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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια να συγκεντρωθεί το θεωρητικό πλαίσιο του
εσωτερικού ελέγχου και να δοθεί η συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων των
επιχειρήσεων στη διευκόλυνση, στη διαφάνεια και την αξιοπιστία του ελέγχου σε όλες τις
επιχειρηματικές λειτουργίες και στην παρουσίαση των χρηματοοικονομικών αναφορών.
Στόχος της εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση, στο πλαίσιο της διπλωματικής
εργασίας, τόσο της αποσαφήνισης των εννοιών, των διακρίσεων και της αναγκαιότητας
του εσωτερικού ελέγχου και των πληροφοριακών συστημάτων όσο και των ωφελειών που
προκύπτουν από την ευρεία χρήση και διάδοση τους από τις επιχειρήσεις. Ακόμη,
παρουσιάζεται η XBRL γλώσσα ως απάντηση των σύγχρονων απαιτήσεων των
επιχειρήσεων για ποιοτική και αξιόπιστη πληροφόρηση και αναδεικνύεται η σημασία του
συνεχούς ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων.
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ABSTRACT
This thesis is an effort to collect the theoretical framework pertaining to internal control
and to provide the contribution of business information systems to the facilitation,
transparency and reliability of control over all business functions and especially the
presentation of financial reports. The aim of the thesis is to perform a literature review
regarding the clarification of the concepts, the discrimination and the necessity of the
internal control and information systems, as well as the identification of benefits resulting
from their adoption and wide use by enterprises. In addition, the XBRL language is
presented, as a possible response to modern business requirements for quality and reliable
information and emphasizes the importance of continuous control of information systems

iii

Περιεχόμενα
1 Εισαγωγή ......................................................................................................................................... 1
1.1

Εισαγωγικά ......................................................................................................................... 1

1.2 Αναγκαιότητα Διπλωματικής Εργασίας ................................................................................... 1
1.3 Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας ................................................................................. 2
2

Εσωτερικός Έλεγχος - Internal Audit......................................................................................... 4
2.1

Εισαγωγή ............................................................................................................................ 4

2.2 Κατηγοριοποίηση του Ελέγχου ................................................................................................ 5
2.2.1 Ορισμοί του Εσωτερικού Ελέγχου .................................................................................... 5
2.2.2 Διάκριση Εσωτερικού - Εξωτερικού Ελέγχου .................................................................. 7
2.3 Τα Είδη του Εσωτερικού Ελέγχου ......................................................................................... 10
2.4 Αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου ............................................................................... 13
3

Διεθνή Πρότυπα για τον Εσωτερικό Έλεγχο............................................................................ 17
3.1

Εισαγωγή .......................................................................................................................... 17

3.2
C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
internal control framework ........................................................................................................... 17
3.2.1
3.2.2
4

Γενικά Στοιχεία της Αναφοράς του C.O.S.O. .............................................................. 17
Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου Βάση της Επιτροπής C.O.S.O. ............................ 19

Πληροφοριακά Συστήματα ...................................................................................................... 24
4.1 Ο Ορισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων ........................................................................ 24
4.2 Γενικά – Εισαγωγή ................................................................................................................. 24
4.3 Σκοπός Ελέγχου Πληροφοριακού Συστήματος ..................................................................... 26
4.4 Είδη Ελέγχου Πληροφοριακού Συστήματος .......................................................................... 28
4.5 Η Σημαντικότητα ενός Πληροφοριακού Συστήματος στη Διοίκηση μίας Επιχείρησης ........ 30
4.6 Τύποι Πληροφοριακού Συστημάτων...................................................................................... 32
4.7 Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών – TPS ...................................................................... 33
4.8 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – MIS........................................................................ 33
4.9 Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων – DSS .............................................. 34
4.10 Συστήματα Υποστήριξης – ESS........................................................................................... 34
4.11 Έμπειρα Συστήματα – EX.................................................................................................... 35
4.12. Επιχειρηματικά Συστήματα Σχεδιασμού Ενδοεπιχειρησιακών Πόρων - ERP (Enterprise
Resource Planning) ...................................................................................................................... 36
4.13 Λόγοι που Χρησιμοποιούμε ένα Πληροφοριακό Σύστημα ERP ......................................... 36
4.14 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των ERP Συστημάτων ............................................... 37
4.15 Πλεονεκτήματα Πληροφοριακών Συστημάτων ................................................................... 38

iv

4.16 COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) ............................... 39
4.17 Εξιδείκευση Ελεγκτών Πληροφοριακής Τεχνολογίας ......................................................... 41
5

XML, XBRL και Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση ............................................................ 44
5.1

Εισαγωγή .......................................................................................................................... 44

5.2. Ιστορικά - Η Δημιουργία της Γλώσσας XML....................................................................... 45
5.3 Η Εξέλιξη της γλώσσας XBRL .............................................................................................. 47
5.4 Τα Πλεονεκτήματα και οι Εφαρμογές της XBRL Γλώσσας .................................................. 48
5.5 Η Μεταφορά των Χρηματοοικονομικών Αναφορών στο Διαδίκτυο ..................................... 49
6 O Έλεγχος των XBRL Πληροφοριακών Συστημάτων.................................................................. 51
6.1 Εισαγωγή ................................................................................................................................ 51
6.2 Η «Γλώσσα» XBRL και η Χρήση της στις Επιχειρήσεις ...................................................... 52
6.3 Η Λειτουργία .......................................................................................................................... 54
6.4 Η Ανάγκη για Συνεχή Ελεγχο ................................................................................................ 57
6.5 Η Εφαρμογή του XBRL ......................................................................................................... 60
7

Συμπεράσματα .......................................................................................................................... 61

Βιβλιογραφία.................................................................................................................................... 63
Ελληνική Βιβλιογραφία ............................................................................................................... 63
Ξένη Βιβλιογραφία....................................................................................................................... 64
Ιστοσελίδες................................................................................................................................... 67

v

1 Εισαγωγή

1.1 Εισαγωγικά

Ο όρος εσωτερικός έλεγχος άρχισε να έχει απήχηση με τον νόμο 3016/021 ο οποίος μεταξύ
άλλων καθιστά υποχρεωτικό την δημιουργία τμημάτων εσωτερικού έλεγχου στις
επιχειρήσεις που έχουν εισήχθη στο χρηματιστήριο Αθηνών. Οι ραγδαίες εξελίξεις τόσο
σε τοπικό-περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συγχωνεύσεις των
επιχειρήσεων, οι νέες τεχνολογίες, η αύξηση των οικονομικών εγκλημάτων, οι νομικές
διαδικασίες, η τάση για ιδιωτικοποιήσεις και γενικότερα οι ασταθείς οικονομικές
συνθήκες της επιχείρησης, φέρνοντας τες αντιμέτωπες με χιλιάδες κινδύνους.
Η αναζήτηση λύσεων είναι πλέον γεγονός για όλα αυτά τα νέα προβλήματα σε παγκόσμιο
πλέον σκηνικό και η εφαρμογή τους σε σύγχρονα διοικητικά μοντέλα. Συμπερασματικά
όλοι αυτοί οι κίνδυνοι είναι το κλειδί για την επιτυχία ή ακόμη και την αποτυχία των
επιχειρήσεων.

1.2 Αναγκαιότητα Διπλωματικής Εργασίας

Ο εσωτερικός έλεγχος θεωρείται από τις βασικότερες λειτουργίες της επιχείρησης διότι με
αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η εγκυρότητα όλων των χρηματοοικονομικών και μη
πληροφοριών που τελικώς εξάγονται και χρησιμοποιούνται από το ανώτατο μάνατζμεντ.
Οι πληροφορίες σε μια επιχείρηση είναι πολύ σημαντικές και συντελούν σε μεγάλο βαθμό
στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασμό των στρατηγικών μιας επιχείρησης σε όλα τα
επίπεδα. Στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης και ψηφιακής οικονομίας η ταχύτητα, η
. Παπαστάθης Π. (2003), «Ο σύγχρονός εσωτερικός έλεγχος στις επιχείρησης οργανισμούς και η
πρακτική εφαρμογή του», Εκδόσεις ΟΠΑΠ Αθήνα.
1
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αξιοπιστία και η διαφάνεια των πληροφοριών είναι, εκτός από μια επιτακτική ανάγκη,
δύναμη στα χέρια πολλών επιχειρήσεων που τις χρησιμοποιούν ως ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα προς όφελος τους. Προϋπόθεση όμως για να ευσταθούν και να είναι
χρήσιμες οι πληροφορίες σε μια επιχείρηση θα πρέπει αυτή να κατέχει ένα αξιόλογο
πληροφοριακό σύστημα, που να ταιριάζει και να υποστηρίζει τις λειτουργίες της, να
τηρούνται τα απαραίτητα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα που επιλέγει η διοίκηση και να
εφαρμόζεται ο εσωτερικός έλεγχος από ειδικά καταρτισμένα άτομα που να γνωρίζουν
τόσο τη ροή των λειτουργιών όσο και το πληροφοριακό σύστημα της.
Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν μια επένδυση για την επιχείρηση και δίνουν τις
απαραίτητες πληροφορίες για τη διοίκηση σε πολύ γρήγορο χρόνο ενώ η αξιοπιστία τους
βασίζεται στην αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και στη διαχείριση
των διαφόρων κινδύνων που μπορεί να προκύψουν. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι
επαυξημένος σήμερα ακόμα περισσότερο διότι τα πληροφοριακά συστήματα γίνονται
ολοένα και πιο πολύπλοκα και οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων συνεχώς αυξάνονται. Σε
αυτά τα δεδομένα, προστίθεται και η διάδοση των λογιστικών πληροφοριών «online»
μέσω του Διαδικτύου, η οποία είναι μια καινοτομία που κερδίζει έδαφος και διευκολύνει
την τυποποίηση και την αξιοπιστία της πληροφορίας, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει την
ανάγκη για συνεχή έλεγχο.
Η παρούσα εργασία έχει στόχο την ανάδειξη του εσωτερικού ελέγχου ως λειτουργία, τη
συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και
την αναγκαιότητα του ελέγχου των συστημάτων σε συνεχή βάση. Ο έλεγχος των
πληροφοριακών συστημάτων τα οποία συνδέονται «online» με το Διαδίκτυο είναι μια
καινοτομία που αποτελεί πρόκληση για τη βελτίωση όλων των συστημάτων ελέγχου.

1.3 Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας

Η παρούσα εργασία

αποτελείται

από εφτά κεφάλαια. Στο

πρώτο κεφάλαιο

περιλαμβάνονται τα εισαγωγικά, η αναγκαιότητα της εργασίας και η διάρθρωση της. Στο
δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διάκριση του ελέγχου σε εσωτερικό και εξωτερικό,
αποσαφηνίζονται τα είδη του εσωτερικού ελέγχου και δίνονται οι πτυχές της
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αναγκαιότητας του εσωτερικού ελέγχου σε μια επιχείρηση. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια
αναφορά για τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και την επιτροπή του παράγει. Στο
τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι ορισμοί των πληροφοριακών συστημάτων, ο σκοπός
του ελέγχου τους, τα είδη των πληροφοριακών συστημάτων και η σημαντικότητα των
πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση μιας επιχείρησης. Ακόμη, σε αυτό το
κεφάλαιο, παρουσιάζονται εκτενώς οι τύποι των πληροφοριακών συστημάτων που
χρησιμοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, γίνεται αναφορά στα επιχειρηματικά
συστήματα σχεδιασμού ενδοεπιχειρησιακών πόρων (ERP) και εν τέλει εξηγούνται τα
πλεονεκτήματα των πληροφοριακών συστημάτων. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη
δημιουργία της XML και της XBRL γλώσσας, τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών
πληροφοριών στο Διαδίκτυο «online» και παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών
τους στα πληροφοριακά συστήματα. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση της
λειτουργίας και της χρήσης του XBRL από τις επιχειρήσεις, εγείρεται το θέμα για την
ανάγκη του συνεχούς ελέγχου και παρατίθενται οι εφαρμογές του XBRL. Στο έβδομο
κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εργασίας.
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2 Εσωτερικός Έλεγχος - Internal Audit
2.1 Εισαγωγή
Η

μετάλλαξη

των

επιχειρήσεων

σε

πιο

«διοικητικές» λόγω

της

αυξημένης

ανταγωνιστικότητας έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην λειτουργία ελέγχου. Έλεγχος
είναι ένα σύνολο από ενέργειες ή και δραστηριότητες που εξασφαλίζουν την αξιολόγηση
και την παρακολούθηση των συμπεριφορών και των λειτουργιών όλων των συντελεστών
του οργανισμού, έτσι ώστε να φέρει εις πέρας την άμεση αποτελεσματικότητας της.
Αναλύοντας κανείς τον όρο εσωτερικό έλεγχο θα διακρίνει ότι τον διέπει από μεγάλο
επίπεδο υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει στην λειτουργία μιας επιχείρησης. Ο
εσωτερικός έλεγχος αποτελεί εργαλείο της διοίκησης. Συγκεντρώνει πληροφορίες για μια
διαδικασία ή δραστηριότητα της επιχείρησης και υποβάλει μια αναφορά η οποία σκοπό
έχει την επαγρύπνηση της διοίκησης, να δίνει λύσεις που αφορούν την προφύλαξη των
συμφερόντων

της

επιχείρησης,

στην

φερεγγυότητα

των

πληροφοριών,

στην

αποτελεσματικότητα των ενεργειών και τέλος στην ανταγωνιστικότητα.
Καθώς οι επιχειρήσεις στις μέρες μας έρχονται αντιμέτωπες με μια πλειάδα κινδύνων,
περιλαμβάνοντας και των οικονομικών, ο εσωτερικός έλεγχος μεταλλάσσεται ώστε να
προσαρμοστεί στις όλο και καινούριες απαιτήσεις του επιχειρησιακού σχήματος. Ο ρόλος
του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοήθα και να καθοδηγεί την διοίκηση. Βοηθά τα
διοικητικά συμβούλια στην αξιολόγηση και στην έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των εν
δυνάμει κινδύνων που απειλούν τις εταιρίες και τους οργανισμούς και προάγει την
εταιρική διακυβέρνηση. Στον υπολογισμό αυτών των κινδύνων πρέπει να συνυπάρχει και
η εκτίμηση της πραγματικότητας των επιμέρους κινδύνων, όπως και οι αντίμαχες
επιδράσεις τους στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα το περιεχόμενο της
ελεγκτικής μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες:
1. Το αντικείμενο του έλεγχου, δηλαδή τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος
και ποιοι σκοποί επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσο του έλεγχου
2. Το υποκείμενο του έλεγχου, (οι ελεγκτές), δηλαδή ποια πρόσωπα διενεργούν τον
έλεγχο και ποια πρέπει να είναι τα προσόντα τους
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3. Τις ελεγκτικές διαδικασίες, (μεθοδολογία και τεχνική του έλεγχου) δηλαδή πως
διενεργείται ο έλεγχος (Μπαθρέλλου, 2007, σελ. 13).

2.2 Κατηγοριοποίηση του Ελέγχου
2.2.1 Ορισμοί του Εσωτερικού Ελέγχου
Τρεις είναι οι βασικοί τύποι ελέγχου, ανάλογα με το άτομο που διενεργεί των έλεγχο και
τη σχέση εργασίας του με τον ελεγχόμενο οργανισμό (Σταυρόπουλος, 2005).
• Οι εσωτερικοί έλεγχοι
• Οι εξωτερικοί έλεγχοι
• Οι κρατικοί έλεγχοι
Ο εσωτερικός έλεγχος (Internal auditing) σύμφωνα και με το ινστιτούτο εσωτερικών
ελεγκτών, ορίζεται ως μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, συμβουλευτική δραστηριότητα,
καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη, που μέσω των τεχνικών και επιστημονικών
προσεγγίσεων, η οποία αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος του
εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, βελτιώνει τις λειτουργίες της επιχείρησης, με σκοπό την
αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, αποβλέποντας στον περιορισμό
ή την εξάλειψη του, ώστε η διοίκηση να είναι σε θέση να τον διαχειρισθεί για την επίτευξη
των στρατηγικών της στόχων (Colbert 20022, Rittenberg 19923). Σύμφωνα με τον ορισμό
του ινστιτούτου των Αμερικανών Ορκωτών Λογιστών4 (AICPA 1995): «Εσωτερικό
έλεγχο αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι συντονισμένες προσπάθειες, μέθοδοι
και μέτρα που υιοθετούνται εντός μιας επιχείρησης, για την διαφύλαξη και προστασία των
περιουσιακών της στοιχείων, την προώθηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και
την ενθάρρυνση της διατήρησης της προδιαγραμμένης επιχειρηματικής πολιτικής».
Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να οριστεί ως μια ξεχωριστή και ανεξάρτητη, υποτίθεται,
. Colbert (2002), «Corporate govermance: Communications from internal and external
auditor», Manageriel Auditing Journal, Vol. 17, No. 3, pp 147-152.
3
. Rittenberg E.L. (1992), «The effects of internal audit outsourcing on perceived external audit
independence», Auditing: A journal of practice & theory, Vol. 18, pp 27-35.
4
. Ετήσια έκδοση ινστιτούτων Αμερικάνων ορκωτών λογιστών.
2
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μεν αλλά εσωτερική της μονάδας, δε, λειτουργίας, η οποία είναι επιφορτισμένη με το
συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των συστημάτων οργάνωσης και λειτουργίας της
μονάδας η οποία λειτουργία εντάσσεται στο ευρύτερο MIS (Management Information
System) της μονάδας.
Οι βασικοί στόχοι της εσωτερικής ελεγκτικής είναι:
1. Η λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της μονάδας (συμπεριλαμβανόμενοι και του
λογιστηρίου) σύμφωνα με την από τη διοίκηση καθορισμένη πολιτική, όπως τούτη
περιγράφεται στα από την εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και διαδικασιών.
2. Η διαπίστωση απάτης, ατασθαλιών λαθών και αδυναμιών στην οργάνωση και
λειτουργία (φυσικών και ανθρωπίνων συστημάτων), που μπορούν ή να έχουν ως
αποτέλεσμα την κακή διαχείριση και μεταχείριση των περιουσιακών στοιχείων της
μονάδας ή και την φθορά και απώλεια τούτων.
3. Η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής οργάνωσης(internal
control).
4. Η αναφορά των διαπιστώσεων του έλεγχου στην διοίκηση της μονάδας και η
εισήγηση μέτρων διόρθωσης ή βελτίωσης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
5. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας των συστημάτων
οργάνωσης και διοίκησης της μονάδας.
Εξωτερικός έλεγχος είναι αυτός που διενεργείται από επαγγελματίες και ειδικά
εκπαιδευόμενους γι αυτό λογιστές/ ελεγκτές, που αναφέρονται ως ορκωτοί ελεγκτές, ΣΟΕ,
σήμερα στην Ελλάδα οι ορκωτοί λογιστές (Certified Public Accountants ή Chartered
Accountants, είναι ο τίτλος στις αγγλοσαξονικές χώρες.
Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται επί του λογιστικού, κυρίως συστήματος μιας μονάδας
αλλά και επί των άλλων επί μέρους οργανωτικών συστημάτων, τα οποία μπορούν εμμέσως
να επηρεάζουν της αποτελεσματικότητας του λογιστικού συστήματος, με την χρήση
ελεγκτικών standards άλλα και άλλων μεθόδων, τις οποίες θα κρίνει κατά περίπτωση
αναγκαίες ο ελεγκτής. Τα διακριτικά χαρακτηριστικά του εξωτερικού ελέγχου είναι ότι
τούτος έχει κύριο σκοπό να στηρίζει την εκ μέρους του ελεγκτή διαμόρφωση γνώμης
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αναφορικά με την ορθή ή μη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της
ελεγχόμενης μονάδας στις ελεγχόμενες από αυτόν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και
δεύτερων, ότι ο ανεξάρτητος, εξωτερικός ελεγκτής ουσιαστικά φέρει ευθύνη προς τους
εκτός της ελεγχόμενης μονάδας ενδιαφερόμενος για τη χρηματοοικονομική κατάσταση και
αποτελεσματικότητα τούτης, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων, βεβαίως, σε αυτούς
τους εκτός του λειτουργικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος της μονάδας τρίτους.
Κρατικός έλεγχος, σε αυτόν περιλαμβάνονται όλοι οι έλεγχοι που εξασκούν και
διενεργούν διάφοροι κρατικοί και ημικρατικοί φορείς. Οι σημαντικότεροι έλεγχοι αυτού
του είδους είναι ο φορολογικός έλεγχος που διενεργείται από την εφορία και αφορά την
αναζήτηση ή επαλήθευση του φορολογητέου εισοδήματος των υποκειμένων σε φορολογία
φυσικών και νομικών προσώπων, ο έλεγχος από την τράπεζα της Ελλάδος και αφορά σε
νομισματικά και πιστωτικά θέματα και ο έλεγχος από το ελεγκτικό Συνέδριο του κράτους
που αφορά τους λογαριασμούς στο δημόσιο τομέα, στον ειδικό λογαριασμό εγγυήσεων
γεωργικών προϊόντων και στις δαπάνες που πραγματοποιούνται με ενίσχυση από πόρους
της

Ευρωπαϊκής

κοινότητας,

καθώς

και

στους

δήμους

και

κοινότητες.

Ο κρατικός έλεγχος είναι συνήθως αρκετά πιο συνοπτικός από τον εξωτερικό και διαφέρει
από αυτόν στο ότι δεν ακολουθεί γενικώς παραδεκτά λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.
Και οι δύο μορφές ελέγχου, όμως αναζητούν τεκμήρια και προβαίνουν σε επαληθεύσεις
μεγεθών ή διαδικασιών. Περιττό, βεβαίως, να πούμε ότι η κρατική ελεγκτική θα μπορούσε
κάλλιστα να αντικατασταθεί από τον εξωτερικό έλεγχο και εσωτερικά από το σύστημα
εσωτερικών ελεγκτών.

2.2.2 Διάκριση Εσωτερικού - Εξωτερικού Ελέγχου
Κατ’ αρχήν ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από μια πιο ευρύτερη έννοια σε σχέση με
αυτή του εξωτερικού. Ο εξωτερικός έλεγχος εγκλείεται στην εξέταση και πιστοποίηση των
οικονομικών καταστάσεων ενός φορέα. Ειδικά, αποτελεί κύρια μέριμνα του εξωτερικού
ελεγκτή η διαπίστωση της ειλικρινούς και ακριβοδίκαιης εικόνας της χρηματοοικονομικής
θέσης του φορέα και την επιμέρους δραστηριοτήτων του. Αντίθετα, ο εσωτερικός έλεγχος
είναι υπεύθυνος για την επισκόπηση και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
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του φορέα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ρόλος του είναι αρκετά ευρύς, καθώς δεν
περιορίζεται η δραστηριότητα του από τίποτα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο εσωτερικός
έλεγχος μπορεί και πρέπει να ελέγχει το σύνολο των διευθύνσεων, τμημάτων, υπηρεσιών,
λειτουργιών, δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και τις πολιτικές, διαδικασίες, κανονισμούς,
αλλά και τις ακολουθημένες πρακτικές που συνθέτουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου
του φορέα.
Τα τελευταία χρόνια και υπό το βάρος πολλών οικονομικών σκανδάλων ο εξωτερικός
έλεγχος ρίχνει ολοένα και περισσότερο βάρος στην επισκόπηση των συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόμενων φορέων, κυρίως όσον αφορά τις δικλείδες
ασφαλείας (σημεία ελέγχου) που τίθενται από τους ίδιους τους φορείς γύρω από τα
συστήματα χρηματοοικονομικής τους διαχείρισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
ο νόμος Sarbanes_Oxley των Η.Π.Α. Ο οποίος επιβάλει στις εταιρίες που έχουν
εισηγμένες μετοχές τους στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να έχουν καταγεγραμμένες
τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν θέσει για ασφαλή χρηματοοικονομική διαχείριση, να
αξιολογούνται και να τις πιστοποιούν τόσο ο διευθύνων συμβούλους, όσο και ο
οικονομικός διευθυντής για την επάρκεια τους ετησίως, όποιος και ο εξωτερικός ελεγκτής
τους. Όλοι οι ανώτεροι επιβάλλεται να διενεργούν δοκιμές (test) αξιολόγησης του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας ετησίως τα οποία θα διαφέρουν ανάλογα με
την σημαντικότητα της ελεγχόμενης διαδικασίας (based on materiality level).
Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι ο εσωτερικός έλεγχος σε σχέση με τον εξωτερικό
έλεγχο διαφέρουν τόσο στο αντικείμενο του έλεγχου (δηλαδή τι ελέγχεται) όσο και στο
υποκείμενο του έλεγχου (ποια πρόσωπα διενεργούν των έλεγχο και ποια τα προσόντα
τους) καθώς επίσης στις διαδικασίες έλεγχου (δηλαδή τις τεχνικές ελέγχου).
Αντίθετα από τους εξωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι δεν βρίσκονται σε σχέση άμεσης
εξαρτημένης εργασίας με τον ελεγχόμενο φορέα, οι εσωτερικοί ελεγκτές εξαρτώνται από
την ελεγχόμενη οικονομική μονάδα είναι δηλαδή υπάλληλοι της, γεγονός που
ενδεχομένως να επηρεάζει την απαραίτητη ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα που πρέπει
να επιδεικνύουν. Επίσης, ενώ ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος έχει κυρίως προληπτικό
χαρακτήρα, ο εξωτερικός είναι κυρίως κατασταλτικός.

8

Ακόμη και τα απαιτούμενα προσόντα διαφέρουν μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού
ελέγχου. Έτσι για να πιστοποιηθεί κάποιος ως εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να
πληρούνται

μια

σειρά

από

προϋποθέσεις

ανάλογες

της

χώρας

στην

οποία

δραστηριοποιείται. Στη χώρα μας για παράδειγμα, απαιτούνται οχτώ χρόνια ελεγκτικής
εμπειρίας, σε συνδυασμό με την επιτυχή εξέταση σε σειρά μαθημάτων που εξετάζονται
από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), ή κατοχή ξένων τίτλων
πιστοποίησης εγκεκριμένων ελεγκτή-λογιστή (πχ. CPA κτλ) και την επιτυχή εξέταση σε
συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Αντίθετα, η νομοθεσία στην χώρα μας, αλλά και οι διεθνείς πρακτική δεν απαιτεί από τους
εσωτερικούς ελεγκτές ελάχιστες προϋποθέσεις σπουδών. Εν τούτοις, θεωρείται καλή
πρακτική η κατοχή επαγγελματικών τίτλων εσωτερικού ελέγχου όπως αυτή του Certified
Internal Auditor (CIA). Εκείνο πάντως που προέχει είναι η τοποθέτηση κατάλληλων
προσώπων από απόψεως πείρας, ήθους, μορφώσεως και ικανοτήτων ώστε να είναι σε θέση
να ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντα του ελέγχου.
Επιπλέον σε αρκετές περιπτώσεις οι εσωτερικοί ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντα τους
αποτασσόμενοι στους όρους και στην γραμμή της διοίκησης του φορέα για λογαριασμό
του οποίου εργάζονται. Ο έλεγχος των πράξεων των ανωτάτων διοικητικών στελεχών
συνήθως είναι από ανύπαρκτος έως τυπικός, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις
αναπτύσσονται φιλικές σχέσεις με συναδέρφους τους οπότε δύναται να επηρεάσει η
ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα τους.
Σε αντίθεση με τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι εξωτερικοί ελεγκτές αποτελούν ανεξάρτητα
όργανα και μπορούν να ασκούν απερίσπαστα και ανεπηρέαστα τα καθήκοντα τους.
Παλιότερα οι διαφορές εσωτερικού-εξωτερικού ελέγχου ήταν αρκετά πιο διακριτές αφού
οι εσωτερικοί ελεγκτές αναφέρονταν στην διοίκηση και οι εξωτερικοί ελεγκτές στην
γενική συνέλευση της εταιρείας. Εν τούτοις, οι απαιτήσεις των βέλτιστων πρακτικών
εσωτερικής διακυβέρνησης απαιτούν από τους εσωτερικούς ελεγκτές πλέον να
αναφέρονται απευθείας σε ανεξάρτητη υπό επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου
(επιτροπή ελέγχου) προκειμένου να ενισχύεται η ανεξαρτησία τους και να προστατεύονται
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αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα των μετόχων και λοιπόν ενδιαφερόμενων για την
εταιρεία (stakeholders).
Αποτελεί καλή πρακτική συνεργασία εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ώστε να
μειώνεται η επικάλυψη των εργασιών είτε του ενός, είτε του άλλου μέρους. Μέσω της
εναρμόνισης και του συντονισμού των εργασιών των δύο φορέων σε μία ολοκληρωμένη
ελεγκτική διαδικασία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα η μείωση, αν όχι η
ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και η αποφυγή διπλής εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή θα
παρέχεται η βεβαιότητα ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει εκτός ελέγχου (Κουτούπι, 2009,
σελ. 378-380).
Με βάση τα παραπάνω η συνεργασία των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών ασκείται
στην τακτική τους επαφή κατά την διάρκεια του έτους για την συζήτηση των παρακάτω
σημείων.
• Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο θα
πρέπει να κινητοποιείται ή να συζητείται κάθε χρόνο με τον εξωτερικό ελεγκτή
έτσι ώστε να το λαμβάνει υπόψη του στον δικό του σχεδιασμό ελέγχου (SCOPing).
• Την επισκόπηση του έργου της Υπηρεσίας Εσωτερικού ελέγχου και της υλοποίησης των
σχετικών προγραμμάτων ελέγχου (με επισκόπηση των φακέλων ελέγχου, των φύλλων
ελέγχου, των εκθέσεων ελέγχου, των ευρημάτων και των εισηγήσεων για βελτίωση).

2.3 Τα Είδη του Εσωτερικού Ελέγχου
Η έλλειψη της υποστήριξης από τα διοικητικά στελέχη και η αδυναμία των ελεγκτών να
υποστηρίξουν το έργο τους, όσο αφορά την κάλυψη όλων των χώρων. Η ελεγχόμενοι δεν
αποδέχονται επίσης ότι δεν είναι αντικείμενα του εσωτερικού ελέγχου έχοντας συνηθίσει
τον κλασικό οικονομικό έλεγχο. Όλο και πιο αποδεκτός γίνεται αν τα χρόνια ότι ο
εσωτερικός έλεγχος είναι πλέον αναγκαίος στους ίδιους τους ελεγχόμενους.
Ο εσωτερικός έλεγχος παρουσιάζει περιορισμούς διότι αποτελεί έλεγχο όλων των
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λειτουργιών και διακρίνεται σε τόσα είδη ελέγχου όσες είναι και οι λειτουργίες μιας
εσωτερικής μονάδας. Σε κάθε αντικείμενο ελέγχου εμπλέκονται ταυτόχρονα και άλλα είδη
ελέγχου. Μια από τις πιο συνήθεις κατηγοριοποιήσεις εσωτερικού ελέγχου είναι οι
ακόλουθες:
1. Οι οικονομικοί έλεγχοι
2. Οι διοικητικοί έλεγχοι
3. Οι λειτουργικοί έλεγχοι
4. Οι έλεγχοι παραγωγής
1. Οικονομικοί έλεγχοι (financial Auditis). Στόχο έχουν να επαληθευτεί η ακρίβεια, η
ειλικρίνεια, και οι αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων προκειμένου
να εξακριβωθεί η νομιμότητα, να εξασφαλιστούν οι σωστές συναλλαγές και η
αποδοτικότητα των οικονομικών πόρων και της σωστής διαχειρίσεις αυτών. Οι
οικονομικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται με κάθε λεπτομέρεια παρέχοντας πληροφορίες
στην διοίκηση έτσι ώστε να ληφθούν επιχειρηματικές αποφάσεις. Αρμοδιότητα των
εσωτερικών ελεγκτών δεν είναι η σύνταξη ισολογισμού, αυτό είναι το αντικείμενο που
αφορά των προϊστάμενο του λογιστηρίου. Ο οικονομικός έλεγχος εξακριβώνει και
πιστοποιεί την ορθότητα και την ακρίβεια των λογιστικών καταστάσεων. Περιλαμβάνει τις
δραστηριότητες που έχουν σχέση με την χρηματοδότηση της επιχείρησης, πιο
συγκεκριμένα με τα ίδια ή ξένα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία
της.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος και να γίνει σωστή κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων
πραγματοποιούνται έλεγχοι για την αξιολόγηση διαδικασιών που συγκρίνεται το κόστος
επένδυσης με τις τρέχουσες αξίες και γίνεται συμφωνία των υπόλοιπων λογαριασμών, του
ταμείου, των καταθέσεων και των δανείων. Επί πρόσθετα, διενεργούνται έλεγχοι
εξουσιοδοτήσεων και διαδικασιών για να διαπιστωθεί εάν οι επενδύσεις είναι σύμφωνες
με την εγκριμένη επενδυτική πολιτική. Τέλος, με τους ελέγχους συμμετοχών, καταθέσεων
σε τράπεζες και δανείων γίνεται η ενημέρωση αυτών και επιβεβαιώνονται τα υπόλοιπα
της.
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2. Διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits) κινούνται σε ένα πιο ευρύ πεδίο δράσης,
αντίθετα από τους οικονομικούς και λειτουργικούς ελέγχους. Αυτή η κατηγορία ελέγχων
εξετάζει και αξιολογεί με την βοήθεια επιστημονικών μεθόδων τη συνολική διοικητική
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης και τις επιμέρους διοικητικές
λειτουργίες της με βάσει τις τεχνικές της διοικητικής επιστήμης.
Οι διοικητικοί εσωτερικοί έλεγχοι έχουν ως αντικείμενο εξέτασης λοιπόν την οργάνωση,
την συνεργασία και την επικοινωνία όλων των διοικητικών ιεραρχικών επιπέδων ενός
φορέα-οργανισμού, αλλά και τις ιδιαιτερότητες, τις αδυναμίες και τα λάθη του τρόπου
λειτουργίας αυτών. Ο διοικητικός έλεγχος περιέχει κανόνες της διοίκησης και στοχεύει
στην επιτυχία με την μεγιστοποίηση των κερδών της και την σωστή λειτουργία της
αποδοτικότητας με τον έλεγχο λογιστικών καταστάσεων και στοιχείων της απορίας της
οικονομικής μονάδας από τον εσωτερικό ελεγκτή. Στόχο αποτελεί η σωστή διοίκηση των
τμημάτων. Εξετάζεται η συμμόρφωση των εργαζόμενων προς τις αποφάσεις της πολιτικής
διοίκησης της εταιρείας. Αξιολογείται και αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό για την
καλυτέρευση του εργασιακού περιβάλλοντος να κρατάτε ενημερωμένο και να συμμετέχει
ενεργά στην υλοποίηση των στόχων. Ακόμη θα πρέπει να εξετάζεται αν οι σχέσεις των
εργαζομένων με την επιχείρηση είναι σε καλό επίπεδο συνεργασίας και αν επιλύονται
άμεσα τα όποια προβλήματα υπάρχουν με σκοπό την εμφάνιση του μεγαλύτερου κέρδους
και του ελάχιστου δυνατού κόστους.
Πιο γενικά οι διοικητικοί εσωτερικοί έλεγχοι προχωρούν στην αξιολόγηση της
υπάρχουσας πολιτικής διοίκησης προσωπικού και στην αποδοτικότητα λειτουργίας των
συστημάτων διοίκησης. Κατά συνέπεια συμπεραίνουμε ότι οι διοικητικοί έλεγχοι
καλύπτουν λειτουργίες που αναφέρονται άμεσα στο λειτουργικό και διοικητικό μέρος
όλων των επιπέδων δίνοντας την δυνατότητα στα διοικητικά στελέχη να διαθέτουν
γνώσεις όσον αφορά τη γενικότερη διοικητική λειτουργία της επιχείρησης.
3. Λειτουργικοί έλεγχοι (Operational Audits). Ο σκοπός των λειτουργικών ελέγχων είναι
να διερευνηθεί η λειτουργία των διαδικασιών, να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί η δομή του
υπάρχοντος συστήματος και να εξετασθεί η πρόταση βελτίωσης υπαρχόντων διαδικασιών
και η ανάπτυξη νέων. Με άλλα η λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στο αν λειτουργεί
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σωστά και αποτελεσματικά ένα τμήμα του οργανισμού και αν εφαρμόζονται οι
διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί.
Οι λειτουργικοί έλεγχοι που γίνονται διαπιστώνουν κατά πόσο οι διαδικασίες στον τρόπο
λειτουργίας του συστήματος διοίκησης, είναι αποτελεσματικές κατά την υλοποίηση. Για
παράδειγμα, εκδίδεται αίτηση αγοράς από το τμήμα αποθήκης ή χρήστη και προωθείται
στην συνέχεια στο τμήμα αγορών. Έπειτα δίνεται παραγγελία στον προμηθευτή που την
εκτελεί και παραλαμβάνονται οι πρώτες ύλες, αποθηκεύονται και τέλος εξοφλείτε το
τιμολόγιο αγοράς. Ο σκοπός του ελεγκτή είναι να πραγματοποιήσει έλεγχο από το αρχικό
στάδιο μέχρι και την εξόφληση του τιμολογίου. Ενώ ο οικονομικός έλεγχος έχει ως στόχο
να επισημάνει πόσο καλά γίνεται η διοίκηση του τμήματος αγορών και αποθηκών, ο
λειτουργικός έλεγχος έχει ως κύριο στόχο να διαπιστώσει πόσο καλά λειτουργεί το τμήμα
και αν εφαρμόζονται σωστά οι διαδικασίες από την έναρξη της αγοράς έως και την
ολοκλήρωση της.
4. Έλεγχοι παραγωγής (Productions Audits). Οι έλεγχοι παραγωγής έχουν ως στόχο την
τήρηση διαδικασιών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας. Μέλημα τους είναι το
κατά πόσο πραγματοποιείτε σωστή διαχείριση και χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού,
εάν τα τμήματα είναι σωστά στελεχωμένα και αν τα στελέχη είναι κατάλληλα
εκπαιδευμένα. Επιπλέον, διαπιστώνουν εάν γίνεται σωστά ο εφοδιασμός της παραγωγής
καθώς επίσης και κατά πόσο τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
ποιοτικού ελέγχου (ISO). Ακόμη, ελέγχεται η διαδικασία παράδοσης των έτοιμων
προϊόντων από την παραγωγική διαδικασία στην αποθήκη.

2.4 Αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου
Μια από τις μεγαλύτερες ανάγκες και προκλήσεις των στελεχών στις μέρες μας, είναι η
διαχείριση με τον καλύτερο τρόπο των κινδύνων που μπορεί να υπάρξουν στην στην
επιχείρηση. Την αναγκαιότητα αυτή, την αποτυπώνει με πολύ απλό τρόπο ο Γάλλος Pierre
A. Dussaulx ο οποίος αναφέρει5:

. Παπαστάθης Π., «Ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων» εγκυκλοπαίδεια των

5
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«κάθε ζωντανός οργανισμός, κάθε μηχανή, είναι προικισμένη είτε από τη φύση είτε από τον
κατασκευαστή τους, από ρυθμιστικές διευθετήσεις, περιοριζόμενες να πειθαρχούν τις
κινήσεις του και να συγκρατούν τη συνοχή της δομής του. Υπό ομαλό καθεστώς πορείας ή
καλής υγείας ο αντανακλαστικός χαρακτήρας των οργάνων τούτων εγγυάται την ασφάλεια
της πορείας και προφυλάσσει το σύνολο από περιπέτειες, υπό τον όρο, ότι από καιρό σε
καιρό μια ενσυνείδητη παρέμβαση θα επιβεβαιώνει την καλή τους λειτουργία. Στις
επιχειρήσεις, όπως και στους ζωντανούς οργανισμούς η χρήση γεννά τη φθορά και η
διάρκεια το γήρας, προς τούτοις, γενικά οι λεπτοί αυτοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί υπόκεινται
και αυτοί στην φθορά ή στο γήρας, γι αυτό και επιβάλλονται περιοδικές επαληθεύσεις εις το
παρασκευαστήριο ή το εργαστήριο μέσω ενός αξιόπιστου συστήματος που δεν είναι τίποτε
άλλο από τον εσωτερικό ελεγκτή (Internal Audit)».
Ο βασικός του εσωτερικού ελέγχου είναι να παρέχει διαρκώς μια ενίσχυση στην
προστιθέμενη αξία της επιχείρησης και να προασπίζεται γενικά το εσωτερικό της
συμφέρον. Πιο ειδικά λειτουργεί ως μια βοήθεια γι τα στελέχη βοηθώντας τα για πιο
αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους μέσω πιο ειδικευμένων πρακτικών και
αξιολογήσεων. Στην ουσία, ο εσωτερικός έλεγχος έχει σαν κύριο σκοπό την εύρεση του
μελλοντικού κινδύνου που μπορεί να προκύψει στην επιχείρηση, την αποφυγή τους,
μετατρέποντας των έτσι έμμεσα σε αξία και όλα αυτά με το λιγότερο δυνατό κόστος. Πιο
αναλυτικά, για την επίτευξη του ανώτερου σκοπού, ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει και
αξιολογεί6:
• Την μέτρηση απόδοσης, του management σε όλα τα επίπεδα μέσω της αξιολόγησης
των λειτουργικών συστημάτων-διαδικασιών, καθώς και τον βαθμό συμμόρφωσης
των υπηρεσιών των εργαζομένων σύμφωνα με τις αποφάσεις της διοίκησης και την
διαβεβαίωση ότι κάθε εντολή στον χώρο ευθύνης των στελεχών, εκπληρώνεται στο
ακέραιο.
• Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης
και αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό την
αποτελεσματική αξιολόγηση και αποτίμηση των κινδύνων και την διαχείριση τους
επιχειρήσεων Νο. 31, εκδόσεις Πάμισσος, Αθήνα 1978 και «Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος και η
σύγχρονη εφαρμογή του», Αθήνα 2014, Έκδοση Ίδιου Συγγραφέα.
6
. Παπαστάθης Π., «Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος και η σύγχρονη εφαρμογή του», Αθήνα
2014, Έκδοση Ίδιου Συγγραφέα.
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από την Διοίκηση, δημιουργώντας αξία στην επιχείρηση.
• Την συνεχή και πλήρη συμμόρφωση της οικονομικής μονάδας προς τους νόμους και
τις αποφάσεις των εποπτικών άρχων που διέπουν την λειτουργία, καθώς και την
απόδοση των φόρων και τις εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία-οργανισμούς.
• Την εξασφάλιση του ελέγχου για την ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία
των οικονομικών στοιχείων που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και
στα λογιστικά βιβλία.
• Τα αποτελέσματα του φορέα σε σχέση με τα πρότυπα που θέτει κάθε φορά η
Διοίκηση και ταυτόχρονα την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των προτύπων
αυτών, καθώς και της πολιτικής που τα υπαγορεύει.
• Την απόδοση των επενδύσεων, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του, την
αξιοποίηση των παραγωγικών μέσων και πόρων, καθώς και τον έλεγχο του
κόστους λειτουργίας και συντήρησης αυτών.
• Την αποφυγή μέσω

της

παρουσίας

Εσωτερικού

Ελέγχου, ατασθαλιών,

καταχρήσεων, κλοπών, φθορών, απόκρυψης στοιχείων καθώς και την αδιαφορία
των ιθυνόντων.
• Την διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του ποιοτικού ελέγχου, δηλαδή το κατά
πόσο η παραγωγική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στα
καθημερινά standards που έχουν θεσπιστεί.
• Τα μέσα προστασίας για την επαρκεί φύλαξη των παγίων και κινητών περιουσιακών
στοιχείων από κλοπές, κακή χρήση, κακόβουλες ενέργειες, καθώς και την σωστή
αξιοποίηση για τον σκοπό που αποκτήθηκαν.
• Την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και πληρότητας των πληροφοριών και των
στοιχείων που λαμβάνει η Διοίκηση, μέσω των πηγών-δίαυλων επικοινωνίαςπληροφοριακών συστημάτων.
• Την τήρηση πολιτικής πωλήσεων και εισπράξεων. Την διαχείριση των διαθέσιμων,
της απόδοσης αυτών, τους όρους δανεισμού και πληρωμής των υποχρεώσεων
αυτών, καθώς και την αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων που
απορρέουν από της δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας.
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• Την συνεχή βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης στην αγορά-ανταγωνισμό, καθώς
και την εικόνα που έχει τον καταναλωτικό κοινό προς την επιχείρηση και τα
προϊόντα της. Επίσης, την εικόνα του φορέα που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι
προς τα έξω.
• Τέλος, αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών, στο πλαίσιο λειτουργίας των σκοπών του οργανισμού, για μια
καλύτερη διακυβέρνηση κινδύνων, διασφαλίζοντας μακροχρόνια τα συμφέροντα
του, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον.
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3 Διεθνή Πρότυπα για τον Εσωτερικό Έλεγχο

3.1 Εισαγωγή
Κάθε πρότυπο ελέγχου ή κινδύνου παρέχει έναν τρόπο που μας επιτρέπει να
κατανοήσουμε την οντότητα και την λειτουργία των οργανισμών. Μέσω της
ομαδοποίησης

ορισμένων

λειτουργιών

(ή

και

ελέγχων)

«υπογραμμίζονται» οι

κρισιμότερες εξ’ αυτών. Για κριτήρια που προβλέπουν τα συγκεκριμένα πλαίσια της
ελεγκτικής διαδικασίας αποτελούν τη βάση για την κατανόηση του ελέγχου εντός μιας
επιχείρησης και κυρίως για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ίδιου του
ελέγχου.

3.2 C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) internal control framework
3.2.1 Γενικά Στοιχεία της Αναφοράς του C.O.S.O.
Το C.O.S.O. δημιουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1985, με στόχο την υποστήριξη
της Εθνικής Επιτροπής Καταπολέμησης της Ψευδούς Οικονομικής πληροφόρησης
(National Commission on Fraudulent Financial Reporting). Η επιτροπή αυτή ήταν μια
ανεξάρτητη πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, η οποία αφενός μελέτησε τους αιτιώδεις
παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στη ψευδή υποβολή οικονομικών αναφορών και
αφετέρου ανέπτυξε τις ανάλογες πληροφορίες και συστάσεις για τις δημόσιες επιχειρήσεις,
τους ανεξάρτητους ελεγκτές τους και το SEC (Securities and Exchange Commission).
Συνέτεινε στην μεταρρύθμιση πολλών κανονιστικών αντικείμενο εκπαίδευσης στα
διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η εθνική επιτροπή υποστηρίχτηκε από κοινού από πέντε σημαντικούς επαγγελματικούς
συνδέσμους στις Ηνωμένες Πολιτείες: την Αμερικάνικη Ένωση Λογιστικής (American
Accounting Association), Το Αμερικάνικο Ίδρυμα Πιστοποιημένων Δημόσιων Λογιστών
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(American Institute of Certified Public Accountants), του Διεθνείς Οικονομικούς
Υπαλλήλους, Ανωτέρου επιπέδου (Financial Executives International), το Ίδρυμα
εσωτερικού ελεγκτών (Institute of Internal Auditors), και την Εθνική Ένωση Λογιστών
(National Association of Accountants), η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Ίδρυμα
Διοικητικών Λογιστών (Institute of Management Accountants). Η επιτροπή ήταν πλήρως
ανεξάρτητη από τις υποστηρικτικές της οργανώσεις. Ενώ σε αύτη συμμετείχαν
αντιπρόσωποι από την βιομηχανία, τη δημόσια λογιστική, τις εταιρίες επενδύσεων και το
χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Η επιτροπή C.O.S.O. ανέπτυξε το 1992 ένα ειδικό πρότυπο ελέγχου (Internal Control
Integrated Framework). Οι πιο γνωστοί και έγκυροι οργανισμοί, συνέθεσαν τις απόψεις
τους σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο και διαμόρφωσαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο
κινείται το γνωστικό αντικείμενο με βάση το συγκεκριμένο πρότυπο.
Πιο αναλυτικά, το πλαίσιο αυτό αποτελείται από 4 τόμους. Ο πρώτος περιλαμβάνει μια
περίληψη προς τα εκτελεστικά στελέχη, τα διοικητικά συμβούλια και τους νομοθέτες. Ο
δεύτερος τόμος παρουσιάζει το πλαίσιο, ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο, και καθορίζει τα
κριτήρια με τα οποία η διοίκηση, το συμβούλιο και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να
αξιολογήσουν τα συστήματα ελέγχου. Ο τρίτος τόμος αποτελεί ένα συμπληρωματικό
έγγραφο που παρέχει οδηγίες στους οργανισμούς οι οποίοι δημοσιευμένων οικονομικών
καταστάσεων. Τα στοιχεία που μπορούν να είναι χρήσιμα στην πραγματοποίηση την
αξιολόγησης ενός Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου.
Το C.O.S.O. Framework, έχει υιοθετηθεί ως ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο για τον
εσωτερικό έλεγχο, ενώ σήμερα αναγνωρίζεται ευρέως ως το πραγματικό κριτήριο, με
βάση το οποίο οι οργανώσεις μετρούν την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων
Εσωτερικού τους Ελέγχου. Είναι σήμερα το πιο διαδεδομένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου
καθώς αποτελεί ένα δυναμικό και εξελισσόμενο μοντέλο, το οποίο συχνά εμπλουτίζεται
ανάλογα με τις εισηγήσεις που υποβάλλονται στην επιτροπή. Η ίδια η επιτροπή μάλιστα,
λόγω των αλλαγών που σημειώνονται στις διεθνείς αγορές, συχνά εκδίδει αναφορές που
περιλαμβάνουν υποδείξεις και συστάσεις, οι οποίες συμπληρώνουν και επικαιροποιούν το
βασικό πλαίσιο.
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3.2.2 Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου Βάση της Επιτροπής C.O.S.O.
Ο εσωτερικός έλεγχος σύμφωνα με την επιτροπή του C.O.S.O. ορίζεται ως μια διαδικασία
που επηρεάζεται από τα άτομα της οντότητας, σχεδιασμένη για την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων7.
Ο ορισμός είναι ευρύς και καλύπτει όλες τις πτυχές του ελέγχου μιας επιχείρησης,
διευκολύνει όμως μια κατευθυνόμενη εστίαση σε συγκεκριμένους στόχους.
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από πέντε συσχετικά συστατικά, τα οποία είναι έμφυτα
στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης, τα συστατικά στοιχεία συνδέονται,
και χρησιμεύουν ως κριτήρια για να καθορίσουν εάν το σύστημα είναι αποτελεσματικό ή
όχι. Ο ορισμός του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το πλαίσιο είναι ο εξής: «ο
εσωτερικός έλεγχος είναι μια διεργασία η οποία διενεργείται από το διοικητικό συμβούλιο,
τη διεύθυνσή και το λοιπό προσωπικό του οργανισμού, σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει
τη λογική διαβεβαίωση αναφορικά με την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων στις
ακόλουθες κατηγορίες:
1. Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών,
2. Αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών,
3. Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς».
Ο παραπάνω ορισμός απεικονίζει ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες:
• Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διεργασία. Είναι ένα μέσο προς το τέλος το ίδιο,
• Ο εσωτερικός έλεγχος αναμένεται ή διεξάγεται για να παρέχει μόνο λογική
διαβεβαίωση και όχι απόλυτη διαβεβαίωση, στη διοίκηση της οντότητας και το
διοικητικό συμβούλιο,
• Ο εσωτερικός έλεγχος συνδέεται με την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων σε μια
ή περισσότερες διαφορετικές, όμως επικαλυπτόμενες κατηγορίες.

. «Committee of sponsoring organizations of the Treadway Committee» (1992), Internal
Control Integrated Framework.
7
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Πηγή: https://www.adra.com/wp-content/uploads/2015/12/Adra_
COSOpyramid_20151215-450x450.png
Το μοντέλο C.O.S.O. της επιτροπής «Committee of Sponsoring Organizations» της
Treadway Commission έχει τη μορφή πυραμίδας με τέσσερα επίπεδα, όπου:
• Στη βάση της πυραμίδας βρίσκεται το περιβάλλον ελέγχου,
• Πάνω από αυτό, η εκτίμηση των κινδύνων,
• Πάνω από την εκτίμηση κινδύνων βρίσκονται οι δραστηριότητες ελέγχου και
• Στην κορυφή της πυραμίδας, βρίσκεται η εποπτεία ή αλλιώς παρακολούθηση.
Στις πλάγιες πλευρές της πυραμίδας παρουσιάζονται η πληροφορία και η επικοινωνία, ως
δύο παράμετροι που πρέπει να συνδέουν όλα τα επίπεδα της πυραμίδας.
• Το περιβάλλον ελέγχου (Control environment), είναι το σύνολο των καθορισμένων
προτύπων, των διαδικασιών και τον δομών, που παρέχουν τη βάση για τη
διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου σε όλο τον οργανισμό.

Το διοικητικό συμβούλιο και τα ανώτερα στελέχη, προσδιορίζουν το «πνεύμα
λειτουργίας» του οργανισμού, όσον άφορα τη σημασία του εσωτερικού ελέγχου (Internal

20

Control), συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων προτύπων συμπεριφοράς. Ρόλος της
διοίκησης είναι να ενισχύει την εμπιστοσύνη στα διάφορα επίπεδα του οργανισμού. Το
περιβάλλον ελέγχου, περιλαμβάνει την ακεραιότητας και τις ηθικές αξίες του οργανισμού,
τις αρμοδιότητες ων ανθρώπων που τον συγκροτούν, τη φιλοσοφία διοίκησης και το
μοντέλο διαχείρισης, την οργανωτική δομή εκχώρησης εξουσίας και ευθύνης, τη
διαδικασία για προσέλκυση και αξιοποίηση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς
και την αυστηρότητα που πρέπει να διέπει την αποδοχή μέτρων κινήτρων ανταμοιβών, που
θα αξιολογηθούν μέσα από ένα σύστημα λογοδοσίας για την αποτελεσματικότητα τους.
Το αποτέλεσμα του περιβάλλοντος ελέγχου, έχει διάχυτη επίπτωση στο συνολικό σύστημα
εσωτερικού ελέγχου.
• Η εκτίμηση των κινδύνων (risk assessment), κατά την οποία κάθε οντότητα
αντιμετωπίζει ποικίλους κινδύνους από τις εξωτερικές και εσωτερικές πηγές. Ο
κίνδυνος ορίζεται ως η πιθανότητα ότι θα συμβεί ένα γεγονός και θα έχει
επιπτώσεις στην επίτευξη των στόχων. Η εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει μια
δυναμική και επαναληπτική διαδικασία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των
κινδύνων για την επίτευξη των στόχων. Οι κίνδυνοι για την επίτευξη των στόχων
από όλη την οντότητα, εξετάζονται σχετικά με τις καθιερωμένες ανοχές κινδύνου.
Συνεπώς, η εκτίμηση του κινδύνου, αποτελεί την βάση προσδιορισμού για το πώς
οι κίνδυνοι διαχειρίζονται.

Μια προϋπόθεση στην αξιολόγηση του κινδύνου, είναι η καθιέρωση των στόχων που
συνδέεται σε διαφορετικά επίπεδα την οντότητας. Η διοίκηση προσδιορίζει τους
στόχους μέσα στις κατηγορίες σχετικά με τις διαδικασίες, την υποβολή εκθέσεων και
τη συμμόρφωση με επαρκή σαφήνεια, για να είναι σε θέση να εντοπίσει και να
αναλύσει τους κινδύνους για τους στόχους αυτούς. Η διοίκηση λαμβάνει επίσης
υπόψη, την ακαταλληλότητα των στόχων για την οντότητα. Η αξιολόγηση του
κινδύνου απαιτεί επίσης από τη διοίκηση, να εξετάσει το αντίκτυπο των πιθανών
αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον και στο δικό της επιχειρηματικό μοντέλο, που
μπορεί να καταστήσουν αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο.
• Οι δραστηριότητες ελέγχου (Control activities), οι οποίες είναι ενέργειες που
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καθορίζονται με πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν τις οδηγίες της
διοίκησης, για να μετριάσουν οι κίνδυνοι για την επίτευξη των στόχων και να
πραγματοποιηθούν. Οι δραστηριότητες ελέγχου εκτελούνται σε όλα τα επίπεδα της
οικονομικής οντότητας, σε διάφορα στάδια εντός των επιχειρηματικών
διαδικασιών και πέρα από το περιβάλλον τεχνολογίας. Μπορεί να είναι προληπτική
ή ερευνητικής φύσεως και μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά από οδηγίες και
αυτοματοποιημένες δραστηριότητες, όπως άδειες και εγκρίσεις, τις επαληθεύσεις,
συμφωνίες και αξιολογήσεις των επιδόσεων των επιχειρήσεων. Ο διαχωρισμός των
καθηκόντων

στηρίζεται

τυπικά

στην

επιλογή

και

την

ανάπτυξη

των

δραστηριοτήτων ελέγχου.
• Οι πληροφορίες και η επικοινωνία (Information and communication). Οι
πληροφορίες είναι απαραίτητες για την οικονομική οντότητα, για να ασκεί τα
καθήκοντα του εσωτερικού ελέγχου, για να υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων
της. Η διοίκηση αποκτά ή παράγει και χρησιμοποίει σχετικές και ποιότητες
πληροφοριών και από τις δύο πηγές, εσωτερικές και εξωτερικές για την
υποστήριξη της λειτουργίες των άλλων συστατικών των εσωτερικών ελέγχων. Η
επικοινωνία είναι η συνεχής, επαναληπτική διαδικασία για την παροχή, την
ανταλλαγή και την απόκτηση απαραίτητων πληροφοριών. Η εσωτερική
επικοινωνία, είναι τα μέσα με τα οποία οι πληροφορίες διαδίδονται σε όλη την
οργάνωση, που ρέει πάνω, κάτω και σε όλη την οντότητα.

Επιτρέπει στο προσωπικό να λάβει ένα σαφές μήνυμα από τα ανώτερα διοικητικά
στελέχη που ελέγχουν τις ευθύνες τις οποίες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη. Η
εξωτερική επικοινωνία είναι διττή: επιτρέπει την εισερχόμενη επικοινωνία των
σχετικών εξωτερικών πληροφοριών και παρέχει πληροφορίες σε εξωτερικά μέρη,
όσον αφορά τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες.
• Η εποπτεία ή παρακολούθηση (monitoring). Οι συνεχόμενες αξιολογήσεις, ξεχωριστές
ή κάποιος συνδυασμός των δύο, χρησιμοποιούνται για να εξακριβωθεί αν καθένα από τα
πέντε στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων για την
πραγματοποίηση των αρχών εντός κάθε συνιστώσας, είναι παρούσα και λειτουργικά.
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Τα παραπάνω συστατικά είναι αλληλεξαρτώμενα στοιχεία του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου, θα πρέπει να συνθέτουν μια ομαλή και εύρυθμη λειτουργία, για να είναι
αποτελεσματικό το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Από τις έννοιες που περιλαμβάνονται στην πυραμίδα, φαίνεται η σημαντικότητα των
κινδύνων. Επίσης, φαίνεται ότι τα μέτρα ελέγχου και οι δραστηριότητες ελέγχου, πρέπει
όχι μόνο να υπάρχουν, αλλά και να εποπτεύονται.
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4 Πληροφοριακά Συστήματα

4.1 Ο Ορισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων
Πληροφοριακά συστήματα (Information Systems ή IS) είναι το σύνολο διαδικασιών,
ανθρώπινου δυναμικού καθώς και αυτοματοποιημένων υπολογιστικών συστημάτων που
προορίζονται προκειμένου να συλλεχθούν, να εγγραφούν, να ανακτηθούν, να
επεξεργαστούν, να αποθηκευτούν και να αναλυθούν πληροφορίες. Τα συστήματα αυτά
μπορούν να περιλαμβάνουν λογισμικό, υλικό και τηλεπικοινωνιακό κομμάτι. Τα
πληροφοριακά συστήματα είναι το µέσο εκείνο που εξασφαλίζει την αρμονική συνεργασία
ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένων, διαδικασιών αλλά και τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνιών. Είναι γεγονός ότι δημιουργήθηκαν προκειμένου να συνδεθούν οι πρακτικές
εφαρμογές της επιστήμης των υπολογιστών στο χώρο των επιχειρήσεων. Ο όρος
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΠΣ∆) περιγράφει τέτοιες εφαρμογές που
προσφέρουν στη διοίκηση πληροφορίες για τις πωλήσεις, τα αποθέματα και άλλα
δεδομένα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση της επιχείρησης. Στις μέρες µας
ο όρος χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο αριθμό περιβαλλόντων που περιλαμβάνουν
συστήματα λήψης

αποφάσεων, διαχείρισης

ανθρώπινων

πόρων,

επιχειρησιακού

προγραμματισμού πόρων. Εκτός αυτών περιλαμβάνουν συστήματα διαχείρισης των
σχέσεων µε τους πελάτες, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διοίκησης έργων καθώς και
εφαρμογών ανάκτησης δεδομένων.

4.2 Γενικά – Εισαγωγή
Ο κρίσιμος ρόλος των συστημάτων υπολογιστών στις σημερινές επιχειρήσεις, στη
δημόσια διοίκηση και στην καθημερινή ζωή ωθεί τους οργανισμούς στην λήψη ειδικών
μέτρων για να προστατεύουν τα πληροφοριακά τους συστήματα και να εξασφαλίζουν ότι
λειτουργούν με ασφάλεια, ακρίβεια και αξιοπιστία. Ο συνδυασμός αυτοματοποιημένων
και μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών προστατεύουν τα πληροφοριακά συστήματα
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ονομάζεται έλεγχος.
Οι έλεγχοι των πληροφοριακών συστημάτων περιλαμβάνουν τις μεθόδους, πολιτικές και
τις διαδικασίες εκείνες που παρέχουν την διαβεβαίωση και ασφάλεια την πληροφοριών,
των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού, την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών
του στοιχείων και τη λειτουργική συμμόρφωση προς τα πρότυπα που έχει ορίσει η
διοίκηση. Επιπλέον, συμβάλουν στο μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με την
χρήση τεχνολογιών από τους οργανισμούς στην ελαχιστοποίηση των καταστροφών των
σφαλμάτων, της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας και των παραβιάσεων ασφάλειας.
Σύμφωνα, με τους Laudon & Laudon (2007)8 ένα σύστημα πληροφοριών είναι ένα σύνολο
αλληλοσχετιζόμενων στοιχείων, τα οποία συλλέγουν (ή αποκτούν), επεξεργάζονται,
αποθηκεύουν, και διανέμουν πληροφορίες που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και τον
έλεγχο σε μια επιχείρηση. Επιπλέον, τα πληροφοριακά συστήματα συμβάλουν στην
ανάλυση προβλημάτων, στην απεικόνιση σύνθετων θεμάτων, και στη δημιουργία νέων
προϊόντων από τα στελέχη και το προσωπικό. Με τον όρο πληροφορία εννοούμε δεδομένα
τα οποία έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποκτούν νόημα και να είναι χρήσιμα στους
ανθρώπους (Laudon & Laudon, 2006)9.

Τρεις είναι οι κύριες δραστηριότητες με τις οποίες ένα πληροφοριακό σύστημα παράγει τις
πληροφορίες που χρειάζεται η οργάνωση για να λαμβάνει αποφάσεις, να ελέγχει τις
λειτουργίες, να αναλύει τα προβλήματα που προκύπτουν ή είναι πιθανό να προκύψουν, και
να δημιουργεί νέα προϊόντα. Αυτές είναι η είσοδος, η επεξεργασία και η έξοδος.

Αποδεικνύεται ότι και στον κλάδο του εσωτερικού ελέγχου ή πληροφορική κατέχει
εξέχουσα θέση. Προκειμένου να είναι αποδοτικοί και αποτελεσματικοί οι εσωτερικοί
ελεγκτές είναι απαραίτητο να κατανοούν την τεχνολογία και να τη χρησιμοποιούν με
τέτοιο τρόπο ώστε:

. Laudon, K.C. & Laudon P.I. (2007), «Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης», 6th, edn. USA:
pretice Hall.
9
. Laudon, K.C. & Laudon P.I. (2006), «Essentials of management information systems:
managing the digital firm», 6th, εκδόσεις Αθήνα: κλειδάριθμος.
8
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1. Να δημιουργούν και να ανακτούν χρηματοοικονομικά στοιχεία
2. Να διεξάγουν αποτελεσματικά τον έλεγχο
Τα ηλεκτρονικά ελεγκτικά εργαλεία έχουν ρόλο στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας
των ελεγκτικών διαδικασιών, στον έλεγχο της εγκυρότητας των λογιστικών δεδομένων,
στο σχεδιασμό στην διαχείριση και στην εκτέλεση του ελέγχου. Βασική προϋπόθεση για
την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας από τις επιχείρησης είναι η λεπτομερής
ανάλυση και ο ορθός σχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος. Ένα πληροφοριακό
σύστημα μπορεί να αποτελείται από άλλα μικρότερα συστήματα, όπως επίσης μπορεί και
να αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου συστήματος.

4.3 Σκοπός Ελέγχου Πληροφοριακού Συστήματος
Ο έλεγχος πληροφοριακής τεχνολογίας (information technology audit IT audit) ή έλεγχος
πληροφοριακού συστήματος (information systems audits IS audit), αφορά την εξέταση και
την αξιολόγηση των ελέγχων στα πλαίσια της υποδομής της πληροφοριακής τεχνολογίας.
Για την ακρίβεια είναι η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης αποδεικτικών στοιχείων,
προκειμένου να ελέγχει αν τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων μπορούν να
εγγυηθούν την διαφύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού, την διασφάλιση της
ακεραιότητας των δεδομένων την αποτελεσματική τους λειτουργία για την επίτευξη των
στόχων της επιχείρησης και την αποδοτική κατανάλωση των πόρων (δικτυακός τόπος
Wikipedia.org, Pathak, 1999).
Αναλύοντας τις βασικές έννοιες του παραπάνω ορισμού:
• Διαφύλαξη στοιχείων ενεργητικού: Το ενεργητικό ενός συστήματος είναι το υλικό
(hardware),

λογισμικό

(software),

αρχεία

δεδομένων

(files),

τεκμηρίωση

(documentation), συμπληρωματικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό. Η διαφύλαξη
του ενεργητικού ορίζει την διασφάλιση ότι τα περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται
από βλάβη, καταστροφή, παράνομη χρήση και κλοπή.
• Διασφάλιση ακεραιότητας δεδομένων: Η ακεραιότητα των δεδομένων δηλώνει ότι τα
δεδομένα διαθέτουν κάποιες βασικές ιδιότητες, όπως πληρότητα, σαφήνεια,
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καθαρότητα, ακρίβεια, συνέπεια, και η διασφάλιση αυτής έχει κόστος. Η ωφέλεια
που προκύπτει από την διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων θα πρέπει όχι
μόνο να αντισταθμίζει αλλά να υπερβαίνει το κόστος των ελέγχων που απαιτούνται
για αυτήν.
• Αποτελεσματική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων: Ο έλεγχος για το εάν ένα
πληροφοριακό σύστημα είναι αποτελεσματικό γίνεται κατά τη διάρκεια σχεδιασμού
του συστήματος, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις των χρηστών καταγράφτηκαν
αναλυτικά και ολοκληρωμένα κατά την φάση της ανάλυσης του συστήματος αλλά
και εφόσον το υπάρχουν σύστημα λειτουργήσει για κάποιο χρονικό διάστημα και η
αξιολόγηση η οποία ακολουθεί επιτρέπει τη λήψη απόφασης, για το μέλλον του
συστήματος. Ένα σύστημα είναι αποτελεσματικό εφόσον εκπληρώνει τους στόχους
του.
Οι βασικοί στόχοι του ελέγχου των πληροφοριακών, συστημάτων είναι οι εξής (Pathak J.,
2005, Κυριαζόγλου, 2001 σελ.96):
• Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τεχνολογιών υλικού και
λογισμικού της επιχείρησης.
• Βελτιοποίηση στην χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού, της τεχνολογικής υποδομής,
των πόρων και του λογισμικού.
• Εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης με τις πολιτικές, τα σχέδια και τις διαδικασίες
του οργανισμού.
• Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο λαμβάνονται υπόψη και διαφυλάσσονται οι
εταιρικοί πόροι πληροφοριακών συστημάτων.
• Εξακρίβωση ορθότητας, πληρότητας και αξιοπιστίας των πληροφοριών.
• Σύσταση εσωτερικών ελέγχων για την διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων
στα πληροφοριακά συστήματα.
• Εξέταση της αρτιότητας και επάρκειας των διαφόρων επιχειρησιακών ελέγχων και
προώθηση των ελέγχων αυτών στον οργανισμό σε λογικό κόστος.
• Αποφυγή οικονομικής και διαχειριστικής απάτης και προστασία των πόρων της
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επιχείρησης από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους και πιθανούς εισβολείς.
• Προστασία των ατομικών ελευθεριών σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της αρχής
προστασίας δεδομένων.

4.4 Είδη Ελέγχου Πληροφοριακού Συστήματος
Οι κύριες κατηγορίες ελέγχων είναι οι γενικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι εφαρμογών.
i. Οι γενικοί έλεγχοι (general controls) αφορούν το συνολικό σχεδιασμό, την ασφάλεια
και τη χρήση προγραμμάτων και αρχείων δεδομένων για την υποδομή της
τεχνολογίας πληροφοριών του οργανισμού συνολικά. Εφαρμόζονται σε όλες τις
μηχανογραφημένες εφαρμογές και περιλαμβάνουν ελέγχους του υλικού εξοπλισμού,
του λογιστικού συστήματος, της ασφάλειας, των αρχείων δεδομένων, της
λειτουργίας

υπολογιστών,

της

διαδικασίας

υλοποίησης

συστημάτων

και

διαχειριστικούς ελέγχους. Συνοπτικά μια περιγραφή των παραπάνω ελέγχων
(Laudon 2007).
• Έλεγχοι υλικού: εξασφαλίζουν την ασφάλεια των υπολογιστών και εντοπίζουν τα
προβλήματα-δυσλειτουργίες του εξοπλισμού. Άμεση είναι η λήψη μέτρων για
εφεδρεία έκτακτης ανάγκης για οργανισμούς που εξαρτώνται σε κρίσιμο βαθμό
από τους υπολογιστές τους. Ονομάζονται και ως έλεγχοι φυσικής πρόσβασης
(physical access controls).
• Έλεγχοι λογισμικού: Ελέγχουν το λογισμικό του συστήματος και δεν επιτρέπουν μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προγράμματα λογισμικού, στο λογισμικό του
συστήματος και στα προγράμματα των υπολογιστών.
• Έλεγχοι ασφάλειας δεδομένων: Εγγυούνται ότι τα αρχεία με τα πολύτιμα δεδομένα
της επιχείρησης σε δίσκους ή άλλα μέσα δεν υπόκεινται σε μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση, αλλαγές ή καταστροφή όταν βρίσκονται σε χρήση και όταν είναι
αποθηκευμένα. Οι έλεγχοι λογισμικού και ασφάλειας δεδομένων αναφέρονται και
ως έλεγχοι λογικής πρόσβασης (logical access controls).
• Έλεγχοι λειτουργίας υπολογιστών: Διασφαλίζουν ότι οι προγραμματισμένες
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διαδικασίες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων εφαρμόζονται σωστά και
με συνέπεια.
• Έλεγχοι υλοποίησης: Εξετάζουν τον βαθμό ελέγχου σε διάφορα στάδια ανάπτυξης
των συστημάτων, τη χρήση ή μη μεθοδολογίας κόστους-οφέλους κατά την
διαπίστωση της σκοπιμότητας του συστήματος, τη χρήση ελέγχων και τεχνικών
διασφάλισης ποιότητας κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων.
• Διαχειριστικοί έλεγχοι: Επίσημα πρότυπα, κανόνες, διαδικασίες και συστήματα
ελέγχων που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν ότι οι γενικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι
εφαρμογών του οργανισμού επιβάλλονται και εκτελούνται σωστά.
ii. Οι έλεγχοι εφαρμογών (application controls). Είναι ειδικοί έλεγχοι για κάθε
εφαρμογή του υπολογιστή. Εστιάζουν στην πληρότητα και την ακρίβεια της
εισόδου, την ενημέρωσης και της συντήρησης και στην εγκυρότητα των
πληροφοριών του συστήματος. Οι έλεγχοι εφαρμογών αποτελούνται από έλεγχους
εισόδου, έλεγχους επεξεργασίας και έλεγχους εξόδων.
• Οι έλεγχοι εισόδου (input controls) ελέγχουν την ακρίβεια και την πληρότητα των
δεδομένων κατά την εισαγωγή τους από στο σύστημα.
• Οι έλεγχοι επεξεργασίας (processing controls) έχουν σκοπό να διαπιστώσουν ότι τα
δεδομένα είναι πλήρη και ακριβή κατά την διάρκεια της ενημέρωσης τους.
• Οι έλεγχοι εξόδου (output controls) Διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα της
επεξεργασίας του υπολογιστή είναι ακριβή και πλήρη και έχουν διανεμηθεί
παράλληλα. Οι παραπάνω έλεγχοι εφαρμογών δεν χρησιμοποιούνται σε όλα τα
πληροφοριακά συστήματα, καθώς κάποια χρειάζονται περισσότερους και άλλα
λιγότερους ελέγχους ανάλογα με την σπουδαιότητα των δεδομένων και την φύση
της εφαρμογής.
Αναφέρονται επίσης και οι έλεγχοι της συνέχειας(continuity controls) που εμπεριέχουν
διαδικασίες αντιγραφής-back up σε επίπεδο όχι μόνο δεδομένων αλλά και του υλικού
(hardware), καθώς επίσης και οι έλεγχοι αποκατάστασης ζημιών (disaster recovery
controls) για την διασφάλιση της αποκατάστασης την λειτουργίας του συστήματος μετά
από τυχόν εκδηλωθείσα προσβολή που μπορεί να προκάλεσε μερικοί ή ολική διακοπή της
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λειτουργίας του (Hunton brgant, bagranoff, 2005).
Ακόμη οι έλεγχοι μπορούν να διακριθούν σε προληπτικούς (preventive), διαγνωστικούςδιερευνητικούς (detective) και επανορθωτικούς (corrective) (κατσίκας, γκριτζάλης,
2004).
• Οι προληπτικοί έλεγχοι προλαμβάνουν την εκδήλωση ενός λάθους, μιας παράληψης
ή μιας κακόβουλης ενέργειας. Παραδείγματα προληπτικών ελέγχων είναι τα
συστήματα ελέγχου λογικής και φυσικής στο πληροφοριακό σύστημα και τις
εγκαταστάσεις του, καθώς και υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών για την
αυθεντικοποίηση των συναλλαγών.
• Οι διαγνωστικοί-διερευνητικοί έλεγχοι εντοπίζουν και αναφέρουν προβλήματα μετά
την εκδήλωση τους. Παραδείγματα διαγνωστικών ελέγχων είναι ο συναγερμός για
μη-εξουσιοδοτημένη είσοδο σε ένα κέντρο υπολογιστών και τα συστήματα
εντοπίσου εισβολών.
• Οι επανορθωτικοί έλεγχοι τέλος, ελαχιστοποιούν την επίδραση μιας απειλείς,
επιδιορθώνουν προβλήματα που ανακαλύφτηκαν από διαγνωστικούς μηχανισμούς
ελέγχου, μεταβάλλουν τα πληροφοριακά συστήματα για να ελαχιστοποιούν
μελλοντικές εμφανίσεις προβλημάτων. Παραδείγματα επανορθωτικών ελέγχων
είναι το πλάνο αντιμετώπισης έκτατων αναγκών, τα αντίγραφα ασφαλείας, η
επικαιροποίηση του λειτουργικού συστήματος με νεότερες εκδόσεις.
Υπάρχει ακόμα ένας τύπος ελέγχου, οι αποτρεπτικοί (deterrent controls), οι οποίοι έχουν
σαν στόχο να αποτρέψουν κάποιον από το να κάνει κάποιο λάθος, ή ακόμα περισσότερο
να επιβάλλον ποινή για λάθη που έχουν εντοπίσει από κάποιον έλεγχο.

4.5 Η Σημαντικότητα ενός Πληροφοριακού Συστήματος στη Διοίκηση
μίας Επιχείρησης
Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφοριακής είχε σημαντική επίδραση στην
ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων σε αρκετές επιχειρήσεις. Οι πληροφορίες που
διαχέονται είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης αυξάνονται
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συνεχώς και αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία. Στις μέρες μας πολλές
επιχειρηματικές μονάδες έχουν ήδη πληροφοριακά συστήματα, με τα οποία καταγράφουν
συναλλαγές, το πελατολόγιο και διευρύνουν την επικοινωνία τους με τους προμηθευτές.
Ειδικά τα ανώτερα διοικητικά στελέχη παίρνουν αποφάσεις για καθημερινά θέματα που
αψηφούν την επιχείρηση, αλλά και τα θέματα που την απασχολούν μακροχρόνια.
Σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα που αφορούν της επιχειρήσεις καταγράφονται
τεράστιες ποσότητες λειτουργικών δεδομένων, όπως τα δεδομένα που αναφέρονται στην
καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων (κινήσεις αποθήκης, καταχώρηση νέου πελάτη,
εγγραφές τιμολογίου, ενημέρωση προμηθευτή). Οι πληροφορίες, που αφορούν την
επιχείρηση όπως, η κίνηση ενός προϊόντος, βρίσκονται διάχυτες στα υπάρχον
πληροφοριακά συστήματα. Χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυτοματοποιημένης εύρεσης
για να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα ώστε να είναι πιο ευχάριστα στην
διοίκηση.
Όλοι οι τύποι ενός πληροφοριακού συστήματος επιδρούν αποτελεσματικά στην πορεία
μιας επιχειρηματικής μονάδας και επιδρά θετικά στα εξής:
1. Δίνουν μια συγκεντρωτική εικόνα της επιχείρησης και βοηθάνε στην επικοινωνία
και των προγραμματισμό.
2. Γνωρίζουν οποιαδήποτε στιγμή την αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα έσοδα της
επιχείρησης και την απόδοση των εργαζομένων.
Βάσει αυτόν των η βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών και διαδικασιών είναι
γεγονός.
Επίσης, τα δεδομένα που εισέρχονται και επεξεργάζονται από πληροφοριακά συστήματα
παίζουν σημαντικό ρόλο στον ανταγωνισμό. Η συμπεριφορά του καταναλωτή είναι δύσκολο
να εκτιμηθεί από της πωλήσεις και τα έσοδα από της επιχειρήσεις διότι οι πελάτες κάνουν
τις αγορές τους βάσει των τάσεων που επικρατούν. Το ιστορικό των πελατών που έχει
καταχωρηθεί και διαδικασία ανατροφοδότησης ελέγχου βοηθάνε την επιχείρηση ώστε να
οργανώνει τις επιχειρησιακές της λειτουργίες και διαδικασίες προσδιορίζοντας τις ανάγκες του
πελάτη. Εάν η επιχειρηματική μονάδα έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί με αποτελεσματικό
τρόπο τα δεδομένα μπορεί να ενεργήσει άμεσα με το marketing και την προώθηση.
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4.6 Τύποι Πληροφοριακού Συστημάτων
Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν βάση10:
Τον τρόπο επεξεργασίας:
• Συστήματα επεξεργασίας και τα δεσμίδες (batch). Οι συναλλαγές συγκεντρώνονται
και η επεξεργασία τους γίνεται σε δεσμίδες, περιοδικά.
• Συστήματα επεξεργασίας κατά δεσμίδες σε απευθείας σύνδεση (On the line batch):
οι πληροφορίες των συναλλαγών συλλέγονται σε απευθείας σύνδεση, αλλά
υποβάλλονται σε επεξεργασία περιοδικά κατά δεσμίδες.
• Συστήματα σε απευθείας σύνδεση πραγματικού χρόνου (on line batch time): τόσο η
συλλογή, όσο και η επεξεργασία των δεδομένων των συναλλαγών γίνονται σε
πραγματικό χρόνο.
Τον στόχο:
• Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (Transaction processing systems - TPS):
Στόχο των συστημάτων αυτών αποτελεί η επεξεργασία των συναλλαγών
προκειμένου να ενημερωθούν τα αρχεία της επιχείρησης.
• Συστήματα στήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems - DSS): Ο στόχος των
συστημάτων αυτών είναι να υποστηρίξουν τις διευθυντικές αποφάσεις. Κυρίως,
βασίζονται σε μοντέλα λήψης αποφάσεων, και στην διοικητική επιστήμη και τη
χρηματοοικονομική.
• Εμπειρογνωσία ή επίλυση (Expert Systems) βοηθούν τα διευθυντικά στελέχη στη
διάγνωση ή επίλυση προβλημάτων, ενσωματώνοντας την πείρα στον οικονομικό τομέα.
Με βάση τα τρία οργανωτικά επίπεδα (Davenport 200011, Hitt et al., 200212, Kumar,

. Γκίνογλου Δημ., Ταχυνάκης Παν., Πρωτόγερος Νικ. (2004), «Λογιστικά πληροφοριακά
συστήματα μηχανογραφημένη λογιστική», Εκδόσεις Rosil.
11
. Davenport, T. (2002), «Mission Critical: Realizing the Promise of Enterprise Systems»,
Boston, MA Harvard Business School Press.
12
. Hitt, L., Wu, D. & Zhou, X. (2002), «Investment in Enterprise Resource Planning: Business
Impact and Productivity Measures», Journal of Management of Information.
10
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200113, Malone et al. 199914, O’ Leary, 200015):
• Σε στρατηγικό επίπεδο η επιχείρηση κάνει χρήση των συστημάτων υποστήριξης
διοίκησης.
• Σε διοικητικό επίπεδο η επιχείρηση χρησιμοποίει πληροφοριακά συστήματα
διοίκησης (management information systems - MIS) και συστήματα υποστήριξης
αποφάσεων (decision - support systems - DSS).
• Σε εκτελεστικό επίπεδο, η επιχείρηση κάνει χρήση των συστημάτων επεξεργασίας
συναλλαγών (transaction processing systems - TPS).

4.7 Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών – TPS
Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται σε λειτουργικό επίπεδο του οργανισμού. Τα
συστήματα αυτά είναι μηχανογραφημένα και εκτελούν και καταγράφουν τις καθημερινές
συναλλαγές που είναι απαραίτητες για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Πέντε είναι οι
λειτουργικές κατηγορίες επεξεργασίας συναλλαγών (TPS):
1. Πωλήσεων/μάρκετινγκ,
2. Κατασκευής/παραγωγής,
3. Ανθρώπινων πόρων,
4. Χρηματοοικονομικών/λογιστηρίου,
6. Διάφοροι τύποι συστημάτων για κάθε κλάδο.

4.8 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – MIS

. Hitt, L., Wu, D. & Zhou, X. (2002), «Investment in Enterprise Resource Planning: Business
Impact and Productivity Measures», Journal of Management of Information.
14
. Malone, T. Crowston, K. Lee, J., & Pentland, B. (1999), «Tools for Inventing Organizations:
Toward a Handbook of Organizational Processes», Managemen Science, Vol. 45, No. 3, pp. 425443.
15
. O’ Leary, D. (2000), «Enterprise Resource Planning Systems: System Life Cycle, Electronic
Commerce, and Risk», New York: Cambridge University Press.
13
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Τα συστήματα αυτά σκοπό έχουν την συλλογή, οργάνωση, επικοινωνία και την
παρουσίαση των στοιχείων, που χρησιμοποιούνται για προγραμματισμό και έλεγχο της
λειτουργίας του οργανισμού. Βάση τους Hicks et al. (2002)16, τα κύρια στοιχεία των
πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης είναι:
• Η εύκολη προσπέλαση στα δεδομένα,
• Ο χρόνος ανταπόκρισης (response time) και η απλότητα στην χρήση τους,
• Η ποιοτική παρουσίαση των στοιχείων με κατανοητές παραστάσεις όπως
γραφήματα, διαγράμματα κ.λπ.
• Η δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων με υπολογισμούς αναλογιών τάσεων,
σχέσεων, προβλέψεων κ.λπ.
Συνοψίζοντας τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS) βοηθούν το διοικητικό
επίπεδο του οργανισμού σε στοιχεία της επιχείρησης.

4.9 Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων – DSS
Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων ειδικεύονται στην στήριξη του διοικητικού
επιπέδου της επιχείρησης. Τα DSS συστήματα δουλεύουν κυρίως με εσωτερικές
πληροφορίες από τα συστήματα TPS και MIS, μερικές φορές όμως και με πληροφορίες
από εξωτερικές πηγές. Τα DSS χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό
υποδειγμάτων, την ανάλυση εναλλακτικών λύσεων και τη λήψη αποφάσεων17.

4.10 Συστήματα Υποστήριξης – ESS
Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται από ανώτερα στελέχη για να λαμβάνουν
. Hicks B.J., Culley, S.J, R.D, Mullineux, G. (2002), «A frame for the requirements of
capturing, storing and reusing information journal of information management», Vol. 22, Issue 4,
August 2002, pages 263-280.
17
. Houdeshel & Watson (1987), «The management information and decision support (MIDS)
system at Lockheed - Georgia», MIS Quarterly, Vol. 11, No. 1 (Mar, 1987), pp 127- 140.
16
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αποφάσεις. Εξυπηρετούν κυρίως το στρατηγικό επίπεδο της επιχείρησης. Συνδυάζουν
δεδομένα για εξωτερικά συμβάντα, παραδείγματος την φορολογική νομοθεσία ή δεδομένα
για τους ανταγωνιστές, επίσης βγάζουν σύντομα πληροφορίες από εσωτερικά MIS και
DSS. Τα ESS παράγουν γραφήματα και δεδομένα από πολλές πηγές.

4.11 Έμπειρα Συστήματα – EX
Τα έμπειρα συστήματα (Expert Systems) ονομάζονται αλλιώς και συστήματα βασιζόμενα
στη γνώση (Knowledge Based Systems). Τα συστήματα αυτά έχουν ένα πρόγραμμα ή μια
ακολουθία προγραμμάτων, τα οποία δουλεύουν με ανθρώπινη γνώση για την εξακρίβωση
περίπλοκων προβλημάτων της επιχείρησης. Στην ουσία «μιμείται» τη διαδικασία σκέψης
του άνθρωπου και κυρίως βασίζεται σε εμπειρικές μεθόδους και συμβολική λογική (Hicks
et. Al, 2022)18.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των έμπειρων συστημάτων είναι πέντε και είναι τα έξης
(Stenberg, Reynolds, 1997)19:
1. Η γνωσιακή βάση, η οποία δημιουργείται από την προγενέστερη γνώση των ειδικών.
2. Τον μηχανισμό συμπερασμάτων (inference engine) που αποθηκεύει αξιόλογους
συλλογισμούς που χρησιμοποιούνται από τον εμπειρογνώμονα.
3. Την διασύνδεση του χρήστη (user interface) που του επιτρέπει να αλληλοεπιδρά με
το σύστημα.
4. Η κύρια λειτουργία των έμπειρων συστημάτων είναι η διάδοση της εξειδικευμένης
εμπειρίας στην επιχείρηση.
5. Τα έμπειρα συστήματα χειρίζονται προβλήματα, τα οποία απαιτούν γνώση,
αντίληψη και κρίση. Για το λόγο αυτό θεωρείται ότι μπορούν να αντικαταστήσουν
. Hicks B.J., Cullery, S.J, R.D, RD Allen, RD., Mullineux, G., (2002), «A framework for the
requirements of capturing, storing and reusing information and knowledge in engineering design»,
International journal of information management, Vol. 22, Issue 4, August 2002, pages 263-280.
19
. Sternberg M: Reynolds R.G., (1997), «Using Cultural Algorithms to support re - engineering
of rule - bused expert systems in dynamic performance environments: a case study in Fraud
detection», IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol. 1, No. 1, pp 225-243.
18
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τα στελέχη της επιχειρήσεως στη λήψη αποφάσεων.

4.12. Επιχειρηματικά Συστήματα Σχεδιασμού Ενδοεπιχειρησιακών
Πόρων - ERP (Enterprise Resource Planning)
Τα πληροφοριακά συστήματα ERP αποτελούν στρατηγική επιλογή σε μια επιχειρηματική
οντότητα. Ένα σύστημα ERP είναι μια ακολουθία από άμεσα υλοποιήσιμα πακέτα
εφαρμογών, τα οποία καλύπτουν όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Παρέχει
επιπροσθέτως ολοκληρωμένες πληροφοριακές λύσεις έτσι ώστε να γίνει καλύτερη και πιο
ολοκληρωμένα η διαχείριση και ο προγραμματισμός των πόρων καθώς επίσης δίνει την
δυνατότητα στην επιχείρηση να λειτουργεί συντονισμένα με την καθοδήγηση των
πληροφοριών που δέχεται από συντονισμένα με την καθοδήγηση των πληροφοριών που
δέχεται από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον.
Το πληροφοριακό σύστημα ERP σημαίνει Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Πόρων, είναι ένα
εργαλείο που χρησιμοποιείται καθημερινά για της δραστηριότητες και λειτουργίες της
επιχείρησης. Βοηθάει με τρόπο τέτοιο έτσι ώστε όλα τα τμήματα της να είναι «δεμένα».
Όπως για παράδειγμα το τμήμα παραγωγής, το τμήμα διαχείρισης αποτελεσμάτων, το
λογιστήριο κ.λπ.

4.13 Λόγοι που Χρησιμοποιούμε ένα Πληροφοριακό Σύστημα ERP
Οι πιο σημαντικοί λόγοι που χρησιμοποιούμε τα ERP συστήματα είναι:
• Η παρακολούθηση των πελατών και των παραγγελιών τους,
• Ο περιορισμός των αποθεμάτων,
• Η επιτάχυνση της παραγωγής,
• Η διαχείριση του προσωπικού,
• Η ενιαία οικονομική πληροφόρηση.
Οι λόγοι αυτοί χωρίζονται σε δύο συγκεκριμένες απαιτήσεις, τις επιχειρηματικές
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απαιτήσεις και τις τεχνολογικές απαιτήσεις.
Επιχειρηματικές
Ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων ύστερα από την διεθνοποίηση ανεβάζει όλο και
περισσότερο τον πήχη. Οι κανονισμοί όπως και οι περιορισμοί αυξάνονται συνεχώς. Οι
εταιρείες πρέπει να είναι ευέλικτες διότι ο ανταγωνισμός ανατρέπει συνεχώς το υπάρχον
καθεστώς. Το να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό η χρήση των πληροφοριακών
συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων γίνεται απαραίτητη. Τα συστήματα αυτά
διευκολύνουν τις διεργασίες αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, της εξωστρέφειας
υποστηρίζοντας πολλές γλώσσες και νομίσματα.
Τεχνολογικές
Τα νέα συστήματα έχουν υιοθετήσει καινούριες τεχνικές και μεθόδους για να καλύψουν
μελλοντικές απαιτήσεις, η συντήρηση τους κοστίζει λιγότερο και οι λειτουργίες τους
ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα παλιά. Τα ERP συστήματα
είναι δοκιμασμένα από πολλές επιχειρήσεις και τα θετικούς είναι πλέον γνωστά. Τα
συστήματα αυτά έχουν στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα της επιτρέψει να
λειτουργεί ανταγωνιστικά.
Η ολοκλήρωση και η βελτίωση των διαδικασιών έχουν στόχο την αύξηση της
αποδοτικότητας, της ευελιξίας και της αύξησης της παραγωγικότητας.

4.14 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των ERP Συστημάτων
Τα συστήματα ERP προσφέρουν:
1. Αποτελεσματικότερο συντονισμό
2. Μείωση του διοικητικού κόστους
3. Μείωση της επένδυσης
4. Μείωση του χρόνου παραγωγής
5. Πρόβλεψη κανονικών μεγεθών παραγγελιών
6. Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης
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7. Μείωση των αποθεμάτων
8. Μεγαλύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις του πελάτη
Με αποτέλεσμα να βοηθούν:
1. Στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης
2. Στην αύξηση του κύκλου εργασιών
3. Στην αύξηση των κερδών
4. Στην αύξηση του μεριδίου της αγοράς
Πολλές επιχειρήσεις στην προσπάθεια να βάλουν ένα σύστημα ERP απέτυχαν, αυτό
οφείλεται στο ότι δεν ήταν σωστά προετοιμασμένες για μια τόσο μεγάλη αλλαγή. Το
εξειδικευμένο προσωπικό και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργούν
προβλήματα όπως:
• Απαιτούν κατάλληλο έδαφος για ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία, οργανωτικές
δομές, πολιτισμικά στοιχεία,
• Απαιτούν πλήρη γνώση για τη χρησιμοποίηση τους,
• Έχουν υψηλό κόστος ανάπτυξης.

4.15 Πλεονεκτήματα Πληροφοριακών Συστημάτων
Τα πληροφοριακά συστήματα παρουσιάζουν και ορισμένα μειονεκτήματα. Αρχικά, τα
Διοικητικά Συστήματα Πληροφόρησης (MIS) έχουν έλλειψη δημιουργικότητας και
ποιοτικών πληροφοριών. Με αποτέλεσμα τα συστήματα αυτά να έχουν επαρκή αναλυτική
ικανότητα. Τα συστήματα TPS είναι καθοριστικά στην επιτυχία ενός οργανισμού διότι
οργανώνει πολλές λειτουργίες όπως, οι προμήθειες πρώτων υλών αλλά και ο έλεγχος
ποιότητας. Με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολο να διαπιστωθούν τα λάθη που είναι
εμπόδιο στην καλή πορεία της επιχείρησης. Τα DSS συστήματα εμφανίζουν μειωμένη
απόδοση εξαιτίας του ότι το χρησιμοποιούν πολλοί χρήστες. Μειονέκτημα είναι επίσης ότι
οι χρήστες πρέπει να είναι στο ίδιο περιβάλλον.
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4.16 COBIT (Control
Technology)

OBjectives for Information and related

Αδιαμφισβήτητη είναι πλέον η υψηλή αξία που έχει αποκτήσει κάθε οργανισμός από την
συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων και τα πλεονεκτήματα τους. Κάποια από τα
χαρακτηριστικά

των

σύγχρονων

επιχειρήσεων

είναι

η

αλληλεπίδραση

μεταξύ

επιχειρησιακών διαδικασιών και συστημάτων πληροφορικής, η ανάγκη συμμόρφωσης με
νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τα πλεονεκτήματα μιας αποτελεσματικής
διαχείρισης κινδύνων. Στην προσπάθεια του να υποστηρίξει τις προκλήσεις αυτές ο
ISACA, σε συνεργασία με το IT Governance Institute (ITGI) έχει δημιουργήσει το
πρότυπο COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology), το οποίο
βρίσκεται στην έκδοση 4.1 (isaca.gr).
Το COBIT είναι ένα εύχρηστο εργαλείο διακυβέρνησης πληροφοριακού συστήματος με
πολλά υποστηρικτικά εργαλεία και βοηθούν τα στελέχη πληροφοριακής να γεφυρώσουν
τις αποστάσεις μεταξύ τεχνικών θεμάτων, απαιτήσεων για μηχανισμούς ελέγχου και
επιχειρησιακών κινδύνων και τελικά να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από τη χρήση του.
Στην ουσία είναι ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών για θέματα πληροφορικής δίνοντας
έμφαση σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, βελτιστοποίησης της αξίας που παράγει η
πληροφορική σε μια επιχείρηση και ευθυγράμμιση πληροφορικής και επιχειρησιακών
στόχων.
Το συγκεκριμένο πρότυπο στόχο έχει την έρευνα, ανάπτυξη, δημοσίευση και προώθηση
ενός επίσημου, έγκυρου, διεθνούς συνόλου γενικώς αποδεκτών προτύπων για την
τεχνολογία των πληροφοριακών συστημάτων, για καθημερινή χρήση από τους διευθυντές
και του ελεγκτές. Η χρήση του COBIT βοηθά διευθυντές, ελεγκτές και χρήστες να
κατανοήσουν τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης τους και να αποκτήσουν
τελικά μια βάση πάνω στην οποία θα στηρίζουν τις επενδύσεις και τις αποφάσεις γύρω
από τα πληροφοριακά συστήματα και το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου και ασφάλειας για
την προστασία του οργανισμού (Gallegon, Senft, Manson, Gonzale, 2004, p.5, 44, 124,
125). Τα βασικά συστατικά του πλαισίου αναφοράς του COBIT (isaca.org).
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Πηγή: http://www.bmc.com/content/dam/bmc/guides/cobit%2Bstructure%2Bimg.jpg

Το πλαίσιο COBIT αποτελείται από τρείς διαστάσεις οι οποίες είναι οι επιχειρηματικές
απαιτήσεις, οι IT διαδικασίες και οι ΙΤ πόροι. Οι οργανισμοί πρέπει να επιβεβαιώσουν πως
τα πληροφοριακά του στοιχεία πληρούν τα επτά κριτήρια της αποτελεσματικότητας,
εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας, συμμόρφωσης και αξιοπιστίας και τα
οποία συνιστούν επιχειρηματικές απαιτήσεις. Οι επιχειρηματίες προσπαθούν να
διασφαλίσουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας καταλλήλως τους ΙΤ
πόρους, που περιλαμβάνουν το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογική υποδομή, τις
πληροφορίες και τα συστήματα εφαρμογών. Η Τρίτη διάσταση του κύβου είναι αυτή των
ΙΤ διαδικασιών, τις οποίες το COBIT ομαδοποιεί σε τέσσερις τομείς: Σχεδιασμός και
οργάνωση (planning and organization) προμήθεια και Υλοποίηση (Acquisition and
Implementation), παράδοση και υποστήριξη (Delivery and Support) παρακολούθηση και
αξιολόγηση (Monitoring and Evaluation). Οι τομείς αυτοί κατά κάποιο τρόπο
αντικατοπτρίζουν τις κύριες δραστηριότητες του κύκλου ζωής (life cycle) ενός
πληροφοριακού συστήματος.
Στόχος του COBIT είναι ο καθορισμός στόχων ελέγχου για κάθε διαδικασία που αφορά
κάθε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς. Ένα παράδειγμα είναι το έξης: μια από τις
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διαδικασίες του σχεδιασμού και οργάνωσης, είναι ο καθορισμός στρατηγικού πλάνου. Ο
στόχος ελέγχου, έτσι όπως περιγράφεται από το COBIT, για τη συγκεκριμένη διαδικασία
αφορά τον τρόπο που αυτή ικανοποιεί τις επιχειρηματικές απαιτήσεις, τα χαρακτηριστικά
που την καθιστούν ικανή, και τους παράγοντες που πρέπει να λήφθουν υπόψη (Hunton,
Bryant Bagranoff, 2004, p 58-59).
Η πληροφοριακή τεχνολογία είναι άμεσα συνδεμένη με το τομέα της αναφοράς
χρηματοοικονομικών εκθέσεων, καθώς χρησιμοποιείται για την αποθήκευση, επεξεργασία
και διαχείριση οικονομικών δεδομένων κι εγγραφών. Κατά συνέπεια οι οργανισμοί πρέπει
να είναι εξοπλισμένοι με επαρκή συστήματα ελέγχων για τις πληροφορίες και ορισμένες
φορές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό ένα αναγνωρισμένο πλαίσιο. Το
COBIT είναι το πιο διαδεδομένο από αυτά.

4.17 Εξιδείκευση Ελεγκτών Πληροφοριακής Τεχνολογίας
Βάσει το πρότυπο SAS N.94, «The Effect of Information Technology on the Auditor’s
Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit” που θέσπισε το 2001 το
Συμβούλιο Ελεγκτικών Προτύπων ASB (Auditing Standards Board) του Αμερικάνικου
Ινστιτούτο AICPA, απαιτούνται ειδικής-εξειδικευμένης κατάρτιση και δεξιότητες από
τους ελεγκτές ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τους ελέγχους πληροφοριακής
τεχνολογίας και την αλληλοσύνδεση της με τα αποτελέσματα ενός χρηματοοικονομικού
ελέγχου. Το πρότυπο αυτό δίνει έμφαση στην δυνατότητα της πληροφορικής να επιδρά σε
οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο εσωτερικού ελέγχου του μοντέλου της COSO, τα
προτερήματα αλλά και τους κινδύνους που επιφυλάσσει και γενικότερα τη σημαντικότητα
του ελέγχου επί των πληροφοριακών συστημάτων πόσο μάλλον όταν υπάρχει μεγάλος
όγκος ηλεκτρονικών πληροφοριών.
Το βαθμό ικανοτήτων πληροφοριακής τεχνολογίας των εσωτερικών ελεγκτών βάσει το
IIA’S International Advance Technology Committee, διακρίνει τρεις κατηγορίες
εσωτερικών ελεγκτών σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουν στην πληροφορική (IIA, GTAG, p
28):
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i. Η πρώτη κατηγορία σχετίζεται με τις βασικές γνώσης πληροφορικής που πρέπει να
έχουν όλοι οι ελεγκτές (generalist) ώστε να μπορούν να αντιληφθούν τους κινδύνους
που καραδοκούν. Απαραίτητη προϋπόθεση της γνώσης αυτής είναι κατανόηση του
λογισμικού εφαρμογών, συστήματος και δικτύων, των συστατικών ασφάλειας
πληροφοριακής τεχνολογίας και του τρόπου με τον οποίο τυχόν ευπάθειες στις
επιχειρηματικές δραστηριότητες και στα αντίστοιχα υποστηρικτικά συστήματα και
δίκτυα μπορούν να επηρεάσουν τους επιχειρηματικούς ελέγχους και στόχους.
ii. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στους επόπτες ελεγκτές (audit supervisors) οι
οποίοι έχουν καλύτερη γνώση σε ζητήματα πληροφορικής ώστε να είναι σε θέση να
αντιληφθούν τον σχεδιασμό ελέγχου, την δοκιμή, την ανάλυση, την αναφορά και τη
συνέχεια των διαδικασιών. Στις αρμοδιότητες του επόπτη ελεγκτή περιλαμβάνεται
και η αντίληψη των κινδύνων και ευπαθειών που έχουν σχέση με τις
αυτοματοποιημένες διαδικασίες, της συμμετοχής της πληροφοριακής τεχνολογίας
στα πλαίσια των επιχειρηματικών ελέγχων και εξάλειψη των κινδύνων, ο
σχεδιασμός και επίβλεψη ελεγκτικής ομάδας, της αποτελεσματικότητας των
χρησιμοποιούμενων εργαλείων ελέγχου, των αποτελεσμάτων του ελέγχου που
αποδεικνύουν τυχόν ευπαθείς πληροφοριακής τεχνολογίας και αδυναμίες του
ελέγχου, η ανάλυση συμπτωμάτων, ο εντοπισμός προέλευσης τους και η συσχέτιση
τους με διάφορες περιοχές κινδύνου καθώς και η παροχή συμβουλών.
iii. Η Τρίτη κατηγορία αναφέρεται σε ειδικούς σε τεχνικά ζητήματα ελεγκτές
πληροφοριακών

συστημάτων

(technical

IT

audit

specialists),

οι

οποίοι

εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς τεχνολογίας.
Ο εσωτερικός ελεγκτής έχοντας την κατάλληλη κατάρτιση σε θέματα πληροφοριακής
τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος που θα
εξάγει γρήγορα αξιόπιστες πληροφορίες. Αξιόπιστο είναι εκείνο το σύστημα που
λειτουργεί χωρίς να παρουσιάσει σφάλματα και παραλήψεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, και το οποίο χαρακτηρίζεται από τις εξής
τέσσερις αρχές (Zhao et all., 2004) (Madini, 2009):
• Διαθεσιμότητα, όταν το σύστημα είναι διαθέσιμο για λειτουργία και χρήση για
χρονικά διαστήματα που ορίζονται στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.
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• Ασφάλεια, το σύστημα προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη φυσική και λογική
πρόσβαση. Λογική πρόσβαση είναι η ικανότητα ανάγνωσης και παραποίησης
δεδομένων μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης.
• Ακεραιότητα, το σύστημα επεξεργασίας είναι πλήρες, ακριβές και με χρονική
συνέπεια.
• Συντηρησιμότητα, το σύστημα μπορεί να αναβαθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να
παρέχει συνεχή διαθεσιμότητα, ασφάλεια και ακεραιότητα.
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5 XML, XBRL και Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

5.1 Εισαγωγή
Η επιστήμη της λογιστικής αναπτύχθηκε ως απάντηση στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων
και των άλλων οικονομικών οργανισμών και των χρηστών τους για να καλυφθεί η ανάγκη
για σχετικές και αξιόπιστες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Σήμερα, πολλές
εταιρείες παρέχουν στους χρήστες οικονομικές πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου.
Ωστόσο, συχνά οι πληροφορίες αυτές, πρέπει να μορφοποιηθούν και να επεξεργαστούν
από τους χρήστες που τις αναζητούν για να περαιτέρω ανάλυση γιατί, μέχρι στιγμής, δεν
υπάρχουν κοινές, γενικά αποδεκτές μορφές για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών
πληροφοριών. Η γλώσσα XBRL (eXtensible Business Reporting Language) αποτελεί την
κοινή μορφή κώδικα που μπορεί να προσπελάσει το εμπόδιο αυτό και να φτιάξει ένα
πρότυπο ανάλυσης χρηματοοικονομικών αναφορών (σε real time) που να είναι όμοιο σε
όλες τις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν ((Καραμιχάλης, 2010; Apostolou and Nanopoulos, 2009).
Η γλώσσα XBRL, ακόμα, παρέχει οικονομικές πληροφορίες για τους συντάκτες, τους
αναλυτές και τους λοιπούς χρήστες με μια τυποποιημένη μέθοδο, ώστε οι δημοσιευμένες
καταστάσεις και πληροφορίες να είναι πρόσφορες και συγκρίσιμες με άλλες επιχειρήσεις
και κατανοητές εφόσον χρησιμοποιούν κοινή βάση δημιουργίας. Η μεθοδολογία αυτή
είναι ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας στη λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων, στον αποτελεσματικό εσωτερικό
και εξωτερικό έλεγχο τους και στην επίτευξη μια καλής εταιρικής διακυβέρνησης
(Καραμιχάλης, 2010; Apostolou and Nanopoulos, 2009).
Πράγματι, με την αύξηση του ενδιαφέροντος για την μεταφορά και επεξεργασία των
χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, η εφαρμογή ενός κοινού
προτύπου,

της

Extensible

Business

Reporting

Language

(XBRL)

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της ταχύτητας και την ευκολία της ανταλλαγής
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πληροφοριών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων. Ταυτόχρονα, η χρήση του XBRL
διευκολύνει τις διαδικασίες του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, αυξάνοντας τη
διαφάνεια και την αξιοπιστία των πληροφοριακών συστημάτων που το χρησιμοποιούν
(Καραμιχάλης, 2010; Apostolou and Nanopoulos, 2009).

5.2. Ιστορικά - Η Δημιουργία της Γλώσσας XML
Σήμερα, οι περισσότεροι χρήστες [Business-to-Business (B2B), Business-to Commerce
(B2C), και πολλά Person-to-Person (P2P)] χρησιμοποιούν την ανταλλαγή πληροφοριών
μέσω του Διαδικτύου. Στην πραγματικότητα, η ενδυνάμωση των φορέων παροχής
πληροφοριών για έναν εύκολο και φτηνό τρόπο όσον αφορά τη διανομή διάφορων
ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω του Διαδικτύου έχει τροφοδοτήσει την εκπληκτική
ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού. Σήμερα, τα περισσότερα έγγραφα στο διαδίκτυο
αποθηκεύονται και διαβιβάζονται σε μορφή HTML (HyperText Markup Language). Η
HTML είναι μια απλή γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε για να παρέχει
υπερκείμενα και λειτουργίες πολυμέσων για το Internet. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα
έγγραφα στο διαδίκτυο έχουν αυξηθεί και είναι συνεχώς πιο μεγάλα και πιο σύνθετα, οι
πάροχοι των πληροφοριών έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη
λειτουργικότητα της HTML, λόγω έλλειψης της επεκτασιμότητας, τη δομή και του
ελέγχου των δεδομένων. Οι περιορισμοί αυτοί εμποδίζουν την γλώσσα HTML από το να
είναι μια καθολική μέθοδο ανταλλαγής όλων των πληροφοριών. Ο λόγος είναι ότι η
HTML βασίζεται στην SGML (Standard Generalized Markup Language), το διεθνές
πρότυπο για τον καθορισμό των περιγραφών της δομής και τη μορφοποίηση των διαφόρων
τύπων των ηλεκτρονικών εγγράφων. Η SGML είναι μια μορφή γλώσσας που είναι πολύ
πολύπλοκη, δύσκολη και δαπανηρή να χρησιμοποιηθεί σε καθολικό επίπεδο. Σε αυτό το
σημείο, για να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί και να επεκταθεί η τεχνολογία
Παγκόσμιου Ιστού, δημιουργήθηκε η γλώσσα XML (Extensible Markup Language), που
ξεκίνησε από τον John Bosak το 1996, και καθορίστηκε από το W3C(the World Wide
Web Consortium), ως πρότυπο το 1998 (Boritz and No, 2005).
Σε αντίθεση με την HTML που σχεδιάστηκε για να εμφανίζουμε τα δεδομένα
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επικεντρώνοντας στην εμφάνιση των δεδομένων, η XML σχεδιάστηκε για να παρέχει τη
δομή και την επικύρωση του περιεχομένου των εγγράφων. Η γλώσσα XML δεν
προσπερνά μόνο τους περιορισμούς της HTML, αλλά μπορεί και παρέχει με πιο ακριβή
τρόπο το περιεχόμενο ενός κειμένου, διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών
και την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Ακόμη, η γλώσσα XML περιλαμβάνει
αυτονόητα δεδομένα μέσα σε ένα έγγραφο. Για αυτό το λόγο και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παγκόσμια ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου (Boritz and
No, 2005)

.

XML είναι το ακρωνύμιο της Extensible Markup Language. Είναι επεκτάσιμη, διότι η
γλώσσα μπορεί να επεκταθεί από οποιονδήποτε που θέλει να δημιουργήσει πρόσθετες
ετικέτες για οποιοδήποτε σκοπό. Είναι μια γλώσσα σήμανσης (markup) XML, δηλαδή
χρησιμοποιεί τη σήμανση στις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται με κανόνες και
σύμβολα. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε, επίσης, ότι η γλώσσα XML επινοήθηκε από
την υιοθέτηση των βασικών κλειδιών λειτουργίας της γλώσσας SGML, με κάποιες
εξαιρέσεις που θεωρήθηκαν μη σημαντικές. Έτσι, η SGML μπορεί να χρησιμοποιηθεί
χωρίς τροποποίηση και μπορούν τα αρχεία της να μετατραπούν σε γλώσσα XML πολύ
εύκολα και να κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, οι υπάρχουσες HTML μορφές
μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για τα απλά έγγραφα και μορφές κειμένου,
αλλά τα πιο περίπλοκα και δύσκολα έγγραφα μπορούν να δημιουργηθούν με χρήση της
XML γλώσσας και να διευκολύνουν τη διάδοση τους μέσω του παγκόσμιου ιστού.
Συγκριτικά με την HTML, βασική δομή της XML είναι παρόμοια, από πολλές απόψεις,
διότι χρησιμοποιούν πάλι παρόμοια μορφοποίηση (Boritz and No, 2005).
Τα πλεονεκτήματα της γλώσσας XML είναι ότι βελτιώνει τη δύναμη και την ευελιξία των
web-based εφαρμογών και άλλων πακέτων λογισμικού για επιχειρήσεις. Ακόμα,
σημαντικό πλεονέκτημα για την καθολικότητα του είναι ότι αποτελεί ένα ανοιχτό πρότυπο
και ότι είναι ένα σύστημα πάνω σε ανεξάρτητη πλατφόρμα. Επίσης, είναι δωρεάν. Με όλα
αυτά, και άλλα ακόμα τεχνικά πλεονεκτήματα, η γλώσσα XML έχει δημιουργήσει ένα
καθολικό τρόπο τόσο για τη μορφοποίηση όσο και για την παρουσίαση των δεδομένων,
ενώ επιτρέπει την τοποθέτηση δομημένων δεδομένων σε ένα αρχείο κειμένου. Έτσι, τα
στοιχεία που παρουσιάζονται σε μορφή XML μπορούν εύκολα να αναλυθούν, να
τροποποιηθούν, και να επεξεργαστούν κατά το δοκούν. Επιπροσθέτως, οι αναζητήσεις στο
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Διαδίκτυο μπορούν να παράγουν πιο ακριβή και σχετικά αποτελέσματα. Επειδή τα
δεδομένα σε γλώσσα XML είναι δεδομένα που είναι αυτολεξεί αυτό που περιγράφουν,
αυτά μπορούν να ανταλλάσσονται και να επεξεργάζονται χωρίς τροποποίηση σε
οποιοδήποτε λογισμικό και σε οποιαδήποτε πλατφόρμα hardware. Οι δυνατότητες αυτές
έχουν πιθανή εφαρμογή σε Business-to-Business επικοινωνίες, όπως επεξεργασίες
συναλλαγών, μεταφορά δεδομένων μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και πλατφορμών
κα. Επίσης, ένα αρχείο XML μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετικούς τρόπους. Δεδομένου
ότι η XML είναι επεκτάσιμη, επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν τα δικά τους
εργαλεία επικύρωσης, (πχ DTDs ή XML Schema) ουσιαστικά δημιουργώντας επεκτάσιμα
σύνολα ετικετών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές εφαρμογές (Boritz and
No, 2005).

5.3 Η Εξέλιξη της γλώσσας XBRL
Ο κώδικας XBRL (eXtensible Business Reporting Language) είναι μια γλώσσα
προγραμματισμού, η οποία είναι άρτια προσαρμοσμένη στις ανάγκες των οικονομικών
δεδομένων και πληροφοριών. Είναι, δηλαδή, μια πιο εξειδικευμένη μορφή της XML που
εξυπηρετεί κυρίως την ψηφιακή οικονομία που έχει στηθεί στο Διαδίκτυο. Το 1999,
μάλιστα, για την προώθηση του συστήματος του XBRL στις ΗΠΑ, ιδρύθηκε μια πολύ
μεγάλη κοινοπραξία που συμμετείχαν η αμερικανική κυβέρνηση, το Αμερικανικό
Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών (AICPA), έξι εταιρίες πληροφορικής και οι πέντε
μεγαλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών λογιστικής και συναφών δραστηριοτήτων. Η
κοινοπραξία αυτή, ανέπτυξε τη γλώσσα XML με σκοπό την προετοιμασία των
οικονομικών καταστάσεων, την ανάλυσης τους και την επεξεργασία τους. Επίσης
φρόντισαν ο κώδικας αυτός να είναι ανοιχτός και να εξυπηρετεί όσο το δυνατό
περισσότερο κόσμο και λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων (McGuire et al, 2006).
Όπως έχουμε προαναφέρει, ο κύριος σκοπός της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι
η παροχή χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες οι οποίες να βοηθούν στη λήψη
καλύτερων αποφάσεων για τις επιχειρήσεις. Η μορφή της πληροφορίας που εμφανίζεται
με γλώσσα XBRL είναι ένας πολύ καλός τρόπος εμφάνισης και ανταλλαγής πολλών
δεδομένων για πολλούς χρήστες στο Διαδίκτυο ή σε εσωτερικά δίκτυα. Με τη XML η
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περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων ήταν αδύνατη, επειδή δεν υπήρχαν κοινές μορφές
εφαρμογών για όλους του χρήστες. Η κωδικοποίηση, όμως, της XBRL γλώσσας
δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, δημιουργώντας
ένα σύνολο ετικετών που να είναι αναγνωρίσιμες από πολλές εφαρμογές, όπως είναι τα
λογιστικά φύλλα και οι βάσεις δεδομένων. Έτσι, για παράδειγμα, με τη χρήση της XBRL,
οι ετικέτες επισυνάπτονται σε όλα τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων για την
μετέπειτα αναγνώριση όλων των στοιχείων που τις απαρτίζουν από τις διάφορες
εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων (Apostolou and Nanopoulos, 2009).

5.4 Τα Πλεονεκτήματα και οι Εφαρμογές της XBRL Γλώσσας
Το XBRL σε γενικές γραμμές, χαρακτηρίστηκε από πολλούς επαναστατικό και καινοτόμο.
Μάλιστα, στην αρχή, οι υποστηρικτές του αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο, τόσο από
κρατικούς φορείς όσο και από τον επιχειρηματικό κόσμο. Η πραγματική πρόοδος του,
όμως, έχει να κάνει με τους τομείς των προτύπων που χρησιμοποιεί, την εξέλιξη του ως
καινοτομία και την ανάπτυξη νέων λογισμικών πακέτων. Η τεχνολογία του XBRL, από
μόνη της, έχει ακόμα πολλά να προσφέρει πάνω στη διαφάνεια, στην αποτελεσματικότητα
και στην οικονομικότητα των χρηματοοικονομικών αναλύσεων και στον έλεγχο . Ήδη,
πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν αναγνωρίσει, τη σημασία της ανάπτυξης των συστημάτων
πληροφορικής γιατί έχουν πεισθεί ότι διανύουμε τον αιώνα της πληροφορίας και των
επικοινωνιών και όλα αυτά απαιτούν επιχειρησιακές στρατηγικές που να στηρίζονται σε
«δυνατές» αναλύσεις και εξελιγμένες μορφές τεχνολογιών των πληροφοριακών
συστημάτων. Το XBRL έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό το λόγο. Ο στόχος του στους
οικονομικούς τομείς και στις επιχειρήσεις είναι η, όσο το δυνατόν, καλύτερη και διαφανή
υποβολή εκθέσεων και η παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο («real time»). Πιο
συγκεκριμένα, το λογισμικό απλοποιεί τη διαχείριση, ενισχύει την ανάλυση και τη
σύγκριση των δεδομένων των οικονομικών καταστάσεων και παρέχει διαβεβαιώσεις
κανονιστικής συμμόρφωσης στα πρότυπα που ισχύουν για την εκάστοτε περιοχή και
περίοδο. Παρακάτω, παρουσιάζουμε συγκεντρωτικά τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης
του προτύπου XBRL. Αυτά είναι (McGuire et al, 2006):
• Βελτιώνει την ποιότητα και την ακρίβεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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• Αυτοματοποιεί τη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων.
• Βελτιώνει την αναγνωσιμότητα των οικονομικών καταστάσεων.
• Μειώνει τον χρόνο και το κόστος σύνταξης μία χρηματοοικονομικής αναφοράς.
• Διευκολύνει την συνεχή παραγωγή οικονομικών αναφορών και λογιστικών
γνωστοποιήσεων.
• Μειώνει τον κίνδυνο των λαθών κατά την διαδικασία εξαγωγής και εισαγωγής
στοιχείων εξαιτίας της παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα.
• Μειώνει το κόστος λειτουργίας και αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων.
Ακόμα, το βασικό πλεονέκτημα έναντι άλλων εφαρμογών χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης είναι ότι το πρότυπο XBRL είναι δωρεάν και ελεύθερο προς τη χρήση.
Λόγω των πολύ σημαντικών πλεονεκτημάτων του, η διάδοση του προτύπου XBRL
πραγματοποιείται με γρήγορα βήματα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι κυριότερες όμως
εφαρμογές του προτύπου που έχουν ήδη ολοκληρωθεί είναι (McGuire et al, 2006):
• Η ηλεκτρονική προτυποποίηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS-GP).
• Η ηλεκτρονική προτυποποίηση των Αμερικάνικων Λογιστικών Προτύπων και ο
εναρμονισμός τους με το Sarbanes & Oxley Act (US-GAAP).
• Η ηλεκτρονική προτυποποίηση των αναφορών των τραπεζών, βάση της Βασιλείας
II, προς την Κεντρική Τράπεζα (COREP-FINREP).
• Η αξιολόγηση και η παρουσίαση του πιστωτικού κινδύνου των ασφαλιστικών
εταιριών (CRAS-FLIPA).
• Η δημιουργία ενός παγκόσμιου Λογιστικού Καθολικού (Global Ledger).

5.5 Η Μεταφορά των Χρηματοοικονομικών Αναφορών στο Διαδίκτυο
Η διάδοση των λογιστικών πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου προσθέτουν μια νέα
διάσταση στις οικονομικές αναφορές των επιχειρήσεων. Οι σε πραγματικό χρόνο
πληροφορίες («on-line») επρόκειτο, πολύ σύντομα, να αντικαταστήσουν τις ιστορικές
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οικονομικές καταστάσεις, που επί του παρόντος εκδίδονται από τις επιχειρήσεις για τους
οποιουσδήποτε ενδιαφερομένους. Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να
προσφέρουν τρέχουσες πληροφορίες που να χρησιμοποιούνται από για τη λήψη
αποφάσεων ή και για την πραγματοποίηση ελέγχων. Έτσι μέσω των δυνατοτήτων του
Διαδικτύου θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις να προσθέσουν αξία στην εταιρεία τους και στις
πληροφορίες που εκδίδουν. Ακόμα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να
προσφέρουν στους κύριους χρήστες των πληροφοριών που εκδίδουν και μη οικονομικές
πληροφορίες, ανάλογα με το τι ζητάει ο καθένας για πιο ολοκληρωμένη διαφάνεια
(Apostolou and Nanopoulos, 2009).
Η δημοσίευση στο Διαδίκτυο των ψηφιακών οικονομικών καταστάσεων είναι μια
πρακτική που έχει, ήδη, ωριμάσει στα σχέδια πολλών φορέων της λογιστικής και των
επιχειρήσεων. Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται, σήμερα, για την ψηφιακή
αναπαραγωγή των οικονομικών καταστάσεων είναι σε .Pdf αρχεία τα οποία κατεβάζονται
υπό μορφή λογιστικών φύλλων και τα οποία δύναται να αντικατασταθούν άνετα από
υπερκείμενα (Html αρχεία) ώστε να αλλάξει ο τρόπος με το οποίο διοχετεύεται η
πληροφορία στους χρήστες (Apostolou and Nanopoulos, 2009).
Οι ψηφιακές οικονομικές καταστάσεις έχουν σχεδιαστεί πάνω σε δύο βασικές υποθέσεις:
Η πρώτη θεωρεί ότι οι άνθρωποι είναι ο τελικός στόχο τους και η δεύτερη υποθέτει ότι οι
χρήστες γνωρίζουν το αντικείμενο της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής.
Προφανώς, αυτές οι υποθέσεις δεν έχουν πλήρη εφαρμογή. Η πρώτη είναι λειψή διότι
είναι αναγκαίο να φτιαχτούν διαδικτυακοί μηχανισμοί που να κατανοούν τη γλώσσα της
λογιστικής ώστε να διευκολύνεται η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
διάφορων εφαρμογών λογισμικού. Το δεύτερο δεν είναι εφαρμοστέο, επειδή, προκειμένου
να διευκολυνθεί η παγκοσμιοποίηση των αγορών κινητών αξιών είναι απαραίτητο να
υιοθετηθεί ένα μοναδικό σύνολο διεθνών λογιστικών προτύπων. Οι δύο αυτές ανάγκες
πρέπει σήμερα ικανοποιούνται. Η πρώτη, με τη γλώσσα προγραμματισμού XBRL και η
δεύτερη, με την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από την πλειοψηφία των
χωρών. Οπότε το μέλλον των οικονομικών ψηφιακών καταστάσεων βρίσκεται στη θέληση
των χωρών και των επιχειρήσεων να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που προσφέρει το
Διαδίκτυο και το XBRL (Apostolou and Nanopoulos, 2009).

50

6 O Έλεγχος των XBRL Πληροφοριακών Συστημάτων

6.1 Εισαγωγή
Οι ορθές διοικητικές αποφάσεις προϋποθέτουν αξιόπιστη και ποιοτική πληροφόρηση. Στη
σύγχρονη επιχείρηση των τεχνολογιών, η ταχύτητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών και
πληροφοριών είναι πιο γρήγορη, ευέλικτη στη μορφοποίηση και ακριβής και μάλιστα
μπορεί πιο εύκολα να αποθηκευτεί, να επαληθευτεί και να οργανωθεί συγκριτικά με την
έγγραφη πληροφορία σε χαρτί. Με βάση αυτά τα δεδομένα, πολλές επιχειρήσεις μπορούν
να έχουν άμεση πρόσβαση στις συναλλαγές και στις κινήσεις των επιχειρήσεων/πελατών
τους και να προετοιμάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε πραγματικό χρόνο και
όχι σε ιστορικό. Η καινοτομία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της αχρήστευσης των
παραδοσιακών εγγράφων, όπως των δελτίων παραγγελιών/ αποστολών, των αποδείξεων
και των επιταγών, τα οποία αντικαθίσταται σιγά σιγά με ηλεκτρονικά μηνύματα (Roohani
et al, 2009; Weber, 2003).
Το πρώτο πρόγραμμα με XBRL χρησιμοποιήθηκε στις 31/07/2000 για τις εμπορικές και
βιομηχανικές επιχειρήσεις της Αμερικής υπό την εποπτεία του GAAP. To AICPA είναι ο
αρμόδιος φορέας για την εξέλιξη του XBRL και έχει την υποστήριξη της διεθνούς
λογιστικής κοινότητας καθώς και λοιπών μεγάλων αμερικάνικων πιστωτικών οίκων. Στην
εφαρμογή του XBRL, τα χρηματοοικονομικά δεδομένα εισέρχονται μια φορά και στη
συνέχεια μπορούν να εκτυπωθούν ή να μεταφραστούν σε HTML γλώσσα για τις ανάγκες
του ιντερνέτ ή για να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλη διαδικασία, όπως για
παράδειγμα στον έλεγχο (Roohani et al, 2009; Weber, 2003).
Οι μεγάλες επιχειρήσεις, μάλιστα επιτρέπουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους να μπαίνουν
«on line» στα χρηματοοικονομικά δεδομένα της επιχειρήσεις τους. Έτσι δημιουργώντας
μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των
ελεγκτών γίνεται πιο εύκολη η χρήση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ο έλεγχος
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της και η εταιρική διακυβέρνηση. Το βασικότερο πλεονέκτημα της χρήσης της γλώσσας
της XBRL είναι η εξοικονόμηση κόστους και χρόνου από την πλευρά της επιχείρησης,
αλλά και από την πλευρά του κάθε ενδιαφερόμενου που επιθυμεί να ενημερωθεί για την
οικονομική κατάσταση και πορεία της επιχείρησης (Roohani et al, 2009; Weber, 2003).
Όσον αφορά την διαδικασία ελέγχου αυτών των χρηματοοικονομικών θα πρέπει να
επισημαίνουμε ότι σίγουρα ο έλεγχος θα πρέπει να προσαρμοστεί και σε αυτή τη
διαδικασία. Παρόλα αυτά ο κύριος σκοπός του ελέγχου και τα ελεγκτικά πρότυπα δεν
αλλάζουν. Ωστόσο, τα ηλεκτρονικά αρχεία προφανώς και έχουν αλλάξει το ρόλο του
ελεγκτή και τη δουλειά του, αφού τώρα υπάρχει η συνεχιζόμενη ανάγκη για «on line»
έλεγχο και γνώση των νέων συστημάτων τεχνολογιών. Οι νέες, τεχνολογικής φύσεως
πλέον, ελεγκτικές διαδικασίες περιλαμβάνουν διάφορες διευκολύνσεις όπως το
αυτοποιημένο software, οι συνεχής ελεγκτικές διαδικασίες, τα ισχυρά ελεγκτικά
προγράμματα (σχεδιασμοί), τα εσωτερικά τεστ διασφάλισης των ενεργειών και τα
παράλληλα ελεγκτικά εργαλεία που βοηθούν σημαντικά στη οργάνωση του ηλεκτρονικού
ελέγχου. Με άλλα λόγια, η τεχνολογία των πληροφοριών απαιτεί πιο γρήγορη και
πραγματική πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται στους άμεσα ενδιαφερόμενους
(stakeholders) και γι’ αυτό οι ελεγκτές θα πρέπει να επινοούν συνεχώς καινούριους
τρόπους για συνεχή έλεγχο και υψηλή ανάλυση των ευρημάτων του ελέγχου. Ο συνεχής
έλεγχος, συνεπώς, ορίζεται ως μια βασική ηλεκτρονική ελεγκτική διαδικασία η οποία
καθιστά ικανούς τους ελεγκτές να παρέχουν ένα βαθμό διασφάλισης πάνω στη
πληροφορία που εκδίδεται κάθε λεπτό (Rezaee et al, 2001).

6.2 Η «Γλώσσα» XBRL και η Χρήση της στις Επιχειρήσεις
Η eXtensible Markup Language (XML) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που ορίζει
ένα σύνολο κωδικών που μπορεί να συνδεθεί με το κείμενο και να αποκωδικοποιήσει την
έννοια του κειμένου. Με άλλα λόγια η XBRL είναι μια παραλλαγή του XML κώδικα, ο
οποίος παρέχει τη σημασιολογία του κειμένου που σχετίζεται με τις χρηματοοικονομικές
αναφορές των επιχειρήσεων. Και οι δύο έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στην επίτευξη
του στόχου της διαλειτουργικότητας. Η χρησιμότητα αυτού του τύπου της πληροφοριακής
οργάνωσης είναι ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα και
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να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του συστήματος πληροφοριών που παρέχονται από άλλο
οργανισμό ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν και οι δύο
(Rezaee et al, 2001).
Πολλοί υποστηρικτές του XBRL ποστεύουν ότι οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να
καρπωθούν τα οφέλη που προκύπτουν από την εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών των
πληροφοριακών συστημάτων που προσφέρονται. Ακόμη, σε ορισμένες επιχειρήσεις
ενδέχεται να αποτελέσει πόλο έλξης του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων, λόγω της
ευελιξία που παρέχει. Για παράδειγμα, οι περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών στις
επιχειρήσεις πραγματοποιούνται πιο εύκολα οι έλεγχοι αν λειτουργούν οι επιχειρήσεις που
εμπλέκονται σε XML περιβάλλον. Κάποια προβλήματα που προέκυπταν στο παρελθόν,
κατά τη διάρκεια προσπαθειών για την ενσωμάτωση διαφορετικών πληροφοριών από
διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες, τώρα με τις νέες τεχνολογικές καινοτομίες της
XML και της XBRL τώρα μετριάζονται. Με αυτά τα δεδομένα, οι επιχειρήσεις που
λειτουργούν σε ένα περιβάλλον XML έχουν γίνει πιο ευέλικτες όσον αφορά τα σχήματα
και τις οικονομικές δομές που εν δυνάμει μπορούν να δημιουργήσουν (Rezaee et al, 2001).
Η γλώσσα XBRL έχει ως στόχο να παρέχει μία τυποποιημένη μορφή κώδικα για τη
διευκόλυνση της υποβολής εκθέσεων των επιχειρήσεων. Η ύπαρξη του XBRL αποτελεί
σαφώς κίνητρο και για τις ρυθμιστικές αρχές που ελέγχουν τις επιχειρήσεις, να ενισχύουν
την χρησιμοποίηση τέτοιων μεθόδων, διότι διευκολύνεται με αυτόν το τρόπο το ελεγκτικό
και το εποπτικό έργο τους. Όσον αφορά, πάλι, τις μικρότερες επιχειρήσεις, τα
πλεονεκτήματα της χρήσης XBRL αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφείς (Rezaee et al, 2001).
Στη βραχυχρόνια περίοδο, όλες οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να επιβαρύνονται με
υψηλότερο κόστος, καθώς για πρώτη φορά χρησιμοποιούν το λογισμικό του XBRL με τις
υπάρχουσες πληροφορίες τους στα υπάρχοντα συστήματα. Η πρώτη χρήση είναι σαφώς
και χρονοβόρα και κοστίζει πολύ μέχρι να μπορέσει μία επιχείρηση να συμμορφωθεί με
τους κανονισμούς οι οποίοι απαιτούν την έκθεση και όλες τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις σε μορφή XBRL. Σε αυτό το πλαίσιο, μια σειρά από προμηθευτές
πληροφοριακών συστημάτων προσπαθούν να πετύχουν μία σημαντική μείωση του
κόστους της προσαρμογής του προγράμματος έτσι ώστε να πετύχει ένα πακέτο συνολικής
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εξυπηρέτησης (λογισμικό και τεχνική υποστήριξη) ώστε να είναι οικονομικά συμβατό ως
επένδυση για τις επιχειρήσεις. Μακροπρόθεσμα όμως, το XBRL επιδιώκει να μειώσει το
κόστος (Καραμιχάλης, 2010):
(α) για τη συμμόρφωση των αναφορών με τους κανονισμούς και
(β) σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων και τη διασφάλισης των υπηρεσιών (π.χ.,
έλεγχοι).
Καθώς η υποβολή εκθέσεων, των ποιοτικών στοιχείων και των διαδικασιών διασφάλισης
ελέγχου γίνονται τυποποιημένα, θα δημιουργηθεί η οικονομία κλίμακας που θα ωφελήσει
τις επιχειρήσεις εν τέλει. Πιο μακροπρόθεσμα, μάλιστα, το XBRL θα επιτρέπει στις
επιχειρήσεις να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές,
μειώνοντας έτσι και το κόστος κεφαλαίου. Τέλος οι έλεγχοι, σε όλα τα επίπεδα
λειτουργίας και διοίκησης μπορούν να γίνουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά.

6.3 Η Λειτουργία
Για να επιτευχθεί μία αυτόματη διαδικασία, η τεχνολογία XBRL χρησιμοποιεί ένα λεξικό
(Taxonomy) που δίνει στο υπολογιστικό σύστημα εντολές. Τα βασικά συστατικά ενός
Taxonomy είναι (Καραμιχάλης, 2010):

Schema:

Αποτελεί

τη

περιλαμβάνει

βάση
όλους

του
τους

λεξικού

και

λογαριασμούς

(elements) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
σε μία αναφορά καθώς και το balance attribute
(χρέωση, πίστωση).
Presentation Linkbase:

Στο αρχείο αυτό καταχωρείται η γραφική
αναπαράσταση της οικονομικής αναφοράς (π.χ.
μετά

τα

Ενσώματα

πάγια,

έχουμε

τα

Ασώματα).
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Calculation Linkbase:

Περιλαμβάνει όλες τις αριθμητικές πράξεις που
πραγματοποιούνται

σε

μία

οικονομική

κατάσταση, ώστε να μπορεί να επαληθεύει
(validation) την ορθότητα των στοιχείων (π.χ.
τα «Συνολικά Πάγια» είναι το άθροισμα των
Ενσώματων και Ασώματων παγίων).
Label Linkbase:

Επιτρέπει

την

πολλαπλή

ερμηνεία

ενός

λογαριασμού σε διαφορετικές γλώσσες.
Definition Linkbase:

Προσδιορίζει τις σχέσεις - υποκατηγορίες που
υπάρχουν

ανάμεσα

στους

όρους

σε

διαφορετικά επίπεδα αναφορών. Δηλαδή ότι οι
Καταθέσεις στην Τράπεζα είναι μέρος των
Ρευστών Διαθεσίμων.
Reference Linkbase:

Δίνει πληροφορίες για το Λογιστικό Πρότυπο
στο οποίο αναφέρεται κάθε στοιχείο, ώστε να
μπορεί ο αποδέκτης να βρει την πηγή που
προέρχεται το στοιχείο αυτό (πχ. IAS.12, p.23).

Πηγή: www.taxexperts.gr
Η ανάπτυξη του Taxonomy για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης, έχει γίνει από τον ίδιο φορέα που ανέπτυξε τα IFRS (www.iasb.org/xbrl/).
Κάθε έκδοση μεταβάλλεται σύμφωνα την πρόοδο της τεχνολογίας XBRL, τις αλλαγές των
Specifications και τις διερμηνείες που εκδίδονται κάθε φορά. Η ίδια επιτροπή έχει
αναλάβει τη συντήρηση και ανανέωση του πρότυπου XBRL ανάλογα με τις τροποποιήσεις
που θα γίνουν στο μέλλον (Καραμιχάλης, 2010).
Η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω δεν είναι η ίδια η χρηματοοικονομική
κατάσταση, αλλά το Taxonomy, βάσει του οποίου θα παραχθεί η τελική αναφορά. Ο όρος
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που χρησιμοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία για την ηλεκτρονική οικονομική κατάσταση
είναι instance document, δηλαδή μία οικονομική αναφορά που ενσωματώνει όλες τις αξίες
και αφορά μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (πχ. τέλος της χρήσης). Το γεγονός ότι η
πληροφορία είναι δομημένη καθιστά εξαιρετικά εύκολη και σύντομη τη διαδικασία
εισαγωγής των οικονομικών στοιχείων σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν
την περαιτέρω επεξεργασία (Καραμιχάλης, 2010).
Τα προβλήματα προφανώς, στις επιχειρήσεις, είναι αρκετά επειδή δεν υπάρχει συχνά
τεχνολογική ωριμότητα ώστε να κατανοείται η λειτουργία και η προσφορά μια καινούριας
τεχνολογικής μεθόδου. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν
δυσκολίες όσον αφορά τη μορφή παράδοσης στις φορολογικές και στις εποπτικές αρχές
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να
παραδώσουν έξι διαφορετικά είδη (τύποι) χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε τέσσερα
διαφορετικά ελεγκτικά νομοθετικά όργανα, οι οποίες αποτελούν επιπρόσθετη εργασία για
τους λογιστές και τους ελεγκτές. Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι αμερικανικές
επιχειρήσεις αφού το «company house» δέχεται τις αναφορές μόνο σε χαρτί, το «General
Secretariat of Information System» απαιτεί συγκεκριμένο αμερικανικό κώδικα σε ειδική
φόρμα και αρχείο, οι φορολογική αρχή ζητάει το καταβλητέο ποσό μέσω αρχείων στο
ιντερνέτ, και η SEC δέχεται τα αρχεία μόνο σε excel. Επιπλέον στα προαναφερθέντα, η
συχνότητα των αναφορών που ζητούν τα νομοθετικά όργανα μπορεί να φτάνει και τον
έναν μήνα, που αυτό ταυτόχρονα μεταφράζεται σε έχτρα χρόνο και χρήμα. Παρόλα αυτά,
η συνεισφορά των εγγράφων του XBRL είναι σημαντική τόσο για λόγους
οικονομικότητας όσο και για χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς λόγους. Σε επίπεδο
χώρας, η ανάγκη για μια ενιαία γλώσσα επικοινωνίας και εξοικονόμησης χρόνου είναι
επιτακτική και ζωτικής σημασίας. Για παράδειγμα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορούσε
να ελέγχει τις ελληνικές τράπεζες για τη «Βασιλεία 2» χωρίς κόπο και χρόνο και να
ενημερώσει εγκαίρως τυχόν ατασθαλίες την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης,
χρησιμοποιώντας τα ίδια αρχεία αναφορών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ανάγκη αυτή αυξάνει
σε σημασία, διότι η οικονομική σύγκλιση απαιτεί κοινή και ομοιόμορφη οικονομική
ενημέρωση από όλα τα κράτη μέλη. Οι αποφάσεις που παίρνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο
είναι φυσικά κατανοητό ότι θα πρέπει να λαμβάνονται βασιζόμενοι σε σωστά και
ομοιόμορφα δεδομένα του κάθε κράτους μέλους. Για παράδειγμα, μία αρχή που διεξάγει

56

συνεχώς συμπεράσματα για την πορεία της Ευρώπης είναι η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή,
η οποία στηρίζεται σε πληροφορίες που παραλαμβάνει από κάθε κράτος ξεχωριστά
(Καραμιχάλης, 2010; Bonsin, 2001).

6.4 Η Ανάγκη για Συνεχή Ελεγχο
Οι

παλιές

μέθοδοι

της

ελεγκτικής,

όπου

γινόταν

ο

έλεγχος

σε

ιστορικές

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και σε χειρόγραφα οικονομικά στοιχεία, αρχίζουν να
χάνουν σημαντικό έδαφος εξαιτίας των νέων τεχνολογιών. Αυτό συμβαίνει, πολύ απλά,
γιατί τα «real time» λογιστικά συστήματα, οι ηλεκτρονικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις και ο συνεχής έλεγχος είναι τα πλέον πιο διαδεδομένα συστήματα οργάνωσης
μιας μεγάλης επιχείρησης (Rezaee et al, 2001; Roohani et al., 2009).
Ο συνεχής έλεγχος έχει επηρεάσει την παραδοσιακή προσέγγιση του ελέγχου με
διάφορους τρόπους. Πρώτον, πλέον, οι ελεγκτές πρέπει να γνωρίζουν τη φύση των
εργασιών του πελάτη τους καθώς και να έχουν γνώση των ηλεκτρονικών στοιχείων και
δεδομένων που χρησιμοποιούν. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη διότι μόνο έτσι μπορεί να
κατανοηθεί η επιχειρησιακή στρατηγική και οι επιχειρησιακές διαδικασίες ώστε να
μπορέσει να σχηματίσει το κατάλληλο ελεγκτικό σχέδιο/έργο καθώς και να εκτιμήσει το
ύψος του κινδύνου. Τα πλεονεκτήματα, όμως, που προσφέρονται λόγω της τεχνολογίας,
της χρήσης της real time λογιστικής και του XBRL, ενισχύουν τους ελεγκτές να
ασχοληθούν περισσότερο με την επιχειρησιακή διαδικασία και να εκτελείται έτσι ένα έργο
με καλύτερη ποιότητα και με λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες (Rezaee et al, 2001;
Roohani et al., 2009).
Δεύτερον, ο ελεγκτής θα πρέπει να γνωρίζει τη ροή των συναλλαγών και τις διαδικασίες
του εσωτερικού ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των παραγόμενων
αναφορών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων
στον Η/Υ, πολύ πιο γρήγορα και εύκολα από ότι στο χαρτί. Τρίτον, με τη μεθοδολογία του
συνεχούς ελέγχου, οι ελεγκτές χρειάζονται να φτιάξουν ένα ελεγκτικό σύστημα που να
οριοθετεί τον κίνδυνο και να εστιάζει στην πληρότητα και στην αποτελεσματικότητα του
εσωτερικού ελέγχου στο RTA σύστημα. Αυτό το σύστημα των ελεγκτών πρέπει να
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ενσωματωθεί στα προγράμματα των ελεγκτών και να γίνει μια φόρμα που να εξυπηρετεί
τις παραπάνω ανάγκες. Τέλος, στο συνεχή έλεγχο, σημαντικό είναι ο ελεγκτής να
σχεδιάσει το δικό του software ελεγκτικό εργαλείο ή να επιλέξει ένα εργαλείο που ήδη
κυκλοφορεί στη αγορά. Αυτά τα εργαλεία/ λογισμικά προγράμματα που προσφέρονται
από την αγορά βοηθούν τον ελεγκτή να εκτιμήσει τον κίνδυνο και να κατεβάσει
οποιαδήποτε πληροφορία χρηματοοικονομική και μη θελήσει. Επιπλέον, του δίνεται η
δυνατότητα να κάνει οποιεσδήποτε μετρήσεις ορίσει ως σημαντικές, να συλλέξει γρήγορα
και όχι επίπονα το δείγμα του, να κάνει τεστ για την αξιοπιστία του ελέγχου, να εντοπίσει
τις εξαιρέσεις και τις ασυνήθιστες συναλλαγές και να εκτελέσει τις απαραίτητες
επιβεβαιώσεις (Rezaee et al, 2001; Roohani et al., 2009).
Ο συνεχής έλεγχος, ακόμη, επιτρέπει στον ελεγκτή να αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο
ελέγχου του ισολογισμού και να εισέλθει σε ένα ζωντανό σύστημα λειτουργίας της
επιχείρησης και να διαπιστώσει από τη αρχή μέχρι το τέλος τη κάθε διαδικασία της
επιχείρησης εύκολα και γρήγορα. Ο συνεχής έλεγχος έχει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων τα
οποία μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω (Rezaee et al, 2001; Roohani et al., 2009):
• Ελαχιστοποιεί τα κόστη.
• Επιτρέπει στους ελεγκτές να ελέγξουν μεγαλύτερο δείγμα γρήγορα και πιο
αποτελεσματικά εξετάζοντας μόνο τον Η/Υ.
• Ελαχιστοποιεί το χρόνο.
• Αυξάνει την ποιότητα του ελέγχου, αφού τώρα κατανοεί την επιχειρησιακή δομή
περισσότερο.
• Μπορεί να επιλέξει τις συναλλαγές εκείνες με βάση τα κριτήρια που θέτει καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους, προωθώντας έτσι τη μέγιστη διαφάνεια.
Ακόμη, με το συνεχή έλεγχο, οι ελεγκτές μπορούν ταυτόχρονα να κάνουν έλεγχο στα
συστήματα ελέγχου, αλλά και να ελέγχουν τις καταστάσεις μέσω Η/Υ, ώστε να
εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ακεραιότητα της παραγόμενης πληροφορίας. Πράγματι, οι
ελεγκτές χρησιμοποιούν κάποια εξειδικευμένα προγράμματα (control agents), τα οποία
είναι κατάλληλα προγραμματισμένα ώστε να ελέγχουν την κάθε συναλλαγή με έναν τρόπο
που να είναι προκαθορισμένος από τον ελεγκτή. Ο έλεγχος αυτός (control agent), όταν
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συναντά ασυνήθιστες δραστηριότητες, πρώτα ψάχνει για παρόμοιες ενέργειες για να
εξηγήσει τις συναλλαγές και εάν δεν τα καταφέρει, μόνο τότε θα ειδοποιήσει τον ελεγκτή
ότι βρέθηκαν αυτές οι ασυνήθιστες συναλλαγές/ενέργειες (Rezaee et al, 2001; Roohani et
al., 2009).
Οι ελεγκτές, ακόμα, χρησιμοποιούν ειδικά ελεγκτικά εργαλεία που περιλαμβάνουν
ερωτηματολόγια και άλλα φύλλα εργασίας τα οποία επιτρέπουν τον «on line» έλεγχο
(επιτόπιο) και μέσω του Ιντερνέτ, μπορεί ο ελεγκτής να κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο.
Μάλιστα, τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν (Rezaee et al, 2001; Roohani et al., 2009):
• Να ανεβάζουν και να κατεβάζουν αρχεία από τον Η/Υ που είναι χρήσιμα για τον
έλεγχο.
• Να συλλέγουν δείγματα συναλλαγών και άλλων πληροφοριών για δειγματοληπτικό
έλεγχο.
• Να δημιουργούν φύλλα εργασίας, να αναλύουν δείκτες κ.λπ.
• Να αναφέρουν σε ειδικές φόρμες τα αδιευκρίνιστα λάθη.
• Να ελέγχουν κάθε στιγμή τα υπόλοιπα των λογαριασμών.
• Να δημιουργούν γενικά PDF αρχεία για να εκτυπώνονται και να διαβάζονται
εύκολα.
Προφανώς αυτά τα εργαλεία και ο νέος τρόπος προσέγγισης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων αλλάζουν άρδην την παραδοσιακή έως τώρα προσέγγιση των ιστορικών
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Με τον νεότερο τρόπο προωθείται ιδιαίτερα ο
συνεχής έλεγχος και προφανώς θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του νεωτερισμού για την
έκδοση και δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών αναφορών. Έτσι, ο εσωτερικός και ο
εξωτερικός έλεγχος επαυξάνει την πληρότητα και η ακεραιότητα του συστήματος και την
πληροφορία που παράγεται κάθε στιγμή από αυτό (Rezaee et al, 2001; Roohani et al.,
2009).
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6.5 Η Εφαρμογή του XBRL
Η γλώσσα XBRL εξυπηρετεί τις ανάγκες για σύγχρονη και αξιόπιστη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση στις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν. Το δυνατό σημείο της καινοτομίας
αυτής είναι ότι μεσολαβεί και διευκολύνει την επεξεργασία οικονομικών στοιχείων
ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τους εποπτικούς φορείς και τους κυβερνητικούς οργανισμούς
σε όλο τον κόσμο. Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η σημαντική μείωση του κόστους
που προσφέρει στους χρήστες της μεθόδου αυτής, μακροπρόθεσμα. Ακόμα, με το XBRL o
έλεγχος πραγματοποιείται πιο αποτελεσματικά και αξιόπιστα σε όλες τις μορφές του
(εσωτερικός ή εξωτερικός) (Rezaee et al, 2001;Bonsin, 2001).
Το XBRL σήμερα χρησιμοποιείται ως βασικό εργαλείο για την παραγωγή της
χρηματοοικονομικής

πληροφορίας

από

πολλές

επιχειρήσεις.

Μερικές

φορές

χρησιμοποιείται και σε πιλοτικό στάδιο, διότι έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις
επιθυμούν να το δοκιμάσουν πριν επενδύσουν σε μία τόσο μεγάλη αλλαγή η οποία δεν
είναι υποχρεωτική από το νόμο. Κατά βάση όμως, η παραγωγή των χρηματοοικονομικών
πληροφοριών με το XBRL κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος στον επιχειρηματικό
κόσμο (Bonsin, 2001).
Εξαρχής, παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα σχετικά με τον έλεγχο των προγραμμάτων
του XBRL, αλλά στην πορεία ξεπεράστηκαν και δημιουργήθηκε η ανάγκη για να εξελιχθεί
ο παραδοσιακός τρόπος του ελέγχου. Σήμερα υπάρχουν αρκετές εφαρμογές οι οποίες
εξασφαλίζουν την πιστότητα και την αξιοπιστία του συστήματος και της πληροφορίας που
προέρχεται

από

αυτό

(Bonsin,

2001).
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7 Συμπεράσματα
Συνήθως μια τεχνολογική αλλαγή είναι συνήθως υπερτιμημένη σε βραχυπρόθεσμο
διάστημα και υποτιμημένη σε μακροπρόθεσμη βάση. Σε μακροπρόθεσμη βάση, όμως, οι
υποστηρικτές του προτύπου XBRL στα πληροφοριακά συστήματα και των οικονομικών
καταστάσεων σε πραγματικό χρόνο υπόσχονται μεγαλύτερη διαφάνεια, αμεσότητα και
αποτελεσματικότητα. Σε μια δεκαετία από τώρα, το XBRL και οι διάδοχες τεχνολογίες
προβλέπεται ότι θα είναι τόσο ευρέως διαδεδομένες όπως είναι σήμερα η
μηχανογραφημένη λογιστική.
Η διάδοση και το μέλλον του XBRL, όμως, δεν θα μπορέσει ποτέ να εφαρμοστεί ευρέως
εάν πρώτα δεν προσαρμοστούν οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί σε κάθε χώρα ξεχωριστά.
Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν γίνει από τις κυβερνήσεις πολλών μεγάλων χωρών
σημαντικά βήματα. Μάλιστα, η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
βελτιώθηκε με τα Διεθνή Πρότυπα σε επίπεδο λογιστικών στοιχείων και ενδυναμώθηκε
σημαντικά από την υιοθέτηση των κατευθύνσεων αυτών από την πλειοψηφία των
ανεπτυγμένων κρατών και από αναγνωρισμένους φορείς της λογιστικής. Στο επίπεδο αυτό
η χρήση του προτύπου XBRL είναι μονόδρομος για να γίνει η επανάσταση στο τρόπο
εμφάνισης και επεξεργασίας των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, αφού το
πρότυπο αυτό έχει αναπτυχθεί ήδη για τα ΔΠΧΑ, ενώ εφαρμόζεται ήδη από ορισμένες
κεφαλαιαγορές στην Ευρώπη και της Αμερικής. Η COSO μάλιστα το προτείνει το πλαίσιο
της για τις καλύτερες πρακτικές ελέγχου (SAS 78- AICPA, 1995).
Ακόμη, η είσοδος του XBRL πυροδότησε μια νέα εποχή στον τρόπο με τον οποίο
παρουσιάζεται και ελέγχεται η χρηματοοικονομική πληροφορία από τις μεγάλες
επιχειρήσεις. Μάλιστα, η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης βελτιώθηκε
με τα Διεθνή Πρότυπα σε επίπεδο λογιστικών στοιχείων και ενδυναμώθηκε σημαντικά
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διαφάνεια (Transparency Directive). Στο επίπεδο αυτό
η χρήση του προτύπου XBRL είναι μονόδρομος για όλη την Υφήλιο, αφού το πρότυπο
αυτό έχει αναπτυχθεί ήδη για τα ΔΠΧΠ, ενώ εφαρμόζεται ήδη από ορισμένες
κεφαλαιαγορές στην Ευρώπη. Η διάδοση και το μέλλον του XBRL δεν θα μπορέσει, όμως,
ποτέ να εφαρμοστεί ευρέως εάν πρώτα, όπως προειπώθηκε, δεν προσαρμοστούν οι

61

νομοθεσίες και οι κανονισμοί σε κάθε χώρα ξεχωριστά.
Κατά την πρώτη χρήση του XBRL, τα άμεσα κόστη, όπως η απόκτηση του λογισμικού, η
εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στο πρόγραμμα και ο χρόνος που απαιτείται για να
περαστούν τα δεδομένα για πρώτη φορά είναι χαμηλά συγκριτικά με τα άμεσα οφέλη. Το
βασικό μειονέκτημα του είναι ότι πάντα θα υπάρχουν διαφορές στον τρόπο εισαγωγής των
δεδομένων και στις λογιστικές αρχές που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση, οπότε και ο
προγραμματισμός του XBRL θα διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει
γιατί, ακόμα κι αν φαίνονται όλα αυτοποιημένα, υπάρχουν αρκετοί υποκειμενικοί
παράγοντες που αναστέλλουν τη διάχυση της καινοτομίας. Ακόμη και αν η αντικειμενική
πληροφόρηση και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου θεωρούνται γνωστά, η δυσκολίες δεν
παύουν να υπάρχουν.
Συνεπώς, οι υποστηρικτές του XBRL και των καινοτομιών πάνω στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να διαδοθεί η καινοτομία, δημιουργώντας
αρχικά το υπόβαθρο, και κλείνοντας το χάσμα μεταξύ κρατικής νομοθεσίας και
επιχειρήσεων. Η προσπάθεια να γίνει το XBRL και η εφαρμογή του γνωστή, κατανοητή
και αναγκαία είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της οικονομικής σύγκλισης και
παγκοσμιοποίηση των οικονομικών δεδομένων και τη επίτευξη αποτελεσματικών ελέγχων
για την αποφυγή εταιρικών σκανδάλων, οικονομικών ατασθαλιών και απατών.
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