι προβλέψεις για αποζημιώσεις του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης δεν
λογίζονται με βάση αναλογιστική μελέτη, όπως σχετικά προβλέπεται από τα
ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Τελικό συμπέρασμα- προτάσεις
Οι Διοικήσεις των επιχειρήσεων, στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων τους,
αναλαμβάνουν συνεχώς μεγαλύτερους επιχειρηματικούς κινδύνους. Όμως το
σύγχρονο περιβάλλον που λειτουργούν, χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα,
αβεβαιότητα και απρόβλεπτους κινδύνους με μεγάλη δυναμική, γεγονός που πιέζει τις
επιχειρήσεις να λάβουν δραστικά μέτρα. Μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες της
σημερινής εποχής, κάθε επιχείρηση, οφείλει να περιορίσει και να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τους διάφορους κινδύνους που πιθανά να εμποδίσουν την επίτευξη
των στόχων της και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ύπαρξη ενός
οργανωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Για να μπορέσει μια επιχείρηση να
επιβιώσει μακροπρόθεσμα και να προστατευτεί από φαινόμενα απάτης και
κατάχρησης είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου,
παράλληλα με τη χρηστή διοίκησή της, ώστε να υπάρχει μια αποτελεσματική
εταιρική διακυβέρνηση.
Ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία
μιας επιχείρησης, αφού μέσω επιστημονικών προσεγγίσεων και αναλύσεων προβαίνει
στην αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και έτσι παρέχει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίας στη Διοίκηση, προκειμένου να διαχειρισθεί όσον το δυνατόν
καλύτερα τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Για να πετύχει το σκοπό του ο
εσωτερικός έλεγχος, πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών που
εφαρμόζει κάθε επιχείρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματική των
διαδικασιών, να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και λάθη και να αιτιολογηθεί η ύπαρξη
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των αδυναμιών, ώστε ο εσωτερικός ελεγκτής να προτείνει βελτιώσεις διαδικασιών,
που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης και στην
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των τμημάτων της.
Η εξεταζόμενη επιχείρηση κατανοώντας πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη ενός
αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τη βιωσιμότητα της και για
την αντιμετώπιση των κινδύνων, που στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της
εποχής, αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, συμμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό με τις
βασικές αρχές ενός επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου
και έχει υιοθετήσει τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας σε όλες τις διαδικασίες και
στάδια λειτουργία της. Μάλιστα η επιλογή της θέσης του εσωτερικού ελέγχου στο
οργανόγραμμα της, δείχνει και το μεγάλο βαθμό στήριξης που παρέχει σ’ αυτόν η
Διοίκηση καθώς και την ανεξαρτησία ώστε να λειτουργεί χωρίς εμπόδια.
Στο κατά τα’ άλλα οργανωμένο Σ.Ε.Ε. της επιχείρησης εντοπίστηκαν μερικές
ελλείψεις δικλείδων, οι οποίες πιθανά να δημιουργήσουν, μελλοντικά, πρόβλημα
στην επιχείρηση και γι’ αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Η έλλειψη
δικλείδων ενέχει τον κίνδυνο να φέρουν την επιχείρηση αντιμέτωπη με κινδύνους,
που αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, μπορεί να απειλήσουν την ύπαρξη της.
Οι εντοπισθείσες αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εξεταζόμενης
επιχείρησης είναι, συνοπτικά, οι εξής:


Το προσωπικό του Λογιστηρίου δεν είναι ανεξάρτητο της Υπηρεσίας
προμηθειών και Ταμείου.



Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ταμείου δεν φυλάσσονται σε ασφαλές
χρηματοκιβώτιο με κλείδες ασφαλείας.



Οι πληρωμές δεν γίνονται βάσει προαριθμημένων ενταλμάτων πληρωμών,
εκδιδόμενων από διαφορετικό πρόσωπο εκτός του Ταμείου και Λογιστή.



Υπάρχουν στο ταμείο, ως μετρητά, αποδείξεις πληρωμών μη
λογιστικοποιηθείσες.



Το πρόσωπο που διαχειρίζεται τις επιταγές δεν είναι ανεξάρτητο του ταμία
και λογιστή.



Οι επιταγές δεν φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος.



Δεν διενεργούνται απογραφές των παγίων στοιχείων.



Οι προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού δεν υπολογίζονται με βάση
αναλογιστική μελέτη.
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Συνιστούμε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της εξεταζόμενης επιχείρησης λάβει
τα κατάλληλα μέτρα για τη θεραπεία των ανωτέρω αδυναμιών ώστε το
υφιστάμενο σύστημα εσωτερικού ελέγχου να καταστεί περισσότερο επαρκές και
αποτελεσματικό προς διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το κατωτέρω ερωτηματολόγιο αφορά σε έρευνα που σχετίζεται με την
αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης ΕΛΒΙΖ Α.Ε.
που βρίσκεται στη περιοχή Ημαθίας και πραγματοποιείται στα πλαίσια
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη
ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι οι
πληροφορίες και τα στοιχεία που θα προκύψουν από το ερωτηματολόγιο είναι
άκρως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο στη
διπλωματική εργασία.
Πριν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θεωρείται απαραίτητο να δοθούν
κάποιες επεξηγήσεις. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από διπολικές ερωτήσεις,
που αναφέρονται στις περισσότερες διαδικασίες και στάδια λειτουργίας της
επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι κατάλληλες δικλείδες
ασφαλείας στο σύστημα του εσωτερικού ελέγχου. Οι απαντήσεις που μπορούν
να δοθούν ΝΑΙ/ΟΧΙ, αλλά δίνεται και η δυνατότητα κάποιων επιπλέον
σχολίων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ο ερωτώμενος. Όταν η δικλείδα υπάρχει
και είναι επαρκής για τον περιορισμό των κινδύνων η απάντηση είναι ‹‹ΝΑΙ››
Όταν δεν υπάρχει καθόλου δικλείδα η απάντηση είναι ‹‹ΟΧΙ››
Όταν κάτι δεν υφίσταται στην επιχείρηση ή συμβαίνει κάτι διαφορετικό από τις
αναφερόμενες δικλείδες μπορεί να συμπληρωθεί στα ‹‹ΣΧΟΛΙΑ››
Σημείωση: Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι κάποια ερώτηση είναι
εμπιστευτική ή δε γνωρίζετε την απάντηση, μπορείτε να μην την απαντήσετε
και να συνεχίσετε με τις υπόλοιπες ερωτήσεις.
Επιβλέπων καθηγητής: κ. Παναγιώτης Ταχυνάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με την κ. Πόπη
Κυριαζοπούλου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987232361
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1. Γενικά
1.1 Γενικό ερωτηματολόγιο:
Τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία:*
Α) Είναι εμπρόθεσμα ενημερωμένα;*
Β) Είναι από το νόμο προβλεπόμενα;*
Γ) Είναι επαρκή για την οικονομική μονάδα;*
Δ) Συμφωνούνται μηνιαίως με σύνταξη σχετικών ισοζυγίων;*
2. To Λογιστήριο είναι επαρκώς στελεχωμένο;*
3. To προσωπικό του Λογιστηρίου είναι ανεξάρτητο από το προσωπικό; *
Α) Της Υπηρεσίας Πωλήσεων;
Β) Της Υπηρεσίας Προμηθειών; X
Γ) Του Ταμείου; X
Δ) Της Υπηρεσίας Διοικητικού;*
4. To προσωπικό λαμβάνει κανονικά την άδειά του και η οικονομική μονάδα τηρεί
βιβλίο αδειών;*
5. Aναπληρούνται ευχερώς οι αδειούχοι από το υπάρχον προσωπικό; *
6. H ευθύνη και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και των Υπαλλήλων είναι σαφώς
καθορισμένες;*
7. Υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα ενημέρωσης της Διοίκησης για την πορεία των
εργασιών της οικονομικής μονάδας;*
8. Yπάρχει κατάλληλα οργανωμένη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου;*
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9. H Yπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνη και αναφέρεται απ΄ευθείας στη
Διοίκηση; *
10. Eάν δεν υπάρχει οργανωμένη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, ο καταμερισμός
των αρμοδιοτήτων και ευθυνών είναι τέτοιος, ώστε να ασκείται εσωτερικός έλεγχος;*

11. To σύστημα εσωτερικού ελέγχου καλύπτει όλες τις συναλλαγές της οικονομικής
μονάδος, τόσο στο Κεντρικό, όσο και υποκαταστήματα; *
12. Eάν έχουν συνταχθεί τέτοια προγράμματα, εφαρμόζονται στην πράξη;*
13. Λαμβάνουν γνώση οι εξωτερικοί ελεγκτές των προγραμμάτων αυτών;*
14. Tα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται σε ειδική έκθεση
ελέγχου;*
15. Οι εκθέσεις ελέγχου υποβάλλονται απ’ ευθείας στη Διοίκηση; *
16. Οι εξωτερικοί ελεγκτές λαμβάνουν γνώση αυτών των εκθέσεων; *
17. O ασκούμενος λογιστικός έλεγχος των εργασιών του Κεντρικού και των
υποκαταστημάτων κρίνεται ικανοποιητικός;*
18. Yπάρχει επαρκής διαχωρισμός των καθηκόντων επίβλεψης, λειτουργίας
ανάλυσης και προγραμματισμού, ελέγχου και τήρησης των οικονομικών στοιχείων τα
οποία δεν παράγονται από τους Η/Υ, χειρισμού του Η/Υ και φύλαξης των
προγραμμάτων αυτού;* X
19. Yπάρχει επαρκής έλεγχος της λειτουργίας του Η/Υ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι:*
Α) Δεν είναι δυνατή η χωρίς έγκριση λειτουργία ή παραποίηση των στοιχείων του
Η/Υ; * X
B) Aνακαλύπτεται ο υπερβολικός χρόνος λειτουργίας, λόγω μη αποδοτικής
λειτουργίας ή λανθασμένου προγράμματος του Η/Υ;* X
20. Yπάρχει σύστημα ελέγχου ‹‹δια χειρός››, ή με ίδιο Η/Υ, το οποίο να εξασφαλίζει
ότι τυχόν σφάλματα, παραλείψεις και διπλές είσοδοι ανιχνεύονται και
αντιμετωπίζονται κατάλληλα;* X
21. Yπάρχει επαρκής πρόβλεψη, όσον αφορά την ανποθήκευση και αναπαραγωγή
από καταστροφή ή εξ αιτίας καταστροφής του προγράμματος ή βλάβης της μηχανής
ή από κάποια άλλη αιτία;*
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22. Τα τυποποιημένα δικαιολογητικά ή τα δικαιολογητικά του προγράμματος είναι
τέτοια ώστε να εξασφαλίζουν:
Α) Ότι η τροφοδοσία του προγράμματος μπορεί εύκολα να διεξάγεται και από
χειριστές μη εξοικειωμένους με το αρχικό πρόγραμμα;*
Β) Ότι τυχόν τροποποιήσεις του προγράμματος εγκρίνονται και καταχωρούνται;*
23. Διαθέτει η οικονομική μονάδα επαρκώς καταρτισμένους;*
Α) Δικούς της προγραμματιστές;* X
Β) Δικούς της χειριστές;*
24) Οι αναλυτές ή και οι προγραμματιστές επεμβαίνουν στον Η/Υ μετά την
ολοκλήρωση του δικού τους έργου;*
25) Οι χειριστές του Η/Υ έχουν τη δυνατότητα (και τις γνώσεις) να επέμβουν στα
προγράμματα του Η/Υ;* X
26) Συμβουλεύεται η οικονομική μονάδα και τους εξωτερικούς της ελεγκτές, οσάκις
σχεδιάζει υπολογιστές εφαρμογές στον Η/Υ;* Χ
27) Οι εφαρμογές των Η/Υ σχεδιάστηκαν από κοινού με το Λογιστήριο;*
Α) Δίνουν όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες;
Β) Ενσωματώνουν τον έλεγχο με αρίθμηση των σελίδων και των χρονολογήσεων,
έτσι ώστε τυχόν απωλεσθείσες ή αντικατασταθείσες σελίδες να είναι δυνατό να
ανιχνεύονται;
Γ) Εκτυπώνονται τα σφάλματα που προέκυψαν από την επεξεργασία και
διορθώνονται, αφού προηγουμένως εντοπισθεί η αιτία της δημιουργίας τους;
Λαμβάνει γνώση ο προϊστάμενος και εγκρίνει τις διορθώσεις;
28) Yπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος της εισερχόμενης αλληλογραφίας και της
καταχώρησης των εισπράξεων τοις μετρητοίς, με εμβάσματα ή με επιταγές;
29) Τα παραστατικά του Ταμείου (Αποδείξεις, Γραμμάτια Είσπραξης) είναι
προαριθμημένα, εκδίδονται από άλλον, πλην του Ταμία και Λογιστή, υπάλληλο και
διαβιβάζονται στον Ταμία υπηρεσιακώς και όχι από τρίτους;
30) Τα παραστατικά θεωρούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή ως προς το ακριβές
ποσόν της είσπραξης, καθώς και τη νομιμότητα των συνημμένων δικαιολογητικών;*

31) Διενεργούνται εισπράξεις μέσω εισπρακτόρων;*
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32) Πλην των εισπρακτόρων, υπάρχουν άλλοι υπάλληλοι της οικονομικής μονάδας,
εξουσιοδοτημένοι να εισπράττουν χρήματα από πελάτες;
33) Οι ημερήσιες εισπράξεις από πελάτες επαρχίας ή εκτός έδρας της οικονομικής
μονάδας κατατίθενται εξολοκλήρου και χωρίς καθυστέρηση στην Τράπεζα;
34) Οι εκδιδόμενες από τους εισπράκτορες αποδείξεις είναι οριστικές για τον πελάτη;

35) Ελέγχονται αυτές ως προς τη συνέχεια της αρίθμησής τους;*
36) Είναι υπεύθυνος ο Ταμίας για τις εισπράξεις που διενεργεί ο ίδιος μέχρι της
κατάθεσης τους στην Τράπεζα;
37) Τυχόν μεταχρονολογημένες επιταγές καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία με τα
πλήρη στοιχεία τους;
38) Διενεργούνται οι πληρωμές με βάση προαριθμημένα εντάλματα πληρωμών, τα
οποία εκδίδονται από άλλο αρμόδιο πρόσωπο, εκτός από τον Ταμία και Λογιστή και
διαβιβάζονται στον Ταμία υπηρεσιακώς και όχι από τρίτους; X
39) Tα συνημμένα στο ένταλμα πληρωμής δικαιολογητικά εγκρίνονται από αρμόδιο
πρόσωπο (εσωτερικό ελεγκτή) πριν από την πληρωμή τους;*
40) Aκυρώνονται τα δικαιολογητικά κατά το χρόνο της πληρωμής τους;*
41) Καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο τα μπλοκ των επιταγών που χορηγεί η Τράπεζα;
Ελέγχεται το απόθεμα των αχρησιμοποίητων επιταγών;*
42) Aπαγορεύεται η έκδοση επιταγών στον κομιστή; Απαγορεύεται η υπογραφή ή η
οπισθογράφηση λευκών επιταγών;*
43) Οι υποβαλλόμενες προς υπογραφή επιταγές συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά
τους στοιχεία; Εκδίδονται και εγκρίνονται ενυπογράφως τα απαραίτητα παραστατικά
για τις εκιδιδόμενες επιταγές; *
44) Οι μετά των Τραπεζών συμφωνίες ελέγχονται τακτικά από πρόσωπο διάφορο του
Ταμία και Λογιστή που τηρεί αυτούς τους λογαριασμούς;*
45) Απαγορεύεται η παροχή μικρών προσωρινών δανείων προς το προσωπικό;*
46) Απαγορεύεται το ‹‹ταμείο›› να έχει, εκτός από τα μετρητά, και προσωρινές
αποδείξεις ή σχετικά σημειώματα μη λογιστικοποιηθέντα;* X
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47) Διενεργούνται αιφνιδιαστικές καταμετρήσεις ταμείων από τον εσωτερικό
ελέγκτη;*
48) To ημερήσιο χρηματικό απόθεμα φυλάσσεται σε ασφαλές χρηματοκιβώτιο με δύο
κλείδες ή με κώδικα, ούτως ώστε για το κλείσιμο και άνοιγμά του να απαιτείται η
σύμπραξη δύο, τουλάχιστον, προσώπων; * X
49) Έχει καθοριστεί μέγιστο όριο χρηματικού αποθέματος;*
50) Οι τυχόν υπερβάσεις αιτιολογούνται;
51) Προκειμένου για τραπεζική κατάθεση, η διαπίστωση διενέργειας αυτής γίνεται
αμέσως με την επιστροφή του ενεργήσαντος την κατάθεση υπαλλήλου με βάση την
απόδειξη της Τράπεζας;
52) Γίνεται τακτική, κατά μήνα συμφωνία των λογαριασμών καταθέσεων με τα
αντίστοιχα extraits των Τραπεζών;
53) Διερευνώνται οι τυχόν ασυμφωνίες για την τακτοποίησή τους;*
54) Οι λογιστικές συμφωνίες και οι διαπιστωμένες διαφορές απεικονίζονται σε
συνταχθέντα φύλλα εργασίας και φυλάσσονται από το Λογιστήριο;
55) Τι μέτρα λαμβάνονται για τις εκκρεμείς από μακρού χρόνου διαφορές στις
λογιστικές συμφωνίες; X
56) Ελέγχονται οι καθημερινές καταχωρήσεις στους λογαριασμούς των Τραπεζών,
τουλάχιστον ανά 10ήμερο με αντιπαραβολή προς τις αντίστοιχες καταχωρήσεις των
αντιγράφων των λογαριασμών (extraits) των Τραπεζών;
57) Κατά τον ανωτέρω έλεγχο δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ημερομηνία της
Valeur;
58) Γίνεται ‹‹διασταύρωση›› των εγγραφών μεταξύ των λογαριασμών Ταμείου,
Τραπεζών και Επιταγών;
59) Χρεόγραφα, αγορασθέντα χάριν βραχυπροθέσμου επενδύσεως, εμφανίζονται στα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία;
60) Eλέγχονται οι καθημερινές καταχωρήσεις στους λογαριασμούς των Τραπεζών,
τουλάχιστον ανά 10ήμερο με αντιπαραβολή προς τις αντίστοιχες καταχωρήσεις των
αντιγράφων των λογαριασμών (extraits) των Τραπεζών;

68

61) Κατά τον ανωτέρω έλεγχο δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ημερομηνία της
Valeur;
62) Γίνεται ‹‹διασταύρωση›› των εγγραφών μεταξύ των λογαριασμών Ταμείου,
Τραπεζών και Επιταγών;
63) Χρεόγραφα, αγορασθέντα χάριν βραχυπροθέσμου επενδύσεως, εμφανίζονται στα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία;
64) Μετοχές Α.Ε., ή εταιρικά μερίδια, αγορασθέντα από την οικονομική μονάδα με
σκοπό τον έλεγχο, συμμετέχοντας στο κεφάλαιο άλλης οικονομικής μονάδας,
εμφανίζονται μεταξύ των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων;
65) Οι τίτλοι, τα δικαιολογητικά συμμετοχών και τα στοιχεία των επενδύσεων,
φυλάσσονται σε ασφαλή θυρίδα;
Α) Σε θησαυροφυλάκιο τρίτου; X
Β) Αν φυλάσσονται στην οικονομική μονάδα, υπόκεινται σε κατάλληλο έλεγχο;
66) Οι αγορές και οι πωλήσεις χρεογράφων και επενδύσεων, είναι δεόντως
εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από άλλο αρμόδιο όργανο της
οικονομικής μονάδας;*
67) Υπάρχει κατάλληλος διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών μεταξύ του
προσωπικού ως προς τη διαχείριση χρεογράφων, είσπραξη του εισοδήματος από αυτά
και τη λογιστική παρακολούθησής τους;*
68) Ελέγχονται τα δικαιολογητικά στοιχεία αγοραπωλησιών χρεογράφων για την
καταλληλότητά τους από αρμόδιο υπάλληλο, πριν τη λογιστική καταχώρησή τους;*

69) Tηρείται μητρώο χρεογράφων, στο οποίο να εμφαίνεται κατ’είδος:*
Α) Ημερομηνία αγοράς;
Β) Αριθμός και είδος αποκτηθέντων τίτλων ή μερίδων;
Γ) Αξία κτήσης;
Δ) Εισπραχθέν εισόδημα;
Ε) Κέρδος ή ζημία επί πωλήσεων;
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70) Διενεργούνται περιοδικές επαληθεύσεις των χρεογράφων με φυσική απογραφή
(για τα εις ‹‹χείρας››) ή με επιστολές τρίτων (για τα χρεόγραφα που φυλάσσονται σε
τρίτους);
71) Εάν δεν τηρείται μητρώο, τυχόν λαχειοφόροι τίτλοι, αναγράφονται αναλυτικά
στον οικείο λογαριασμό κατ’είδος και αύξοντα χαρακτηριστικό ‹‹αριθμό›› και
‹‹σειρά›› τίτλου; X
72) Yπάρχουν αρμόδιοι επί των χρεογράφων που παρακολουθούν:*
Α) Την εμπρόθεσμη είσπραξη των εξ αυτών εισοδημάτων;
Β) Τις εξ αυτών δικαιωματικές συμμετοχές σε αυξήσεις κεφαλαίου; X
Γ) Τις εμπρόθεσμες αντικαταστάσεις παλαιών με νέους τίτλους; X
73) Τα λογιστικά υπόλοιπα πελατών συμφωνούνται από αρμόδιο υπάλληλο, τακτικά,
με τα αντίστοιχα αντίγραφα των λογαριασμών πελατών;*
74) Οι τυχόν ασυμφωνίες διερευνώνται από αρμόδιο Προϊστάμενο και η τακτοποίησή
τους γίνεται κατόπιν έγκρισης αρμοδίου οργάνου της Διοίκησης;
75) Οι διαγραφές των επισφαλών απαιτήσεων και τα τυχόν πιστωτικά σημειώματα,
εγκρίνονται από αρμόδια όργανα της Διοίκησης;
76) Οι όροι των παρεχομένων εγκρίνονται αρμοδίως;*
77) Γνωστοποιούνται, κατά περιόδους, τα υπόλοιπα σε όλους τους πελάτες; *
78) Η συμφωνία του Αναλυτικού Καθολικού με τον αντίστοιχο λογ/σμό του Γενικού
καθολικού γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα;*
79) Υπάρχει ιδιαίτερο Τμήμα Εισπράξεων;*
Α) Εάν ναι, αυτό τηρεί ιδιαίτερους λογαριασμούς, με τους οποίους είναι δυνατή η
διασταύρωση των υπολοίπων τους με αυτούς του Λογιστηρίου; X
Γ) Γίνεται παρακολούθηση των λογαριασμών απαιτήσεων για την κανονική
εξόφλησή τους; X
Δ) Υπάρχουν διαδικασίες διερεύνησης τυχόν δυσμενών στοιχείων για τους πελάτες;
X
80) Yπάρχει κατάλληλος καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ προσωπικού που είναι
υπεύθυνο για τον έλεγχο παροχής πιστώσεων, εισπράξεων, διεκπεραίωσης και
λογιστικής;*
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81) Η καταχώρηση των χρεώσεων και πιστώσεων στους λογαριασμούς απαιτήσεων,
γίνεται μόνον κατόπιν ελεγμένων στοιχείων ως προς τα ποσά;
82) Γίνονται έλεγχοι ως προς τις επισφαλείς και ανεπίδεκτες εισπράξης απαιτήσεις,
για τον προσδιορισμό:
Α) Των προβλέψεων γι’αυτές;
Β) Του ποσού της απομείωσης της αξίας τους; X
83) Ασκείται ο κατάλληλος έλεγχος των επισφαλών απαιτήσεων μετά την διαγραφή
τους; X
84) Μεταξύ των Χρεωστών, υφίσταται τυχόν λογαριασμοί με πιστωτικά υπόλοιπα;
Ερευνάται η αιτία ύπαρξης αυτών;
85) Αν συμβαίνει τούτο, προστίθενται αυτοί στους πιστωτικούς λογαριασμούς που
εμφανίζονται στον Ισολογισμό;
86) Όλα τα δάνεια που χορηγούνται στο υπαλληλικό προσωπικό της οικονομικής
μονάδας, είναι αρμοδίως εγκεκριμένα;
87) Χορηγούνται από την οικονομική μονάδα προς τρίτους μακροπρόθεσμα δάνεια ή
πιστώσεις; X
88) Όπου είναι αναγκαίο, υπάρχει επαρκής εξασφάλιση για χορηγηθέντα δάνεια και
πιστώσεις;
89) Υπάρχουν και τηρούνται Μητρώο ή Φάκελοι, με τους όρους των χορηγουμένων
δανείων ή πιστώσεων;
90) Yπάρχει κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου;*
Α) Της εξυπηρέτησης τέτοιων δανείων ή πιστώσεων;
Β) Της διαγραφής τυχόν επισφαλειών τους;
100) Ο διαχειριζόμενος τις συναλλαγματικές, τα γραμμάτια και τις επιταγές είναι
πρόσωπο ανεξάρτητο του Ταμία και του Λογιστή; X
101) Υφίσταται στην οικονομική μονάδα αρμόδιο όργανο για την έγκριση και
ανανέωση των συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών; X
102) Τα ‹‹εις χείρας›› γραμμάτια, συναλλαγματικές και επιταγές συμφωνούνται
περιοδικώς με το αντίστοιχο λογιστικό, κατά τα λογιστικά αρχεία, υπόλοιπο;
103) Τα Γραμμάτια Εισπρακτέα, οι συναλλαγματικές και οι επιταγές φυλάσσονται σε
ασφαλή θέση; X
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104) Τα Γραμμάτια Εισπρακτέα, οι συναλλαγματικές και οι επιταγές
εισπρακτέες είναι πάντοτε πελατείας, αποκλειόμενης της προέλευσής τους από το
προσωπικό της οικονομικής μονάδας ή τρίτους χάριν ευκολίας;
105) Παρακολουθούνται ιδιαιτέρως οι μεταχρονολογημένες επιταγές;*
106) Οι μεταχρονολογημένες επιταγές προέρχονται πάντοτε από συναλλαγές με τους
πελάτες; Οι λογαριασμοί των απαιτήσεων των πελατών πιστώνονται, όταν
λαμβάνονται οι μεταχρονολογημένες επιταγές;
107) Η αποτίμηση των απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα γίνεται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΑ ή ΕΛΠ, ανάλογα);
108) H αποτίμηση των απαιτήσεων γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου, για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ;

109) Η οικονομική μονάδα τηρεί πλήρη μητρώα παγίων στοιχείων μετά των
αποσβέσεών τους;
110) Είναι αυτά πλήρως ενημερωμένα;
111) Τηρούνται επαρκή στοιχεία για τυχόν μακροπρόθεσμες συμβάσεις, ενοικιάσεις
κ.λ.π.*;
112) Οι τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων έχουν κατάλληλα μεταγραφεί;*
113) Τέτοιοι τίτλοι φυλάσσονται αρμοδίως σε ασφαλή θυρίδα;*
Α) Τραπέζης; X
Β) Της οικονομικής μονάδας;
114) Εάν φυλάσσονται στην οικονομική μονάδα, υπόκεινται σε ελέγχους;*
115) Η οικονομική μονάδα προβαίνει;*
Α) Σε περιοδική απογραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού; X
Β) Σε περιοδικές εκτιμήσεως του Παγίου Ενεργητικού για το προσδιορισμό του
ασφαλιστέου ποσού; X
Γ) Σε συγκρίσεις των απογραφομένων προς τα αναγραφόμενα στα μητρώα;
116) Η ασφαλιστική κάλυψη αναθεωρείται ώστε να είναι επαρκής για να καλύπτει
την αντικατάστασή τους;
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117) Η οικονομική μονάδα έχει σύστημα διάκρισης των δαπανών σε δαπάνες
βελτίωσης και συντήρησης;
118) Η μέθοδος της διάκρισης αυτής ακολουθείται παγίως;*
119) Καταχωρεί η οικονομική μονάδα τις βελτιώσεις σε χρέωση του αντίστοιχου
παγίου στοιχείου; X
120) Καταχωρεί η οικονομική μονάδα τις συντηρήσεις και επισκευές στα
αποτελέσματα;
121) Για τυχόν σημαντικές προσθήκες υφίσταται προέγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου;
122) Επί τυχόν υπερβάσεων σε προσθήκες ή σε νέα περιουσιακά στοιχεία, υφίστανται
εγκριτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου;
123) Είναι μόνο η Γενική Διεύθυνση αρμόδια να χαρακτηρίσει ως άχρηστα, πάγια
στοιχεία του ενεργητικού (μηχανήματα, εργαλεία, κ.λ.π);
124) Υπάρχει κατάλληλο σύστημα ελέγχου για τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων,
υπολειμμάτων, καθώς και τις εκποιήσεις αχρήστων παγίων στοιχείων;
125) Η μέθοδος υπολογισμού των αποσβέσεων, καθορίζεται από τη Διοίκηση και
ακολουθείται παγίως;
126) Τυχόν εμπράγματα βάρη επί των παγίων, παρακολουθούνται στα βιβλία και
αναφέρονται στο προσάρτημα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων;
127) Τέτοια βάρη έχουν κατάλληλα μεταγραφεί;*
128) Τα πάγια, περιουσιακά στοιχεία, έχουν ασφαλισθεί κατά κινδύνων πυρός,
ζημιών, κ.λ.π.;
129) Αντιπροσωπεύει το εκάστοτε ασφαλιζόμενο κεφάλαιο την τρέχουσα αξία, ενός
εκάστου ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου;
130) Υπάρχει σύστημα ή υποχρέωση αμέσου και εμπροθέσμου δήλωσης από τους
αρμόδιους της οικονομικής μονάδας στην ασφαλιστική εταιρία για τυχόν επελθουσα
ζημία; Εφαρμόζεται το σύστημα αυτό;
131) Τυχόν προκύπτουσες ή αποκαλυπτόμενες ζημίες, εξετάζονται από τη Διοίκηση;
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132) Ο καθορισμός της φύσης του άυλου ενεργητικού (Διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
Δικαιώματα τρίτων Φήμη και Πελατεία) και η λογιστική του αντιμετώπιση,
ελέγχονται από ανώτερο υπάλληλο, που είναι ανεξάρτητος από το προσωπικό το
οποίο είναι υπεύθυνο για την απόδοση λογαριασμού για τα στοιχεία αυτά; X
133) Η αξία των άϋλων στοιχείων εξετάζεται από τη Διοίκηση της οικονομικής
μονάδας; X
134) Οι αγορές των Δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και λοιπών
δικαιωμάτων εγκρίνεται δεόντως; X
135) Οι αποσβέσεις και διαγραφές της αξίας των άϋλων αρχίζουν αμέσως μόλις αυτά
άρχισαν να χρησιμοποιούνται;
136) Οι αποσβέσεις των άϋλων αρχίζουν αμέσως μόλις αυτά άρχισαν να
χρησιμοποιούνται;
137) Οι αποσβέσεις των άυλων λογίζονται και καταμερίζονται για το χρόνο που η
οικονομική μονάδα κατέχει αυτά ή δικαιούται να κάνει χρήση αυτών;
138) Η εύλογη αξία των ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων, καθώς και η
ωφέλιμη ζωή τους προσδιορίζονται από επαγγελματίες εκτιμητές (για όσες
οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ);
139) Oι αγορές σημαντικής αξίας διενεργούνται βάσει εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της
οικονομικής μονάδας Κανονισμού Προμηθειών κατόπιν:
Α) Διαγωνισμού; X
B) Προσφορών;
140) Όλες οι σημαντικές αγορές διενεργούνται από την Υπηρεσία Προμηθειών με
την έκδοση προαριθμημένων Δελτίων Παραγγελίας; X
141)

Διενεργούνται

σημαντικές

αγορές

απ’

ευθείας

από

αρμόδιους

των

Υποκαταστημάτων; X
142) Τα Δελτία παραγγελίας εκδίδονται από αρμόδιο υπάλληλο εκτός του
Αποθηκάριου και Λογιστή;
143) Όλες οι αγορές και οι δαπάνες της οικονομικής μονάδος, πραγματοποιούνται
μέσα στα όρια υφισταμένου προϋπολογισμού (προγραμματισμού);
144) Διενεργούνται οι αγορές με βάση προκαθορισμένα αποθέματα ασφαλείας;*
Α) Πρώτων και βοηθητικών υλικών;
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Β) Καυσίμων και Λιπαντικών;
Γ) Ανταλλακτικών; X
Δ) Αναλώσιμων υλικών κ.λ.π. X
145) Διενεργούνται από αρμοδίους έλεγχοι ποιότητας και προδιαγραφών των
εργαζομένων ειδών και υπογράφουν επί των σχετικών Δελτίων Εισαγωγής;
146) Αντίγραφο του Δελτίου Εισαγωγής ή Αποδείξεως Παρασχεθείσης Υπηρεσίας
αποστέλλεται απ’ ευθείας στο Λογιστήριο;
147) Τα Δελτία Εισαγωγής στην αποθήκη ελέγχονται προς τα Δελτία παραγγελίας, τα
Τιμολόγια Προμηθευτών, όσον αφορά τις παραγγελθείσες και παραληφθείσες
ποσότητες, την ποιότητα ή την περιγραφή του εισαγομένου στην αποθήκη είδους ή
τις τιμές μονάδος;
148) Τα τιμολόγια Προμηθευτών ελέγχονται ως προς:*
Α) Τις τιμές μονάδας με αντιπαραβολή προς τη γενομένη;
Β) Τα έξοδα μεταφοράς;
Γ) Φ.Π.Α.;
Δ) Τις εκπτώσεις;
149) Τα δικαιολογητικά αγορών και εξόδων ελέγχονται από τον εσωτερικό ελεγκτή ή
Διευθυντή προς εξακρίβωση της πληρότητας των συνημμένων στοιχείων και των
απαιτούμενων εγκρίσεων; X
150) Προκειμένου περί αγορών εξωτερικού, η αξία προσαρμόζεται αμέσως μόλις
συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά που απαρτίζουν το κόστος τους;
151) Η προσωρινή κοστολόγηση των εισαγομένων ενεργείται με βάση τα υπάρχοντα
δικαιολογητικά, κατά το χρόνο της εισαγωγής;
152) Τηρείται ιδιαίτερο ημερολόγιο αγορών;
153) Οι προμήθειες γίνονται βάσει ικανοποιητικού συστήματος παραγγελιών;*
154) Ελέγχονται τα τιμολόγια των Προμηθευτών με τις παραγγελίες και άλλα σχετικά
δικαιολογητικά των παραληφθέντων εμπορευμάτων και υπηρεσιών;
155) Υπάρχει ικανοποιητική διαδικασία εγκρίσεως τιμολογίων προς πληρωμή;*
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