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Περίληψη 

 
Η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση έφερε στην επιφάνεια την ανεπαρκούς εφαρµογή τόσο 

της εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και του εσωτερικού ελέγχου. H σύγχρονη βιβλιογραφία έχει 

ασχοληθεί αρκετά µε τις παραπάνω έννοιες καθώς και µε την σχέση και την αλληλεπίδραση των 

δύο αυτών εννοιών. Στη µελέτη αυτή, έπειτα από µια επισκόπηση σύγχρονων ερευνών που έχουν 

ασχοληθεί µε την σχέση του εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης, εξετάστηκε, 

µε την βοήθεια ενός ερωτηµατολογίου, κατά πόσο η ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής 

διακυβέρνησης έχουν θετική επίπτωση στην ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

σύµφωνα µε την γνώµη, την εµπειρία αλλά και την κρίση εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, 

διευθυντών και λογιστών. Επίσης, ελέγχεται και η συσχέτιση των διεθνών προτύπων 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς µε την ποιότητα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι τόσο ο εσωτερικός έλεγχος όσο και η εταιρική διακυβέρνηση έχουν 

θετική συσχέτιση µε την ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Από την άλλη 

πλευρά, τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι τα ΔΠΧΑ δεν συσχετίζονται θετικά µε την 

ποιότητα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Αυτό είναι αντίθετο µε τα όσα υποστηρίζει η 

παγκόσµια ερευνητική βιβλιογραφία και πιθανότατα να οφείλεται σε µη σωστή διαµόρφωση των 

ερωτήσεων σε αυτή την ενότητα του ερωτηµατολογίου. 

 

 

Λέξεις - κλειδιά: εσωτερικός έλεγχος, εταιρική διακυβέρνηση, ΔΠΧΑ, ποιότητα 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
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Abstract 

 
The global financial crisis has revealed the inadequate implementation of both corporate 

governance and internal audit. The modern literature has been very concerned with the above 

concepts as well as the relationship and interaction of these two concepts. In this study, after an 

overview of modern research on the relationship between internal control and corporate 

governance, it was examined, with the help of a questionnaire, whether internal control and 

corporate governance have a positive impact on the quality of financial reporting, according to 

the opinion, experience and judgment of internal and external auditors, directors and accountants. 

Moreover, it was examined, the correlation of international financial reporting standards with the 

quality of financial reporting. The results showed that both internal audit and corporate 

governance were positively correlated with the quality of financial reporting. On the other hand, 

the results of the survey show that the adoption of IFRS are not positively correlated with the 

quality of financial reporting. This is contrary to what the world research literature claims and is 

probably due to the incorrect formulation of the questions in this section of the questionnaire. 

 

 
Keywords: internal audit, corporate governance, IFRS, financial reporting quality 
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Κεφάλαιο 1: Θεωρητική Διερεύνηση 

 

1.1. Εισαγωγή 
 

Οι µεγάλες οικονοµικές απάτες που διαδραµατίστηκαν τα τελευταία χρόνια ανέδειξαν την 

σπουδαιότητα ελέγχου και διαχείρισης της διακυβέρνησης, οι κυβερνήσεις θέσπισαν 

µηχανισµούς εποπτείας (διοικητικό συµβούλιο, υποεπιτροπές συµβουλίου κ.λπ.) και 

εδραιώθηκαν κανόνες και κανονισµοί µε σκοπό την αύξηση της ποιότητας της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης ώστε να προστατεύονται τα συµφέροντα των µετόχων. Μια 

από τις σηµαντικότερες πηγές πληροφόρησης και ανάλυσης είναι ο εσωτερικός έλεγχος, ο οποίος 

θα πρέπει να επικεντρώνεται σε στρατηγικούς, επιχειρησιακούς και επιχειρηµατικούς κινδύνους 

και να διασφαλίζει την προστασία από αυτούς. (Gebrayel et al, 2018) 

  

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες που αναφέρονται σε αυτή την εργασία, δηλαδή 

του εσωτερικού ελέγχου, της επιτροπής ελέγχου, της εταιρικής διακυβέρνησης, των διεθνών 

προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και της ποιότητας χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης. 

 

1.2. Θεωρητική Διερεύνηση Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, από το 2004, οι εισηγµένες εταιρείες οφείλουν να κάνουν 

επίσηµες τις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου. Εκτός των Ηνωµένων Πολιτιών Αµερικής, ο 

εσωτερικός έλεγχος παραµένει κατά κύριο λόγο προεραιτικός, αλλά αναγνωρίζεται ως µια 

αναγκαία πρακτική για εταιρική διακυβέρνηση σε αρκετά κράτη (π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο, Δανία, 

Ελβετία και Σουηδία) και υιοθετείται από µεσαίες και µεγάλες εταιρείες παγκοσµίως. (Jiang et 

al, 2018) 

 

Για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων από την λειτουργία εσωτερικού 

ελέγχου, απαιτείται τόσο η ικανότητα του εσωτερικού ελεγκτή όσο και η ανεξαρτησία του. 

(Abbott et al, 2016) 

 

Το ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών (Institute of Internal Auditors), το 2013, έδωσε  τον 

παρακάτω ορισµό για τον εσωτερικό έλεγχο: “Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη, 

αντικειµενική διαδικασία διασφάλισης και παροχής συµβουλών που αποσκοπεί στην προσθήκη 

αξίας και τη βελτίωση των λειτουργιών ενός οργανισµού. Βοηθάει έναν οργανισµό να πετύχει τους 

στόχους του θέτοντας µια συστηµατική, πειθαρχηµένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη 
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βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και 

διακυβέρνησης.”  

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν ως ευθύνη να εξασφαλίζουν το πεδίο εφαρµογής και της κάλυψης 

των εσωτερικών ελέγχων στους διαφόρους τοµείς της διακυβέρνησης. Επιπλέον, για την αύξηση 

της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου θα ήταν αναγκαίο να συνδέονται µε την εταιρική 

διακυβέρνηση. Τα είδη των αποτελεσµάτων του εσωτερικού ελέγχου θα µπορούσαν να 

συνδέονται µε συγκεκριµένους τοµείς εταιρικής διακυβέρνησης µε σκοπό την βελτίωση από τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη. Κατά την αποτυχία µιας εταιρίας, ένας από τους τοµείς 

διακυβέρνησης που υπόκεινται σε έλεγχο τόσο από το κοινό αλλά και τους νοµοθέτες, είναι η 

αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και η ενεργός συµµετοχή των 

ελεγκτικών επιτροπών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να θεωρούνται ως µέρος της ανώτερης 

διοικητικής οµάδας και οι έλεγχοι ποιότητας που διενεργούν να είναι χρήσιµοι ώστε να 

βοηθήσουν τη διοίκηση να βελτιώσει την αποδοτικότητα της εταιρείας (Abdullah, 2018). 

 

Σύµφωνα µε τον Dittenhofer (2001), για την αποτελεσµατική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

απαιτείται η εφαρµογή των παρακάτω λειτουργειών: 

 

● Εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της οντότητας και εξασφάλιση των στόχων που έχουν 

τεθεί 

● Διαβεβαίωση της αποφυγής απάτης και παραπλάνησης 

● Γνώση του λειτουργικού κόστους των διαφόρων τµηµάτων της οντότητας 

● Παρακολούθηση εταιρικών κινδύνων 

● Αξιολόγηση της απόδοσης της διοίκησης 

● Εκτίµηση της απόδοσης των επενδυτών 

● Αναγνώριση ζηµιογόνων τµηµάτων της οντότητας 

● Διερεύνηση της επαρκούς ή ανεπαρκούς αξιοποίησης του προσωπικού των διαφόρων 

τµηµάτων 

● Διασφάλιση ποιότητας χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

● Διασφάλιση καλής εικόνας της οντότητας 

● Εξαγωγή συµπερασµάτων ώστε η διοίκηση να βελτιώσει τις αποφάσεις 

● Εξέταση των όρων πωλήσεων και αγορών 

 

Σύµφωνα µε τους Yang et al (2018) οι πιέσεις και το στρες που δέχονται οι ελεγκτές και η 

επιτροπή ελέγχου µπορούν να οδηγήσουν σε δυσλειτουργική συµπεριφορά. Οι πιέσεις µπορούν 

να ασκούνται τόσο από το χρόνο όσο και από τον πελάτη. Η πίεση του χρόνου είναι ένας 

διαδεδοµένος τύπος πίεσης που προκύπτει από περιορισµούς στους πόρους και εµφανίζεται όταν 

ανατίθεται στους ελεγκτές περιορισµένες ώρες για την ολοκλήρωση διαδικασιών ελέγχου ενός 
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έργου. Για παράδειγµα, κατά την διάρκεια αυξηµένου φόρτου εργασίας, η απαίτηση να 

ολοκληρωθούν οι εργασίες εντός αυστηρών χρονικών ορίων, µπορεί να έχει σηµαντικές 

συνέπειες στην αποδοτικότητα του ελέγχου. Η πίεση που ασκεί ο πελάτης στην ελεγκτική 

επιτροπή µπορεί να είναι τόσο πίεση για αύξηση της απόδοσης όσο πίεση για απόδοση κατά τις 

επιθυµίες του πελάτη. Και στις δύο περιπτώσεις η πίεση επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι ο ελεγκτής θα πρέπει να 

παραµένει ανεξάρτητος και σκεπτικός, χωρίς όµως να διαταράσει την καλή σχέση του µε τον 

πελάτη. (Khelil et al, 2018) 

 

Η αξία του εσωτερικού ελέγχου φαίνεται κυρίως σε περιόδους κρίσης, κινδύνου και κατά την 

διαδικασία ανίχνευσης απάτης. (Eulerich et al, 2018) 

 

1.3. Θεωρητική Διερεύνηση Επιτροπής Ελέγχου 
 

Η επιτροπή ελέγχου είναι µια υποεπιτροπή του διοικητικού συµβουλίου των διευθυντών που 

διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση και τον εσωτερικό έλεγχο, 

µέσω της διαδικασίας παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των διαχειριστών σχετικά µε την 

οικονοµική αποκάλυψη. Σύµφωνα µε µια έρευνα του Καναδικού Ινστιτούτου Ορκωτών 

Λογιστών (CICA) το 1981, υπάρχουν πέντε πτυχές που αφορούν τις ευθύνες και τους στόχους 

των ελεγκτικών επιτροπών. Καταρχάς, η επιτροπή ελέγχου πρέπει να βοηθά το διοικητικό 

συµβούλιο των διευθυντικών στελεχών σε ζητήµατα διακυβέρνησης, ιδιαίτερα σε αυτά που είναι 

σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η επιτροπή ελέγχου πρέπει επίσης να 

διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ του διοικητικού συµβουλίου και τους 

εξωτερικούς ελεγκτές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών 

κατά τον έλεγχό τους. Επιπλέον, η επιτροπή ελέγχου πρέπει να ενισχύει την εγκυρότητα της 

δηµοσιοποίησης και της εγγύησης διαφάνειας στην οικονοµική πληροφόρηση. Τελικά αποσκοπεί 

στο να  ενισχύει τη θέση των εξωτερικών διευθυντών, µέσω της βελτίωσης της σχέσης και της 

επικοινωνίας µεταξύ εξωτερικών διευθυντών, διευθυντών της εταιρείας, διαχειριστών και 

ελεγκτών (Green, 1994). 

 

Προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των επιτροπών ελέγχου, η KPMG δηµοσίευσε 

µια έκθεση η οποία προτείνει πέντε κατευθυντήριες αρχές για τις επιτροπές ελέγχου (KPMG, 

2006). Η πρώτη αρχή αναφέρει ότι δεν υπάρχει ειδική δοµή και µέγεθος για τις επιτροπές ελέγχου 

που µπορούν να θεωρηθούν αποτελεσµατικά για όλους τους οργανισµούς, αλλά εξαρτάται από 

τις ανάγκες της κάθε εταιρείας. Επιπλέον, η επιλογή των µελών που αποτελούν την επιτροπή 

ελέγχου, είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσµατικότητάς της, ενώ η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος είναι µεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων της επιτροπής ελέγχου. 

Επιπλέον, οι διαδικασίες ελέγχου των επιτροπών ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια 
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της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Τέλος, η επιτροπή ελέγχου είναι υποχρεωµένη να 

προωθεί την επικοινωνία µεταξύ των εξωτερικών ελεγκτών και του διοικητικού συµβουλίου της 

εταιρείας και της ίδιας της επιτροπής ελέγχου (Al-Ajmi, 2009). 

 

Επιπλέον, η πράξη Sarbanes-Oxley το 2002 δηµοσίευσε άλλες έξι υποχρεώσεις για τις επιτροπές 

ελέγχου, σχετικά µε τη διαδικασία ελέγχου και την  εταιρική διακυβέρνηση. Σχετικά µε τη 

σύνθεση της επιτροπής ελέγχου, η πράξη Sarbanes-Oxley δηλώνει ότι πρέπει να αποτελείται 

αποκλειστικά από ανεξάρτητα, µη εκτελεστικά µέλη που προέρχονται από το Διοικητικό 

Συµβούλιο. Η επιτροπή ελέγχου είναι επίσης απόλυτα υπεύθυνη για την επιλογή και την 

παρακολούθηση των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και για τα τέλη ελέγχου. Έχει επίσης το 

δικαίωµα, αν χρειαστεί, να ζητήσει τη συµβολή των εξωτερικών συµβούλων. Επιπλέον, οι 

εταιρείες πρέπει να παρέχουν στις ελεγκτικές επιτροπές τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους 

για την επίτευξη των στόχων τους, ενώ η επιτροπή ελέγχου πρέπει να είναι ενηµερωµένη για τις 

λογιστικές πολιτικές της εταιρείας και τις µεθόδους ελέγχου. Τέλος, όπως  συνιστάται από την 

επιτροπή Blue Ribbon (1999), µια ετήσια έκθεση που δηµοσιεύεται από την επιτροπή ελέγχου 

πρέπει να περιλαµβάνεται στις οικονοµικές εκθέσεις της εταιρείας (Rezaee et al, 2003).  

 

Ωστόσο, παρά την αυξανόµενη ανησυχία αυτή, οι κατευθυντήριες γραµµές και κανονισµοί για 

τις επιτροπές ελέγχου, (Cohen et al., 2002) διαπιστώνουν ότι οι επιτροπές ελέγχου δεν διαθέτουν 

την εµπειρογνωµοσύνη για να φτάσουν στους στόχους τους και να επικοινωνούν αποτελεσµατικά 

µε τους ελεγκτές και το διοικητικό συµβούλιο. Μετά τη δηµοσίευση σχετικά µε την υποχρεωτική 

ανακοίνωση των αναφορών, αναµενόταν η επιτροπές ελέγχου να συµβάλλουν ακόµη 

περισσότερο στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης διευκολύνοντας και διασφαλίζοντας τη 

διαφάνεια της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Ωστόσο, δεν υπάρχει µια ξεκαθαρισµένη 

σχέση µεταξύ της σύστασης και της δραστηριότητας της επιτροπής ελέγχου και συγκεκριµένες 

δοµές της διακυβέρνησης των εταιρειών. Υπάρχουν αποδείξεις ότι η αλληλεπίδραση της 

επιτροπής ελέγχου µε τα χαρακτηριστικά της εταιρικής διακυβέρνησης και τον εσωτερικό έλεγχο 

αντιµετωπίζει κάποιες αδυναµίες. Παρ 'όλα αυτά, ο ισχυρισµός ότι η δηµιουργία των ελεγκτικών 

επιτροπών θα έχει συνέπειες σε συγκεκριµένες δοµές της εταιρικής διακυβέρνησης, δεν µπορεί 

να γενικευθεί (Turley and Zaman, 2004). 

 

1.4. Θεωρητική Διερεύνηση Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 

Με τον όρο εταιρική διακυβέρνηση ερµηνεύονται οι σχέσεις µεταξύ της διοίκησης, των µετόχων 

και των ενδιαφερόµενων µερών µε σκοπό να επιτευχθούν αποτελεσµατικά οι στόχοι µιας 

εταιρίας. Για να επιτευχθεί αυτό όλοι οι παραπάνω χρειάζεται να εµπιστεύονται τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καθώς και τα δεδοµένα που παρουσιάζονται σε αυτές. Τα 

δεδοµένα θα πρέπει να παρουσιάζονται µε ακρίβεια και διαφάνεια. Ένα σωστά δοµηµένο 
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σύστηµα ελέγχου και ο συνδυασµός του µε την επιτυχηµένη λειτουργία διακυβέρνησης µπορεί 

να αυξήσει την ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η εµπειρία και οι γνώσεις του 

διοικητικού συµβουλίου διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη της αποτελεσµατικής 

εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

Για την µείωση των µεγάλων οικονοµικών σκανδάλων κατά την αρχή του εικοστού πρώτου 

αιώνα ασκήθηκε παγκόσµια ρυθµιστική πίεση για την βελτίωση της εταιρική διακυβέρνηση. 

(Jiang et al, 2018) Το σκάνδαλο Enron / Anderson αποκάλυψε αρκετά µειονεκτήµατα στη 

λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης και του ελέγχου στις ΗΠΑ. Έτσι το 2002 η κυβέρνηση 

των ΗΠΑ εισήγαγε των νόµο Sarbanes-Oxley (SOX) όπου ο τότε επικεφαλής της 

PricewaterhouseCoopers (PWC), Dennis Nally, χαρακτήρισε ως: “την πιο σηµαντική αλλαγή 

στους νόµους περί κινητών αξιών από τότε που τέθηκαν σε εφαρµογή στα µέσα της δεκαετίας του 

1930". Όµως υπήρξαν και αρκετοί επικριτές του νόµου που υποστήριξαν ότι δεν θα µπορούσε να 

αποτρέψει απάτες από τις οποίες γεννήθηκε ο νόµος. (Chan et al, 2009) 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση, ένας όρος που δεν υπήρχε πριν το 1983, έχει πλέον εισέλθει στο 

προσκήνιο. (Vinten, 2003) Οι διοικήσεις που θα εφαρµόσουν σωστούς ελέγχους, µπορούν να 

διαµορφώσουν µια στάση αποτροπής της απάτης και να περιορίσουν τις απώλειες. (Seetharaman, 

2004) 

 

Η Cadbury Report (1992) όρισε την εταιρική διακυβέρνηση ως το σύστηµα µε βάση το οποίο οι 

επιχειρήσεις παρακολουθούνται και ελέγχονται. Αργότερα οι Shleifer & Vishny (1997) 

πρόσθεσαν ότι µέσω της εταιρικής διακυβέρνησης εξασφαλίζουν οι επενδυτές τα κέρδη της 

επένδυσης. Σύµφωνα µε τους La Porta et al. (2000) η εταιρική διακυβέρνηση προστατεύει τόσο 

τους πιστωτές όσο και τους µετόχους από τυχόν παραπλανήσεις της διοίκησης και των µάνατζερ. 

 

“Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors) το 2015 αναφέρει στο 

πρότυπο 2060 ότι: Ο κύριος εκτελεστικός ελεγκτής πρέπει να υποβάλλει περιοδικά έκθεση στα 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη και το διοικητικό συµβούλιο σχετικά µε το σκοπό, την αρµοδιότητα, 

την ευθύνη και τις επιδόσεις του εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε το σχέδιό του. Η αναφορά πρέπει 

επίσης να περιλαµβάνει σηµαντικές εκθέσεις κινδύνου και θέµατα ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων 

των κινδύνων απάτης, ζητηµάτων διακυβέρνησης και άλλων θεµάτων που απαιτούνται ή ζητούνται 

από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και το διοικητικό συµβούλιο.” (Khelil et al, 2018) 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση καθώς και οι ελεγκτικές επιτροπές, θα πρέπει να λαµβάνουν τα 

κατάλληλα µέτρα ώστε όλα τα σηµαντικά θέµατα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

(πληροφοριών σχετικά µε τις οικονοµικές επιδόσεις και τη διακυβέρνηση) θα γνωστοποιούνται 

έγκαιρα στους άµεσα ενδιαφερόµενους. (Sultana et al, 2015) Για την εξασφάλιση της διαφάνειας, 
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η εταιρική διακυβέρνηση προβλέπει την δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

έως και 4 µήνες µετά το τέλος του λογιστικού έτους κάθε οντότητας και η παραπλάνηση των 

ενδιαφερόµενων µερών θα πρέπει να αποφεύγεται µέσω της σαφείνιας των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Επίσης, για την εξασφάλιση της διαφάνειας απαιτείται  η δηµοσίευση των στόχων 

για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROE και την απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού ROA 

από την πλευρά της διοίκησης. (Klapper et al, 2002) 

 

Η διοίκηση της κάθε επιχείρησης  έχει µεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια κατά την επιλογή 

µεθόδων λογιστικής εκτίµησης. Χωρίς τον περιορισµό των τυπικών πολιτικών και διαδικασιών, 

είναι δύσκολο να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της εξωτερικής γνωστοποίησης των οικονοµικών 

εκθέσεων της εταιρείας, γεγονός που θα είχε αρνητικές επιπτώσεις την προστασία των 

δικαιωµάτων και συµφερόντων των ενδιαφεροµένων. Οι επιχειρηµατικοί στόχοι µπορούν να 

χωριστούν σε οικονοµικούς στόχους και σε µη οικονοµικούς στόχους. Οι οικονοµικοί στόχοι 

είναι αναµφίβολα ο πρωταρχικός στόχος, ενώ είναι κοινωνική ευθύνη είναι η  αλληλεπίδρασης 

της επιδίωξης και του πρωταρχικού στόχου. Για τις κρατικές επιχειρήσεις, η εταιρική κοινωνική 

ευθύνη είναι ένας συγκεκριµένος, υποχρεωτικός και νόµιµος στόχος και ευθύνη. Η κοινωνική 

ευθύνη περιλαµβάνει τόσο µη οικονοµικούς στόχους όσο και οικονοµικούς στόχους. Ως βασικός 

δεσµός µεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης και της κοινωνικής διακυβέρνησης, η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη είναι ένας καλός συνδυασµός οικονοµικών και κοινωνικών στόχων. Από την 

οπτική γωνία της σχέσης µεταξύ του ιδιωτικού κόστους και του κοινωνικού κόστους, ενώ 

επιδιώκουν την ανάπτυξή τους, οι επιχειρήσεις έχουν προφανή "εξωτερικά φαινόµενα". Η πιο 

σηµαντική θετική εξωτερική επίδραση και η πρακτική της δηµιουργίας θετικών οφελών είναι οι 

φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Αυτό δεν ανήκει µόνο στην κατηγορία των εταιρικών 

κοινωνικών ευθυνών, αλλά και µετριάζει τις δυσµενείς επιπτώσεις ορισµένων σοβαρών 

κοινωνικών αντιφάσεων. Ωστόσο, η απουσία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σηµαίνει ότι οι 

µέτοχοι «απουσιάζουν» στη συµβατική σχέση και τα συµβατικά τους αιτήµατα δεν µπορούν να 

ικανοποιηθούν (Li et al, 2018). 

 

Η σωστή εφαρµογή της εταιρικής διακυβέρνησης είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, σηµαντική 

σε χώρες που οι διεθνής επενδυτές αντιµετωπίζουν µε καχυποψία. (Goodwin et al, 2002). Ως ο 

ακρογωνιαίος λίθος µιας οικονοµίας της αγοράς, η νοοτροπία της ακεραιότητας λειτουργεί ως 

ένας σηµαντικός άτυπος θεσµός που όχι µόνο ανακουφίζει από τον ηθικό κίνδυνο και µειώνει το 

κόστος των συναλλαγών, αλλά χρησιµεύει και ως σωσίβιο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας 

µιας επιχείρησης, επιτρέποντας έτσι την επιβίωσή της και την ανάπτυξή της. Πολλοί ερευνητές 

ορίζουν την κουλτούρα της εταιρικής ακεραιότητας ως το σύνολο των εννοιών και αξιών που 

µοιράζονται όλα τα εταιρικά µέλη και επηρεάζουν την απόδοση της επιχείρησης (Shu et al, 2018). 
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Η καθιέρωση και η αποτελεσµατική εφαρµογή του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου µπορεί να 

διασφαλίσει την συνεχή λειτουργία και την υγιή ανάπτυξη . Η ποιότητα της γνωστοποίησης του 

εσωτερικού ελέγχου αντικατοπτρίζει την κατάσταση του συστήµατος, που είναι ζωτικής 

σηµασίας για τους ρυθµιστές και τους επενδυτές. Η ποιότητα της αποκάλυψης πληροφοριών µιας 

εισηγµένης εταιρείας υπόκειται στην εταιρική της διακυβέρνηση. Οι διαφορετικές δοµές 

εταιρικής διακυβέρνησης θα φέρουν διαφορετική αποτελεσµατικότητα διακυβέρνησης (Leng  & 

Ding, 2011). 

 

1.5. Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
 

Τα φαινόµενα παραπλάνησης και εξαπάτησης που υπήρξαν στο προσκήνιο εδώ και αρκετές 

δεκαετίες έκανα επιτακτική την ανάγκη εφαρµογής κοινών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης. Λόγω των διαφοροποιήσεων που υπάρχουν στα κράτη, γινεται επιτακτική η 

ανάγκη για ένα διεθνές λογιστικό σύστηµα κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

οπου θα διευκολίνει την συκρισιµότητα και την διαφάνεια. (Soderstrom et al, 2007) 

 

Έτσι το 2005 εφαρµόστηκε η υποχρεωτική συµµόρφωση των εισηγµένων επιχειρήσεων της Ε.Ε. 

στα ΔΠΧΑ/ΔΛΠ, µια αλλαγή που επέφερε σηµαντικά αποτελέσµατα στην λογιστική διαφάνεια 

στην Ευρώπη. Η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ/ΔΛΠ και όχι των US GAAP έγινε διότι τα ΔΠΧΑ/ΔΛΠ 

είχαν ήδη αναπτυχθεί, είναι πολιτικά ουδέτερα και έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις 

ανάγκες ενός συγκεκριµένου οικονοµικού περιβάλλοντος σε µεγαλύτερο βαθµό. (Hope et al., 

2006). 

 

Η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων, σε συνεδρίαση το 2001 αποφάσισε ότι: «Όλα τα 

πρότυπα και οι διερµηνείες που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τα προηγούµενα καταστατικά 

συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή, εκτός αν και µέχρις ότου τροποποιηθούν ή αποσυρθούν. Το 

Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων µπορεί να τροποποιήσει ή να αποσύρει ΔΛΠ και 

Διερµηνείες, που εκδόθηκαν µε τα προηγούµενα καταστατικά της IASC, καθώς επίσης και να 

εκδώσει νέα Πρότυπα και Διερµηνείες.» 

 

Το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος έχει δώσει για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τον 

παρακάτω ορισµό: «Τα ΔΛΠ είναι ένα σύνολο λογιστικών αρχών, κανόνων, µεθόδων και 

διαδικασιών, γενικά αποδεκτών, η καθιέρωση των οποίων οδηγεί σε οµοιοµορφία καταρτίσεως 

των οικονοµικών καταστάσεων και συνεπώς σε ακριβή, αληθή και οµοιόµορφη πληροφόρηση 

των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων (επενδυτών, µετόχων, πιστωτών, εργαζοµένων, 

δηµόσιο τοµέα κ.λ.π.)» 
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1.6. Ποιότητα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάζεται η ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, όταν η σχέση του εσωτερικοού ελέγχου και τις εταιρικής διακυβέρνησης είναι 

ισχυρή. 

 

Σύµφωνα µε τους Ferrero et al (2014), ο όρος ποιότητα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

αναφέρεται στην πιστότητα και την διασφάλιση ότι οι πληροφορίες οι οποίες οφείλουν να 

µεταδίδονται σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη είναι αληθής και πλήρης. Η λογιστική ποιότητα 

αναφέρεται στο επίπεδο το οποίο η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δείχνει την αληθή 

οικονοµική κατάσταση µιας οντότητας. (Chen et al, 2010). Σύµφωνα µε τους Frankel et al (2004), 

η θεωρία της λογιστικής επισυµαίνει ότι η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχει την 

δυνατότητα να µειώση την ασύµµετρη πληροφόρηση, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει τις σχετικές 

πληροφορίες. 

 

Οι ρυθµιστικές αρχές όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και η ASX έχουν καθιερώσει 

υποχρεωτικές χρονικές περιόδους για την παροχή, στους µετόχους και άλλους βασικούς 

εµπλεκόµενους φορείς, των οικονοµικών καταστάσεων. (Sultana et al, 2015) 

 

Η αύξηση της ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µπορεί να λειτουργήσει ως 

µοχλός για την αύξηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων µιας οντότητας. Αυτό προκύπτει 

από την µείωση της λανθασµένης πληροφόρησης. (Lambert et al, 2007) Οι οικονοµικές εκθέσεις 

“προσπαθούν” να αποτυπώσουν την εικόνα µιας εταιρίας σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, σε 

αρκετές περιπτώσεις όµως, οι εικόνες αυτές αποδείχθηκαν εσφαλµένες. Οι εταιρικές κρίσεις 

έφεραν στο προσκήνιο θέµατα υποκειµενικότητας των οικονοµικών εκθέσεων. Κάθε οντότητα 

επιθυµεί να παρουσιάσει µια εικόνα που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προσδοκίες. 

(Abraham et al, 2008) 

 

Σύµφωνα µε τους Dimitropoulos et al (2013) η ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό και από την ποιότητα εξωτερικού ελέγχου. Ένας αποτελεσµατικός 

µηχανισµός ποιοτικών οικονοµικών καταστάσεων είναι ο εσωτερικός έλεγχος και για αυτον τον 

λόγο εφαρµόζεται από τις εταιρίες. Οι υποστηρικτές του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

ισχυρίζονται ότι βελτιώνει την ποιότητα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (Altamuro et al, 

2010). Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπως το καθεστώς ελέγχου, οι νόµικοι του εκάστωτε 

κράτους και η νοµική προστασία των επενδυτών (Bushman et al, 2001). 
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Σύµφωνα µε τους Βλάχος και Λουκάς (2008), υπάρχουν 5 χαρακτηριστικά οικονοµικών 

καταστάσεων τα οποία καθορίζουν την ποιότητα τους, η κατανόηση, η συνάφεια, η αξιοπιστία, 

η σηµασία και η συγκρισιµότητα. Με τον όρο κατανόηση νοείται η σαφήνεια και η κατανόηση 

που πρέπει να έχουν οι οικονοµικές καταστάσεις ώστε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να 

πληροφορούνται µε ακρίβεια. Με τον όρο συνάφεια νοείται η διαθεσιµότητα όλων των 

απαραίτητων στοιχείων, ώστε τα ενδιαφερόµενα µέρη να λαµβάνουν σωστές αποφάσεις. Με τον 

όρο αξιοπιστία νοείται η εξασφάλιση από λάθη, παραλείψεις και θολά σηµεία. Με τον όρο 

σηµασία νοείται η προσθήκη αξίας στις πληροφορίες, όταν αυτές δεν περιέχουν λάθη, 

παραλείψεις και η παρουσίαση τους δεν οδηγεί σε λήψη λανθασµένων αποφάσεων. Με τον όρο 

συγκρισιµότητα νοείται η δυνατότητα σύγκρισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε 

παλαιότερες της ίδιας οντότητας αλλά και σύγκριση µε άλλες εταιρείες. 

 

Παρόλο που η σηµασία  οικονοµικών εκθέσεων υψηλής ποιότητας είναι τεκµηριωµένη, ένα από 

τα βασικά προβλήµατα που εντοπίζονται στην προηγούµενη βιβλιογραφία είναι ο τρόπος µε τον 

οποίο θα λειτουργήσει και θα µετρηθεί αυτή η ποιότητα. Λόγω της ιδιαιτερότητάς της ως προς 

το περιβάλλον, η εµπειρική αξιολόγηση της ποιότητας των οικονοµικών αναφορών περιλαµβάνει 

αναπόφευκτα τις προτιµήσεις ανάµεσα σε µια πληθώρα στοιχείων. Δεδοµένου ότι διαφορετικές 

οµάδες χρηστών θα έχουν διαφορετικές προτιµήσεις, η αντιληπτή ποιότητα θα αποκλίνει µεταξύ 

των συστατικών στοιχείων. Επιπλέον, οι χρήστες µιας οµάδας χρηστών, µπορεί επίσης να 

αντιληφθούν τη χρησιµότητα παρόµοιων πληροφοριών διαφορετικά δεδοµένου του πλαισίου 

τους. Ως αποτέλεσµα αυτού του πλαισίου και της ιδιαιτερότητας του χρήστη, η µέτρηση της 

ποιότητας φαίνεται άµεσα προβληµατική. Κατά συνέπεια, πολλοί ερευνητές µετρούν την 

ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης έµµεσα επικεντρώνοντας σε χαρακτηριστικά 

που πιστεύεται ότι επηρεάζουν την ποιότητα των οικονοµικών εκθέσεων, όπως η διαχείριση των 

κερδών, οι οικονοµικές αναδιατυπώσεις και η επικαιρότητα (Van Beest et al, 2009). Σε αυτή τη 

µελέτη για την µέτρηση της ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων θα 

χρησιµοποιηθεί ο βαθµός στον οποίο οι σηµειώσεις στις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές πρέπει 

να εξηγούν τις συνέπειες της αλλαγής, ο βαθµός στον οποίο πρέπει να παρέχει η εταιρεία µια 

σύγκριση των αποτελεσµάτων της τρέχουσας λογιστικής περιόδου µε προηγούµενες λογιστικές 

περιόδους, ο βαθµός στον οποίο οι πληροφορίες στην ετήσια έκθεση είναι συγκρίσιµες µε τις 

πληροφορίες που παρέχουν άλλοι οργανισµοί και ο βαθµός στον οποίο παρουσιάζει η εταιρεία 

τους αριθµούς και τους δείκτες χρηµατοοικονοµικών δεικτών στην ετήσια έκθεση καθώς 

αποτελούν κριτήρια για να χαρακτηριστούν οι οικονοµικές καταστάσεις ως σαφής, κατανοήτες, 

πλήρης και µετρήσιµες. 

 

O αποτελεσµατικός εσωτερικός έλεγχος µειώνει πάντα τον κίνδυνο της πληροφόρησης και 

βελτιώνει την πληρότητα και την ακρίβεια των προγραµµατισµένων πληροφοριών.  Σύµφωνα µε 

το Αµερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιηµένων Λογιστών (American Institute of Certified Public 
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Accountants AICPA), για τους σκοπούς της παραγωγής αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων 

και την επίτευξη των στόχων της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, ο ισχυρός εσωτερικός έλεγχος 

της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την επίτευξη 

αυτού του σκοπού. Είναι επίσης µια από τις σηµαντικές επιρροές της ποιότητας της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που επηρεάζει τον κίνδυνο πληροφόρησης και τις 

αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας. Συνεπώς, όσο ισχυρότερος και 

αποτελεσµατικότερος είναι ο εσωτερικός έλεγχος, τόσο επιτυγχάνεται υψηλότερη ποιότητα της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (Herath & Albarqi , 2017). 
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Κεφάλαιο 2: Σχετικές Μελέτες και Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

2.1. Εισαγωγή 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια παρουσίαση των ευρηµάτων προηγούµενων µελετών 

που έχουν ασχοληθεί µε τον εσωτερικό έλεγχο, την εταιρική διακυβέρνηση και τα διεθνή 

πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Παρουσιάζονται επίσης αποτελέσµατα ερευνών για την 

σχέση που έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές µε το διοικητικό συµβούλιο καθώς και τα αποτελέσµατα 

της σχέσης αυτής στην συµµόρφωση στα πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και κατά 

συνέπεια στην ποιότητα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.  

 

H ευθύνη για την εξασφάλιση µιας επαρκούς και αποτελεσµατικής δοµής εσωτερικού ελέγχου, 

στηρίζεται στη διοίκηση ενός οργανισµού. Ο επικεφαλής κάθε οργανισµού, πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι η κατάλληλη δοµή εσωτερικού ελέγχου αναθεωρείται και ενηµερώνεται για να 

διατηρηθεί αποτελεσµατική. Μια  θετική και υποστηρικτική στάση εκ µέρους όλων των στελεχών 

είναι κρίσιµη. Όλα τα στελέχη πρέπει να είναι άτοµα προσωπικής και επαγγελµατικής 

ακεραιότητας. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση ενός επιπέδου  ικανότητας που τους 

επιτρέπει να κατανοήσουν τη σηµασία της ανάπτυξης, της εφαρµογής και της διατήρησης 

αποτελεσµατικών εσωτερικών ελέγχων (INTOSAI, 2001). 

 

Δεδοµένου ότι οι  εσωτερικοί έλεγχοι αναφέρονται στα µέτρα που έχει θεσπίσει ένας οργανισµός, 

ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων  και των αποστολών της οντότητας, είναι 

τεκµηριωµένο ότι πρόκειται για ένα σύνολο πολιτικών και διαδικασιών που υιοθετούνται από 

µια οντότητα για την εξασφάλιση της επεξεργασίας των συναλλαγών ενός οργανισµού µε τον 

κατάλληλο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη, η κλοπή και η κατάχρηση πόρων της 

οργάνωσης. Οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι διαδικασίες σχεδιασµένες και πραγµατοποιούµενες από 

τους υπεύθυνους της διοίκησης, και του  λοιπού προσωπικού για την επίτευξη εύλογης 

βεβαιότητας σχετικά µε την επίτευξη των στόχων µιας οντότητας όσον αφορά την αξιοπιστία της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την αποτελεσµατικότητα των πράξεων. Οι εσωτερικοί 

έλεγχοι σε έναν οργανισµό καθιερώνονται κατά κανόνα για να παρέχουν εύλογη βεβαιότητα 

σχετικά µε την επίτευξη των στόχων του οργανισµού, όσον αφορά την αξιοπιστία της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των πράξεων 

και τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς, ώστε να µεταφραστούν σε 

βελτιωµένες οικονοµικές επιδόσεις. 

 

2.2. Σχετικές Μελέτες 
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Το εσωτερικό σύστηµα αναφοράς ελέγχει εάν οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες πληρούν τα 

κριτήρια της κατανόησης, της συνάφειας, της αξιοπιστίας και της συγκρισιµότητας, προκειµένου 

να διασφαλιστεί η επίτευξη οικονοµικών αποφάσεων. Επιτρέπει επίσης τις αλληλεπιδράσεις και 

την επικοινωνία µεταξύ των διοικητικών και των επιχειρησιακών επιπέδων. Η σηµασία της 

υποβολής εκθέσεων προέρχεται από το ότι είναι ένα εργαλείο που παρέχει αντιπροσωπευτικές 

και σχετικές πληροφορίες . Επί πλέον, το εσωτερικό σύστηµα υποβολής εκθέσεων τονίζει ότι 

πρέπει να επιτευχθεί µεγαλύτερη αξιοπιστία. Το εσωτερικό σύστηµα αναφοράς, ενθαρρύνει την 

παραγωγή υψηλών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων. Το πως µεταφέρουν οι διαχειριστές των 

επιχειρήσεων τις γνωστοποιήσεις αυτές αυτά στα εξωτερικά µέρη του οργανισµού, εξαρτάται  

από τον τρόπο µε τον οποίο οι πληροφορίες αναφέρονται εσωτερικά (Lius, 2011). 

 

Καθορίζοντας το πεδίο εφαρµογής του εσωτερικού ελέγχου, Ο Bou-Raad δήλωσε ότι είναι η πιο 

σηµαντική λειτουργία που παρέχει τις πληροφορίες που  απαιτούνται εντός ενός οργανισµού σε 

σχέση µε θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης. Το γεγονός ότι ο εσωτερικός έλεγχος αλληλεπιδρά 

µε τους άλλους φορείς ελέγχου ενός οργανισµού, ως διαδικασία παρακολούθησης, και γι’ αυτό 

ο συµβουλευτικός του ρόλος προσθέτει αξία σε έναν οργανισµό, έχει καθιερώσει τον εσωτερικό 

έλεγχο ως ένα από τους πλέον σηµαντικούς παράγοντες που καθορίζουν και βελτιώνουν την 

εταιρική δοµή διακυβέρνησης. Έτσι µπορεί να θεωρηθεί ως µια ανεξάρτητη διαδικασία για έναν 

οργανισµό, η αξία της οποίας µπορεί να µετρηθεί όπως αυτή ενός "άυλου περιουσιακού 

στοιχείου" (Regoliosi και d'Eri, 2012). Κατά τη διάρκεια της µετάβασης από την παραδοσιακή 

εσωτερική ελεγκτική προσέγγιση σε µια πιο προοδευτική προσέγγιση, µπορεί να δηλωθεί ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος τείνει να είναι περισσότερο προσανατολισµένος στη διαχείριση και όχι σε 

οικονοµικό προσανατολισµό. Η συµβολή της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου στις πρακτικές 

διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας, είναι µια άλλη τάση που προέκυψε πρόσφατα. Γενικά, 

µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ο εσωτερικός έλεγχος τείνει να συµµορφώνεται µε τις εταιρικές 

στρατηγικές και στόχους αντί να ασχολείται µόνο µε συναλλαγές και να  συµµορφώνεται µε τους 

κανονισµούς (Lindow & Race, 2002).  

 

Η µελέτη των Paape et al, (2003) προσφέρει  ενδεικτικά αποτελέσµατα σχετικά µε τις αντιλήψεις 

των ελεγκτών αναφορικά µε τη σχέση µεταξύ τη διακυβέρνηση των εταιρειών και τον εσωτερικό 

έλεγχο. Σε αυτή τη µελέτη, δηλώθηκε ότι το 40% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το ένας των 

σηµαντικότερων παραγόντων υλοποίησης του  εσωτερικού ελέγχου είναι η εταιρική 

διακυβέρνηση. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη έρευνα, το 79% πιστεύει ότι οι αλλαγές στην 

εταιρική διακυβέρνηση θα επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο και τις αρµοδιότητες του εσωτερικού 

ελέγχου, ενώ το 93% πιστεύει ότι ένας από τους σηµαντικότερους στόχους του εσωτερικού 

ελέγχου  είναι η εναρµόνιση µε τις πολιτικές και τους κανονισµούς της εταιρείας. 
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Ο McGimpsey (2014) προσπάθησε να καταλάβει πώς προσαρµόζεται ο εσωτερικός έλεγχος σε 

µια δυναµική σφαίρα διαχείρισης της οργάνωσης. Έλαβε δείγµατα από 40 κυβερνητικούς και 

ιδιωτικούς φορείς στον Καναδά και στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Οι πληροφορίες 

συλλέχθηκαν µέσω συνεντεύξεων και επανεξέτασης εγγράφων. Τα αποτελέσµατα της µελέτης 

ήταν: οι έλεγχοι καθίστανται πιο αποδοτικοί όταν γίνονται από την πλευρά του κινδύνου. Για να 

είναι αποτελεσµατικός ο εσωτερικός έλεγχος, η ανώτατη διοίκηση πρέπει να ειδοποιεί σαφώς την 

υπόλοιπη οργάνωση ότι υποστηρίζει τον Εσωτερικό λογιστικό έλεγχο. Οι πρακτικές εσωτερικού 

ελέγχου εξελίσσονταν συνεχώς από τον απλό εντοπισµό των ελλείψεων ελέγχου στη διαχείριση 

και, τέλος, στην προσαρµογή του εσωτερικού ελέγχου στην τεχνολογία, που θα βοηθήσει στην 

συνεχή παρακολούθηση των δεδοµένων του οργανισµού στο διαδίκτυο. 

 

Σε έρευνα στην Νέα Υόρκη το 2009, Ο Walker περιέγραψε τις δραστηριότητες ελέγχου ως 

συστατικά στοιχεία που εφαρµόζουν και χειροκίνητα και αυτόµατα τις ενισχύσεις για τον 

εντοπισµό, την πρόληψη ή τη µείωση των κινδύνων που µπορούν να περιορίσουν τα επιτεύγµατα 

των καθορισµένων στόχων του οργανισµού. Σύµφωνα µε τον Walker (2009), διάφορες 

δραστηριότητες ελέγχου θα πραγµατοποιηθούν σε διάφορα επίπεδα και λειτουργίες µιας 

οντότητας. Οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν διάφορες πτυχές, µεταξύ των οποίων: κυρώσεις, 

εγκρίσεις, επιβεβαιώσεις και διαφορετικές συµφωνίες. Περιλαµβάνουν επίσης έλεγχο απόδοσης, 

διατήρηση της ασφάλειας και συντήρηση διαφόρων σχετικών αρχείων που αποδεικνύουν την 

εκτέλεση των καθορισµένων δραστηριοτήτων και τις κατάλληλες τεκµηριώσεις µε έγγραφα.  

 

Μια άλλη εννοιολογική µελέτη του Karagiorgos et al. (2010) εξετάζει το εννοιολογικό πλαίσιο 

των εσωτερικών ελέγχων και της εταιρικής διακυβέρνησης και την υφιστάµενη βιβλιογραφία 

σχετικά µε αυτά τα δύο ταχέως αναπτυσσόµενα πεδία. Οι συγγραφείς υποδεικνύουν το πιο 

σηµαντικό στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης να είναι το διοικητικό συµβούλιο των 

διευθυντών, την ανώτατη διοίκηση, την επιτροπή ελέγχου και τον εξωτερικό έλεγχο. Τέλος, 

προτείνουν οι συγγραφείς περαιτέρω έρευνα για να εξετάσει την αλληλεπίδραση µεταξύ των 

παραπάνω στοιχείων της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου. Οι 

Suyono και Hariyando (2012) σε µια µελέτη εξετάζουν τη σχέση της εταιρικής διακυβέρνηση µε 

τον εσωτερικό έλεγχο, και την οργανωτική δέσµευση. Τα αποτελέσµατά τους δείχνουν ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος έχει  σηµαντική σχέση µε την καλή εταιρική διακυβέρνηση. Επιπλέον, στη 

µελέτη των Sarens και Abdolmohammadi (2011), φαίνεται ότι το µέγεθος των υπηρεσιών 

εσωτερικού ελέγχου των εταιρειών και ως εκ τούτου το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου, εξαρτάται 

από  διάφορα στοιχεία της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως την υποχρέωση της εταιρείας να έχει 

εσωτερικό τµήµα ελέγχου, το ποσοστό των εξωτερικών µελών του διοικητικού συµβουλίου ή το 

περιβάλλον ελέγχου. 
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Στη µελέτη των Cohen et al (2002), οι ελεγκτές ως ένα µέρος του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου µιας εταιρείας, θεωρούνται σηµαντικοί παράγοντες στην εταιρική σχέση του τοµέα της 

διακυβέρνησης. Στην ίδια µελέτη, η σχέση µεταξύ της διαδικασίας ελέγχου και της εταιρικής 

διακυβέρνησης, ενισχύεται από το γεγονός ότι µια αδύναµη δοµή εταιρικής διακυβέρνησης 

φαίνεται να προκαλεί µείωση της ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που 

αναφέρονται και µπορεί µάλιστα να οδηγήσει σε οικονοµική απάτη. Η παραπάνω µελέτη είναι 

επίσης σύµφωνη µε τη µελέτη του Krishnan (2001), ο οποίος διαπιστώνει ότι τα προβλήµατα στις 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου σχετίζονται µε τις αδύναµες δοµές διακυβέρνησης. 

 

Οι Archambeault, DeZoort και Holt ανέφεραν ότι τα αναµενόµενα οφέλη από τις γνωστοποιήσεις 

του εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνουν την αυξηµένη κατανόηση από τον επενδυτή της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και του ρόλου στην διακυβέρνηση.  Σηµείωσαν επίσης ότι 

η αυξηµένη λογοδοσία του εσωτερικού ελεγκτή που συνοδεύεται από µεγαλύτερη διαφάνεια, έχει 

τη δυνατότητα να αυξήσει την επιµέλεια του εσωτερικού ελεγκτή. Επιπλέον, πρότειναν ότι η 

µεγαλύτερη διαφάνεια µπορεί να οδηγήσει τις εταιρείες να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στον 

εσωτερικό έλεγχο. Οι Archambeault, DeZoort και Holt ανέφεραν επίσης τρεις πιθανές εκτιµήσεις 

κόστους που σχετίζονται µε την αύξηση του εσωτερικού ελέγχου. Πρώτον, σηµείωσαν τις 

δυνατότητες αυξηµένης νοµικής έκθεσης ως αποτέλεσµα της αυξηµένης αποκάλυψης. Στη 

συνέχεια, επεσήµαναν ανησυχίες σχετικά µε την αύξηση του φόρτου πληροφοριών για τους 

επενδυτές, καθώς κάποιοι µπορεί να µην καταλάβουν πώς να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες. 

Τέλος, σηµείωσαν ότι το πρόσθετο κόστος υποβολής στοιχείων µπορεί να είναι ανησυχητικό. 

Ωστόσο, οι ανησυχίες σχετικά µε το κόστος δεν θεωρήθηκαν προβληµατικές από τους 

ερωτηθέντες. 

 

Οι Boyle, DeZoort και Hermanson διαπίστωσαν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές προέβησαν σε πιο 

συντηρητικές εκτιµήσεις κινδύνου απάτης, όταν οι γνωστοποιήσεις περιείχαν µια ελεγκτική 

γνώµη σε σχέση µε τις καθαρά περιγραφικές αποκαλύψεις. Επιπλέον, οι γνωστοποιήσεις που 

περιέγραφαν λεπτοµερώς µια σχέση αναφοράς κυρίως στον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου, 

οδήγησαν επίσης σε πιο συντηρητικές κρίσεις σχετικά µε τον κίνδυνο απάτης. Οι γνωστοποιήσεις 

τόσο µε γνωµοδότηση ελέγχου όσο και µε σχέση αναφοράς προς τον πρόεδρο της επιτροπής 

ελέγχου, κατέληξαν σε υψηλότερες αξιολογήσεις ελέγχου κινδύνου από εσωτερικούς ελεγκτές. 

Εντούτοις, οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου καθαρά περιγραφικού περιεχοµένου δεν επηρέασαν 

τις αξιολογήσεις των εσωτερικών ελεγκτών κινδύνου ελέγχου ή απάτης. 

 

Σύµφωνα µε τους Goodwin et al (2002) ένας αποτελεσµατικός έλεγχος, για την αντιµετώπιση 

λαθών στις οικονοµικές καταστάσεις, απαιτεί ισχυρή λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου αλλά και 

ισχυρού κώδικα δεοντολογίας. Οι εξωτερικοί ελεγκτές τείνουν να εµπιστεύονται περισσότερο 

µια ισχυρή λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, σε αντίθεση µε τους διευθυντές όπου επιθυµούν έναν 
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ισχυρό κώδικα δεοντολογίας. Τα διοικητικά συµβούλια, εφαρµόζοντας µια ορθή διακυβέρνηση, 

αναγνωρίζεται ότι έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

η οποία µε τη σειρά της αυξάνει εµπιστοσύνη των επενδυτών και µειώνει τις αρνητικές 

επιπτώσεις της διαχείρισης των κερδών. 

 

Το έτος 2005, µετά από µια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι ευρωπαϊκές εισηγµένες 

εταιρείες εξαναγκάστηκαν να υιοθετήσουν τα Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως µέσο εξασφάλισης της συγκρισιµότητας της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρηση. Η καλή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι καθοριστική και απαραίτητη 

για την εξασφάλιση της καλής εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και για την αποτελεσµατική 

υιοθέτηση και εφαρµογή των ΔΠΧΑ. Παλαιότερες έρευνες έχουν εντοπίσει αρκετούς δεσµούς 

µεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης, του εσωτερικού ελέγχου και της εφαρµογής των ΔΠΧΑ 

(Alzeban, 2018). Σύµφωνα µε τους Christensen et al (2008), οι επιχειρήσεις που εφάρµοσαν 

αναγκαστικά τα ΔΠΧΑ δεν έχουν ισχυρό δεσµό µεταξύ της ποιότητας των οικονοµικών 

καταστάσεων και της υποχρεωτικής εφαρµογής. Αντίθετα, η εθελοντική εφαρµογή έχει θετικό 

αντίκτυπο στην ποιότητα των καταστάσεων. (Barth et al, 2008) Η εταιρική διακυβέρνηση και η 

αξιόπιστη διαδικασία ελέγχου, βοηθούν στην εφαρµογή και συµµόρφωση µε τα ΔΠΧΑ. Επίσης, 

συµβάλλει στην οικονοµική επιτυχία και στην ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

(Ebrahim, 2015) 

 

Σύµφωνα µε τους Lawrence et al (2016), για να ελέγξουµε την επίπτωση του εσωτερικού ελέγχου 

στην ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης πρέπει να ελέγξουµε πρώτα την 

ανεξαρτησία του ελεγκτή. Μελέτες των τελευταίων ετών έχουν δείξει ότι κατά την διαδικασία 

εξέτασης µιας απάτης ή διαφθοράς οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν είναι τόσο αποτελεσµατικοί όσο 

οι εσωτερικοί ελεγκτές. Η διοικητική διαφθορά µπορεί να µειωθεί από την αποτελεσµατική της 

λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. (Khelil et al, 2018) 

 

Έπειτα από αρκετές µελέτες, παρατηρήθηκε ότι οι εταιρείες µε υψηλή ποιότητα εσωτερικού 

ελέγχου, έχουν διάφορα οφέλη, όπως τον περιορισµό της χειραγώγησης των εισοδηµάτων και 

της απάτης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και µεγαλύτερη ανάγκη κατανόησης της 

ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Για την µέτρηση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, απαιτείται η µέτρηση 

της ικανότητας, της ανεξαρτησίας, των πρακτικών εφαρµογών και της ποιότητας διασφάλισης 

και βελτίωσης. Τα αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν ότι η υψηλή ποιότητα εσωτερικού ελέγχου 

βοηθά τους διευθυντές, και ειδικότερα τα µέλη των επιτροπών ελέγχου, να εξασφαλίζουν την 

αποτελεσµατικότητα των εταιριών. (Jiang et al, 2018) Η τακτική και αποτελεσµατική 

επικοινωνία µεταξύ του εσωτερικού ελεγκτή και του συµβουλίου αυξάνουν την ποιότητα της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. (Cohen et al, 2007) 
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Σύµφωνα µε τους Abdullah et al (2018) η επένδυση στη δηµιουργία εσωτερικού ελέγχου έχει 

θετικό αντίκτυπο για τις εταιρείες στους τοµείς της διαφάνειας και της γνωστοποίησης των 

οικονοµικών καταστάσεων όπως επίσης και στην διαχείριση κινδύνων. 

 

Ένα αναγνωρισµένο σηµείο αδυναµίας για τα συµβούλια,  τους λογιστές και τους ελεγκτές είναι 

η πολυπλοκότητα των πράξεων και η έλλειψη αξιοπιστίας. Ως έλλειψη αξιοπιστίας ερµηνεύεται 

ως η ανεπάρκεια των εµπλεκοµένων (όπως τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου), ως ανεπάρκεια 

στη φύση των λογιστικών προτύπων και ως ανεπάρκεια του ρυθµιστικού συστήµατος. (Abraham 

et al, 2008) 

 

Η έρευνα των Goh et al (2011) έρχονται σε αντίθεση µε την έρευνα των Skaife et al (2008), καθώς 

οι πρώτοι διακρίνουν θετική σχέση µεταξύ της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου και της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, ενώ οι δεύτεροι αρνητικοί. Η ισχυρή εφαρµογή 

εσωτερικών ελέγχων µπορεί να µειώσει τα λογιστικά σφάλµατα καθώς και να µειώσει τα 

ελεγκτικά έξοδα και να µειώσει τους κινδύνους. (Hogan et al, 2008). Σύµφωνα µε τους Sultana 

et al (2015), η µη παροχή έγκυρων πληροφοριών σε ενδιαφερόµενους, η υστέρηση της έκθεσης 

ελέγχου και οι καθυστερήσεις στην έγκαιρη απελευθέρωση των οικονοµικών εκθέσεων, 

ενδέχεται να εκθέσει σε κίνδυνο την ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. 

 

Σύµφωνα µε τους Gros et al. (2017), οι εξωτερικοί ελεγκτές τείνουν να δείχνουν µεγαλύτερη 

εµπιστοσύνη στην δουλειά των εσωτερικών ελεγκτών και να καταβάλλουν λιγότερη εργασία 

καθώς πιστεύουν ότι έχει θετικά αποτελέσµατα στην ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης. Επίσης, η υψηλή ποιότητα ΔΠΧΠ ενισχύει την ποιότητα της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, καθώς δίνει την δυνατότητα εντοπισµού λαθών της 

διοίκησης. 

 

Όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα, οι Drogalas et al (2011) επισηµαίνουν την 

απουσία ερευνών, εξετάζοντας τη σχέση µεταξύ εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής 

διακυβέρνησης σε ελληνικές εταιρείες. Οι συγγραφείς περιγράφουν τη σχέση µεταξύ εσωτερικών 

ελέγχων και της εταιρικής διακυβέρνησης µε την παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας και 

τονίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη σχέση. Ένα από τα ευρήµατα είναι ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος έχει γίνει περισσότερο προσανατολισµένος προς τη διαχείριση από όσο  ήταν 

τα προηγούµενα χρόνια. Σε αυτή την έννοια, αναφέρεται ότι ο εσωτερικός έλεγχος, παρέχοντας  

διαβεβαίωση και συµβουλευτικές υπηρεσίες, µπορεί να συµβάλλουν στην αποτελεσµατική 

εταιρική διακυβέρνηση, προκειµένου να ηγείται η εταιρεία στην ανώτερη διοικητική εξουσία και 

επίσης στην προσέλκυση νέων επενδυτών για τις µικρότερες επιχειρήσεις. 
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Σε µια πιο πρόσφατη έρευνα σχετικά µε το  δηµόσιο τοµέα στην Ελλάδα, οι Drogalas et al (2014) 

εξέτασαν την έκταση της υλοποίησης του εσωτερικού ελέγχου στα τµήµατα της Ελληνικής 

Αστυνοµίας και της προστιθέµενης αξία σε αυτόν τον δηµόσιο οργανισµό από την εφαρµογή του 

εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσµατα γενικά ανέφεραν ότι η εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου 

παρακολουθεί µε επιτυχία τις ενέργειες της  οργάνωσης, προστατεύει τα περιουσιακά της 

στοιχεία, αποτρέπει την απάτη, εντοπίζει και διορθώνει τα σφάλµατα και εγγυάται την ακρίβεια 

των οικονοµικών αναφορών. Με αυτά τα δεδοµένα, η ανάγκη ενηµέρωσης του πλαισίου 

εσωτερικού ελέγχου στους Ελληνικούς Δηµόσιους Οργανισµούς και η  εφαρµογή περισσότερων 

συγκεκριµένων κανονισµών, υπογραµµίζεται έντονα. 

 

2.3. Ερευνητικές Υποθέσεις 
 

Από τα παραπάνω προκύπτουν οι εξής ερευνητικές υποθέσεις: 

 

Μηδενική υπόθεση Η10: Δεν υπάρχει θετική σχέση µεταξύ του εσωτερικού ελέγχου 
και της ποιότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
Εναλλακτική υπόθεση Η11: Υπάρχει θετική σχέση µεταξύ του εσωτερικού ελέγχου 
και της ποιότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
 
Μηδενική υπόθεση Η20: Δεν υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της εταιρικής 
διακυβέρνησης και και της ποιότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
Εναλλακτική υπόθεση Η11: Υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της εταιρικής 
διακυβέρνησης και της ποιότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
 
Μηδενική υπόθεση Η30: Δεν υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της εφαρµογή των ΔΠΧΑ 
και της ποιότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
Εναλλακτική υπόθεση Η31: Υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της εφαρµογή των ΔΠΧΑ 
και της ποιότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
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Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία Ερευνητικού Τµήµατος 

 

3.1. Εισαγωγή 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο πραγµατοποιείται η παρουσίαση του εµπειρικού σκέλους της διπλωµατικής 

εργασίας αλλά και η ανάλυση του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα. Αρχικά 

γίνεται ανάλυση και παρουσίαση του δείγµατος αλλά και του µοντέλου της διπλωµατικής 

εργασίας, έπειτα αναλύεται η δοµή του ερωτηµατολογίου και τέλος παρουσιάζεται η 

µεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης.   

 

3.2. Μοντέλο και Δείγµα 
 

Στην παρούσα εργασία εξετάζουµε την σχέση του εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής 

διακυβέρνησης καθώς και την σχέση που έχει ένας τέτοιος ισχυρός δεσµός µε την συµµόρφωση 

στα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και κατ’ επέκταση µε την ποιότητα της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Το παρακάτω σχήµα δείχνει το εννοιολογικό µοντέλο 

αυτής της µελέτης: 

 

 
Εικόνα 1: Εννοιολογικό µοντέλο. 

 

Το δείγµα για την µελέτη αυτή ήταν εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές, διευθυντές και λογιστές 

από ελληνικές οντότητες. Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν µε την βοήθεια ενός ερωτηµατολογίου το 

οποίο αποστάλθηκε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου καθώς σύµφωνα µε τους Gbadago et al 
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(2015), το ερωτηµατολόγιο είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος να οµαδοποιήσει και να 

αναλύσει τις πληροφορίες που συλλέγονται. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 62,8% καθώς από 

τα 113 ερωτηµατολόγια που στάλθηκαν απαντήθηκαν τα 71. 

 

3.3. Ανάλυση Ερωτηµατολογίου 

 
Το ερωτηµατολόγιο χωρίστηκε σε 4 ενότητες: 1) Δηµογραφικά Στοιχεία, 2) Εσωτερικός Έλεγχος, 

3) Εταιρική Διακυβέρνηση, 4) Ποιότητα Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων. Οι ερωτήσεις 

βασίζονται σε διεθνείς έρευνες και µελέτες σχετικά µε την σχέση µεταξύ εσωτερικού ελέγχου και 

εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και σχετικά µε την ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων.  

 

Αρχικά, η πρώτη ενότητα απαρτίζεται από τις πέντε πρώτες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου (αρ. 

1 έως 5) που αφορούν το δηµογραφικό προφίλ των ερωτηθέντων. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να 

απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις: 1) Φύλο, 2) Επαγγελµατικά προσόντα, 3) Ιδιότητα, 4) Έτη 

προϋπηρεσίας, 5) Μέγεθος επιχείρησης όπου εργάζεστε. 

 

Η δεύτερη ενότητα αφορά την λειτουργία εσωτερικού ελέγχου σε µια επιχείρηση. Οι ερωτηθέντες 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιό βαθµό συµφωνούν σε 8 ερωτήσεις (αρ. 6 έως 13) σε κλίµακα 

απόκρισης πέντε βαθµών Likert που µε 1 βαθµολογείται ως καθόλου και µε 5 ως πάρα πολύ. Οι 

4 πρώτες ερωτήσεις (αρ. 6, 7, 8 και 9) σε αυτή την ενότητα αφορούν τον συµβουλευτικό ρόλο 

και την αξία του εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα, η ερώτηση 6 ελέγχει το βαθµό που η 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από ένα ευρύτερο πλαίσιο διακυβέρνησης και 

κοινοποιείται αποτελεσµατικά, η ερώτηση 7 ελέγχει το βαθµό που ο εσωτερικός έλεγχος έχει 

συµβουλευτικό ρόλο στην εταιρεία σε θέµατα στρατηγικής διαχείρισης, η ερώτηση 8 ελέγχει το 

βαθµό που ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει σύσταση για βελτιώσεις σε τοµείς όπου εντοπίζονται 

ευκαιρίες και ελλείψεις και η ερώτηση 9 ελέγχει το βαθµό που ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει 

αξία στον οργανισµό. Οι ερωτήσεις 10 και 11 ελέγχουν το βαθµό που ο εσωτερικός ελεγκτής 

πρέπει να ενηµερώνει την διοίκηση και το βαθµό ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελεγκτή από την 

διοίκηση. Οι ερωτήσεις 12 και 13 εξετάζουν το βαθµό που τα άτοµα που ασχολούνται µε τον 

εσωτερικό έλεγχο τίθενται υπόλογα για τις ευθύνες τους και το βαθµό ευθύνης του εσωτερικού 

ελεγκτή κατά την αναγνώριση απάτης αντίστοιχα. 

 

Στη συνέχεια, η τρίτη ενότητα αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Με τον ίδιο τρόπο οι 

ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιό βαθµό συµφωνούν σε 8 ερωτήσεις (αρ. 14 έως 

21). Οι 3 πρώτες ερωτήσεις (αρ. 14, 15 και 16) σε αυτή την ενότητα εξετάζουν το βαθµό που 

πρέπει να επεµβαίνει η διοίκηση στην λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, το πόσο συχνά πρέπει να 
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ενηµερώνεται η διοίκηση από την λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και το βαθµό εποπτείας του 

εσωτερικού ελέγχου από την διοίκηση. Οι ερωτήσεις 17, 18 και 19 ελέγχουν το βαθµό που η 

διοίκηση έχει ανακοινώσει την αποστολή της εταιρικής στρατηγικής και των επιχειρηµατικών 

στόχων, το βαθµό που η διοίκηση ανακοινώνει τη σηµασία της ακεραιότητας και το βαθµό που 

οι στρατηγικές της διοίκησης µειώνουν την έκταση του κινδύνου για το διοικητικό συµβούλιο 

αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις 20 και 21 ελέγχουν το επίπεδο ευθύνης του διοικητικού συµβουλίου 

κατά την αναγνώριση απάτης και για την ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

αντίστοιχα. 

 

Η τελευταία ενότητα (Δ) του ερωτηµατολογίου αφορά την ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης. Με τον ίδιο τρόπο οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιό βαθµό 

συµφωνούν σε 5 ερωτήσεις (αρ. 22 έως 26). Η ερώτηση 22 ελέγχει την επίπτωση των Διεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς στην ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης. Έπειτα, στην ερώτηση 23 ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο η εταιρεία πρέπει να 

παρέχει µια σύγκριση των αποτελεσµάτων της τρέχουσας λογιστικής περιόδου µε προηγούµενες 

λογιστικές περιόδου. Στη ερώτηση 24 ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο οι πληροφορίες στην ετήσια 

έκθεση πρέπει να είναι συγκρίσιµες µε τις πληροφορίες που παρέχουν άλλοι οργανισµοί. Στη 

ερώτηση 25 ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο οι σηµειώσεις στις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 

πρέπει να εξηγούν τις συνέπειες της αλλαγής. Τέλος, η ερώτηση 26 εξετάζει το βαθµό στον οποίο  

η εταιρεία πρέπει να παρουσιάζει τους αριθµούς και τους δείκτες χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

στην ετήσια έκθεση. 

 

3.4. Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης 

 
Για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδοµένων και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν 

µε το ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό λογισµικό SPSS Statistics. Αρχικά τα 

αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων, µε την βοήθεια του λογισµικού SPSS Statistics, 

οµαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται η στατιστική ανάλυση. Πιο 

συγκεκριµένα, για την εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων χρησιµοποιήθηκε ανάλυση 

πολλαπλής παλινδρόµησης, ως εξαρτηµένη µεταβλητή χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος των 

ερωτήσεων 23, 24, 25 και 26, ενώ ως ανεξάρτητες µεταβλητες ο εσωτερικός έλεγχος (µέσος όρος 

ερωτήσεων 6 έως 13), η εταιρική διακυβέρνηση (µέσος όρος ερωτήσεων 14 έως 21), και τα 

ΔΠΧΑ (ερώτηση 22). Από την άλλη πλευρά, για τον προσδιορισµό των παραγόντων 

χρησιµοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση και παρουσιάζονται στο επόµενο κεφάλαιο σε µορφή  

πινάκων και διαγραµµάτων. 
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Κεφάλαιο 4: Αποτελέσµατα Έρευνας 

 

4.1. Εισαγωγή 

 
Αφού συλλέχθηκαν, επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων, 

σειρά έχει η παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η διαγραµµατική 

απεικόνιση των αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων, όπως διαµορφώθηκαν µέσα από την 

στατιστική ανάλυση. 

 

4.2. Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Περιγραφικής Ανάλυσης 

 
Στην ερώτηση 1 της ενότητας Α (Δηµογραφικά Στοιχεία) εξετάζεται το φύλο των 

συµµετεχόντων. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 1 καθώς και στο 

αντίστοιχο διάγραµµα. Πιο συγκεκριµένα, οι Γυναίκες που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν 21 

(29,6%) και οι Άνδρες 50 (70,4%). 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό 

Άνδρας 21 29,6% 

Γυναίκα 50 70,4% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 1: Φύλο 

 

 
Διάγραµµα 1: Φύλο 
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Στην ερώτηση 2 της ενότητας Α (Δηµογραφικά Στοιχεία) εξετάζεται τα επαγγελµατικά προσόντα 

των συµµετεχόντων. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 2 καθώς και στο 

αντίστοιχο διάγραµµα. Πιο συγκεκριµένα, όλοι οι συµµετέχοντες είναι κάτοχοι πτυχίου από ΑΕΙ 

ή ΤΕΙ 71 (100%), µεταπτυχιακό τίτλο κατέχουν οι 39 (54,9%), ενώ επαγγελµατική πιστοποίηση 

µόνο οι 16 (22,5%). 

 

Επαγγελµατικά προσόντα Συχνότητα Ποσοστό 

Πτυχίο 71 100% 

Μεταπτυχιακό 39 54,9% 

Επαγγελµατική πιστοποίηση 16 22,5% 

Πίνακας 2: Επαγγελµατικά προσόντα 

 

 
Διάγραµµα 2: Επαγγελµατικά προσόντα 

 

Στην ερώτηση 3 της ενότητας Α (Δηµογραφικά Στοιχεία) ελέγχεται η θέση των συµµετεχόντων 

στην οντότητα που εργάζονται. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 3 

καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. Πιο συγκεκριµένα, το δείγµα αποτελείται 15 (21,1%) 

λογιστές, 17 (23,9%) διευθυντές, 18 (25,4%) εσωτερικοί ελεγκτές και 21 (29,6%) εξωτερικοί 

ελεγκτές. 

 

Ιδιότητα Συχνότητα Ποσοστό 

Λογιστής 15 21,1% 

Διευθυντής 17 23,9% 

Εσωτερικός ελεγκτής 18 25,4% 



 

23 

Εξωτερικός ελεγκτής 21 29,6% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 3: Ιδιότητα 

 

 
Διάγραµµα 3: Ιδιότητα 

 

Στην ερώτηση 4 της ενότητας Α (Δηµογραφικά Στοιχεία) ελέγχεται τα έτη προϋπηρεσίας των 

συµµετεχόντων. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 4 καθώς και στο 

αντίστοιχο διάγραµµα. Πιο συγκεκριµένα, οι 18 (25,4%) εργάζονται πάνω από 20 έτη, πράγµα 

αρκετά θετικό για την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων, οι 11 (15,5%) από 11 έως 20 έτη, οι 11 

(15,5%) από 5 έως 10 έτη και οι 31 (43,7%) λιγότερο από 5 έτη. 

 

Έτη προϋπηρεσίας Συχνότητα Ποσοστό 

0-5 31 43,7% 

5-10 11 15,5% 

11-20 11 15,5% 

>20 18 25,4% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 4: Έτη προϋπηρεσίας 
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Διάγραµµα 4: Έτη προϋπηρεσίας 

 

Στην ερώτηση 5 της ενότητας Α (Δηµογραφικά Στοιχεία) ελέγχεται το µέγεθος της οντότητας 

που εργάζονται οι συµµετέχοντες. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 5 

καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. Πιο συγκεκριµένα, οι 36 (50,7%) εργάζονται σε επιχείρηση 

µε περισσότερους από 150 υπαλλήλους, οι 22 (31%) σε επιχείρηση από 25 έως 150 υπαλλήλους 

και οι 13 (18,3%) σε επιχείρηση µε λιγότερους από 25 υπαλλήλους. 

 

Μέγεθος επιχείρησης Συχνότητα Ποσοστό 

Μεγάλη: >150 36 50,7% 

Μεσαία: >25 22 31% 

Μικρή: <25 13 18,3% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 5: Μέγεθος επιχείρησης 
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Διάγραµµα 5: Μέγεθος επιχείρησης 

 

Στην ερώτηση 6 της ενότητας Β (Εσωτερικός Έλεγχος) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “ο ρόλος 

του εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από ένα ευρύτερο πλαίσιο διακυβέρνησης και κοινοποιείται 

αποτελεσµατικά”. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 6 καθώς και στο 

αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων, 38% δηλώνουν πως ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από ένα ευρύτερο 

πλαίσιο διακυβέρνησης και κοινοποιείται αποτελεσµατικά  σε µεγάλο βαθµό, ενώ σε µεσαίο 

βαθµό το 35,2%. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 1 1,4% 

Σε µικρό βαθµό 2 2,8% 

Σε µεσαίο βαθµό 25 35,2% 

Σε µεγάλο βαθµό 27 38% 

Πάρα πολύ 16 22,5% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 6: Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από ένα ευρύτερο πλαίσιο διακυβέρνησης 

και κοινοποιείται αποτελεσµατικά. 
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Διάγραµµα 6: Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από ένα ευρύτερο πλαίσιο 

διακυβέρνησης και κοινοποιείται αποτελεσµατικά. 

 

Στην ερώτηση 7 της ενότητας Β (Εσωτερικός Έλεγχος) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “ο 

εσωτερικός έλεγχος έχει συµβουλευτικό ρόλο στην εταιρεία σε θέµατα στρατηγικής 

διαχείρισης”. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 7 καθώς και στο 

αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων, 57,7% δηλώνουν πως ο εσωτερικός έλεγχος έχει συµβουλευτικό ρόλο στην 

εταιρεία σε θέµατα στρατηγικής διαχείρισης σε µεγάλο βαθµό, ενώ πάρα πολύ δηλώνει το 22,5%. 

Το συγκεκριµένο ερώτηµα και οι θετικές απαντήσεις δείχνουν την σπουδαιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου όσον αφορά τον συµβουλευτικό ρόλο στην επιχείρηση. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 1 1,4% 

Σε µικρό βαθµό 2 2,8% 

Σε µεσαίο βαθµό 11 15,5% 

Σε µεγάλο βαθµό 41 57,7% 

Πάρα πολύ 16 22,5% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 7: Ο εσωτερικός έλεγχος έχει συµβουλευτικό ρόλο στην εταιρεία σε θέµατα 

στρατηγικής διαχείρισης. 
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Διάγραµµα 7: Ο εσωτερικός έλεγχος έχει συµβουλευτικό ρόλο στην εταιρεία σε θέµατα 

στρατηγικής διαχείρισης. 

 

Στην ερώτηση 8 της ενότητας Β (Εσωτερικός Έλεγχος) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “ο 

εσωτερικός έλεγχος παρέχει σύσταση για βελτιώσεις σε τοµείς όπου εντοπίζονται ευκαιρίες και 

ελλείψεις”. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 8 καθώς και στο 

αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 54,9% των ερωτηθέντων 

συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό και το 32,4% συµφωνεί πάρα πολύ. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 1 1,4% 

Σε µεσαίο βαθµό 8 11,3% 

Σε µεγάλο βαθµό 39 54,9% 

Πάρα πολύ 23 32,4% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 8: Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει σύσταση για βελτιώσεις σε τοµείς όπου εντοπίζονται 

ευκαιρίες και ελλείψεις. 
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Διάγραµµα 8: Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει σύσταση για βελτιώσεις σε τοµείς όπου 

εντοπίζονται ευκαιρίες και ελλείψεις. 

  

Στην ερώτηση 9 της ενότητας Β (Εσωτερικός Έλεγχος) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “ο 

εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία στον οργανισµό”. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

παρακάτω στον πίνακα 9 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 

74,6% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό, ενώ το 19,7% σε µεγάλο βαθµό, 

πράγµα που αναδεικνύει την σπουδαιότητα της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου για έναν 

οργανισµό. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 1 1,4% 

Σε µεσαίο βαθµό 3 4,2% 

Σε µεγάλο βαθµό 14 19,7% 

Πάρα πολύ 53 74,6% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 9: Ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία στον οργανισµό. 
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Διάγραµµα 9: Ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία στον οργανισµό. 

 

Στην ερώτηση 10 της ενότητας Β (Εσωτερικός Έλεγχος) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “ο 

εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να ενηµερώνει συχνά την διοίκηση”. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 10 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα 

αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 50,7% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό 

ενώ το 39,4% σε µεγάλο βαθµό. Τα ευρήµατα µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η λειτουργία 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει συνεχώς να ενηµερώνει την διοίκηση για την πορεία και την 

κατάσταση της οντότητας. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 1 1,4% 

Σε µεσαίο βαθµό 6 8,5% 

Σε µεγάλο βαθµό 28 39,4% 

Πάρα πολύ 36 50,7% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 10: Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να ενηµερώνει συχνά την διοίκηση. 

 

 
Διάγραµµα 10: Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να ενηµερώνει συχνά την διοίκηση. 

 

Στην ερώτηση 11 της ενότητας Β (Εσωτερικός Έλεγχος) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “οι 

εσωτερικοί ελεγκτές ενεργούν µε υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας”. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 11 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα 

αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 32,4% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό 

ενώ το 31% σε µεσαίο βαθµό.   

 Συχνότητα Ποσοστό 
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Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 5 7% 

Σε µεσαίο βαθµό 22 31% 

Σε µεγάλο βαθµό 21 29,6% 

Πάρα πολύ 23 32,4% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 11: Οι εσωτερικοί ελεγκτές ενεργούν µε υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. 

 

 
Διάγραµµα 11: Οι εσωτερικοί ελεγκτές ενεργούν µε υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. 

Στην ερώτηση 12 της ενότητας Β (Εσωτερικός Έλεγχος) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “στην 

επιχείρηση τα άτοµα που ασχολούνται µε τον εσωτερικό έλεγχο τίθενται υπόλογα για τις ευθύνες 

τους”. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 12 καθώς και στο αντίστοιχο 

διάγραµµα. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 42,3% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε πάρα 

πολύ µεγάλο βαθµό ενώ το 42,3% σε µεγάλο βαθµό. Τα ευρήµατα µας οδηγούν στο συµπέρασµα 

ότι τα άτοµα που ασχολούνται µε τον εσωτερικό έλεγχο έχουν υψηλό επίπεδο ευθύνης για τις 

εργασίες που διεκπεραιώνουν.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 4 5,6% 

Σε µεσαίο βαθµό 7 9,9% 

Σε µεγάλο βαθµό 30 42,3% 

Πάρα πολύ 30 42,3% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 12: Στην επιχείρηση τα άτοµα που ασχολούνται µε τον εσωτερικό έλεγχο τίθενται 

υπόλογα για τις ευθύνες τους. 
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Διάγραµµα 12: Στην επιχείρηση τα άτοµα που ασχολούνται µε τον εσωτερικό έλεγχο τίθενται 

υπόλογα για τις ευθύνες τους. 

 

Στην ερώτηση 13 της ενότητας Β (Εσωτερικός Έλεγχος) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “ο 

εσωτερικός ελεγκτής φέρει ευθύνη κατά την αναγνώριση απάτης”. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 13 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα 

αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 29,6% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό ενώ το 

25,4% δεν συµφωνεί καθόλου. Τα ευρήµατα ενισχύουν την θεωρία ότι τα άτοµα που ασχολούνται 

µε τον εσωτερικό έλεγχο πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα και να εποπτεύουν τις υπόλοιπες 

λειτουργίες της οντότητας. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 18 25,4% 

Σε µικρό βαθµό 8 11,3% 

Σε µεσαίο βαθµό 10 14,1% 

Σε µεγάλο βαθµό 21 29,6% 

Πάρα πολύ 14 19,7% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 13: Ο εσωτερικός ελεγκτής φέρει ευθύνη κατά την αναγνώριση απάτης. 
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Διάγραµµα 13: Ο εσωτερικός ελεγκτής φέρει ευθύνη κατά την αναγνώριση απάτης. 

 

Στην ερώτηση 14 της ενότητας Γ (Εταιρική Διακυβέρνηση) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “το 

διοικητικό συµβούλιο πρέπει να επεµβαίνει στην διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου”. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 14 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. 

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 38% των ερωτηθέντων δεν συµφωνεί καθόλου ενώ το 

26,8% σε µικρό βαθµό. Τα ευρήµατα συµφωνούν µε το ερώτηµα 11 για την ανεξαρτησία του 

εσωτερικού ελεγκτή και τονίζουν ότι το διοικητικό συµβούλιο δεν πρέπει να επεµβαίνει στην 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 27 38% 

Σε µικρό βαθµό 19 26,8% 

Σε µεσαίο βαθµό 14 19,7% 

Σε µεγάλο βαθµό 7 9,9% 

Πάρα πολύ 4 5,6% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 14: Το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να επεµβαίνει στην διαδικασία του εσωτερικού 

ελέγχου. 
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Διάγραµµα 14: Το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να επεµβαίνει στην διαδικασία του εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Στην ερώτηση 15 της ενότητας Γ (Εταιρική Διακυβέρνηση) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “το 

διοικητικό συµβούλιο πρέπει να ενηµερώνεται συχνά από τους εσωτερικούς ελεγκτές”. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 15 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. 

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 45,1% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε πάρα πολύ µεγάλο 

βαθµό ενώ το 45,1% σε µεγάλο βαθµό. Τα ευρήµατα αναδεικνύουν την σπουδαιότητα της συχνής 

ενηµέρωσης του διοικητικού συµβουλίου από την λειτουργία εσωτερικού ελέγχου.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 1 1,4% 

Σε µεσαίο βαθµό 6 8,5% 

Σε µεγάλο βαθµό 32 45,1% 

Πάρα πολύ 32 45,1% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 15: Το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να ενηµερώνεται συχνά από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές. 
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Διάγραµµα 15: Το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να ενηµερώνεται συχνά από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές. 

 

Στην ερώτηση 16 της ενότητας Γ (Εταιρική Διακυβέρνηση) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “το 

διοικητικό συµβούλιο εποπτεύει επαρκώς τις επιδόσεις του εσωτερικού ελέγχου”. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 16 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. 

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 31% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε πάρα πολύ µεγάλο 

βαθµό ενώ το 35,2% σε µεγάλο βαθµό. Τα ευρήµατα αναδεικνύουν την σπουδαιότητα της 

εποπτείας της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 2 2,8% 

Σε µικρό βαθµό 1 1,4% 

Σε µεσαίο βαθµό 21 29,6% 

Σε µεγάλο βαθµό 25 35,2% 

Πάρα πολύ 22 31% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 16: Το διοικητικό συµβούλιο εποπτεύει επαρκώς τις επιδόσεις του εσωτερικού ελέγχου. 
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Διάγραµµα 16: Το διοικητικό συµβούλιο εποπτεύει επαρκώς τις επιδόσεις του εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Στην ερώτηση 17 της ενότητας Γ (Εταιρική Διακυβέρνηση) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “η 

ανώτατη διοίκηση έχει καθιερώσει και έχει ανακοινώσει µε σαφήνεια την αποστολή της 

εταιρικής στρατηγικής και των επιχειρηµατικών στόχων”. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

παρακάτω στον πίνακα 17 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα αποτελέσµατα 

προκύπτει ότι, το 60,6% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό ενώ το 21,1% σε µεσαίο 

βαθµό. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 2 2,8% 

Σε µεσαίο βαθµό 15 21,1% 

Σε µεγάλο βαθµό 43 60,6% 

Πάρα πολύ 11 15,5% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 17: Η ανώτατη διοίκηση έχει καθιερώσει και έχει ανακοινώσει µε σαφήνεια την 

αποστολή της εταιρικής στρατηγικής και των επιχειρηµατικών στόχων. 

 

 
Διάγραµµα 17: Η ανώτατη διοίκηση έχει καθιερώσει και έχει ανακοινώσει µε σαφήνεια την 

αποστολή της εταιρικής στρατηγικής και των επιχειρηµατικών στόχων. 

 

Στην ερώτηση 18 της ενότητας Γ (Εταιρική Διακυβέρνηση) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “η 

ανώτατη διοίκηση συχνά και σαφώς ανακοινώνει τη σηµασία της ακεραιότητας”. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 18 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. 

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 63,4% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό. 
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 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 4 5,6% 

Σε µεσαίο βαθµό 13 18,3% 

Σε µεγάλο βαθµό 45 63,4% 

Πάρα πολύ 9 12,7% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 18: Η ανώτατη διοίκηση συχνά και σαφώς ανακοινώνει τη σηµασία της ακεραιότητας. 

 

 
Διάγραµµα 18: Η ανώτατη διοίκηση συχνά και σαφώς ανακοινώνει τη σηµασία της 

ακεραιότητας. 

 

Στην ερώτηση 19 της ενότητας Γ (Εταιρική Διακυβέρνηση) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “οι 

στρατηγικές της ανώτατης διοίκησης µειώνουν την έκταση του κινδύνου για το διοικητικό 

συµβούλιο”. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 19 καθώς και στο 

αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 19,7% των ερωτηθέντων 

συµφωνεί σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό ενώ το 56,3% σε µεγάλο βαθµό. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 5 7% 

Σε µεσαίο βαθµό 12 16,9% 

Σε µεγάλο βαθµό 40 56,3% 

Πάρα πολύ 14 19,7% 

Σύνολο 71 100% 
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Πίνακας 19: Οι στρατηγικές της ανώτατης διοίκησης µειώνουν την έκταση του κινδύνου για το 

διοικητικό συµβούλιο. 

 

 
Διάγραµµα 19: Οι στρατηγικές της ανώτατης διοίκησης µειώνουν την έκταση του κινδύνου για 

το διοικητικό συµβούλιο. 

 

Στην ερώτηση 20 της ενότητας Γ (Εταιρική Διακυβέρνηση) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “το 

διοικητικό συµβούλιο φέρει ευθύνη κατά την αναγνώριση απάτης”. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 20 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα 

αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 46,5% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό 

ενώ το 38% σε µεγάλο βαθµό. Τα ευρήµατα αναδεικνύουν τον µεγάλο βαθµό ευθύνης που έχει 

το διοικητικό συµβούλιο.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 0 0% 

Σε µεσαίο βαθµό 11 15,5% 

Σε µεγάλο βαθµό 27 38% 

Πάρα πολύ 33 46,5% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 20: Το διοικητικό συµβούλιο φέρει ευθύνη κατά την αναγνώριση απάτης. 
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Διάγραµµα 20: Το διοικητικό συµβούλιο φέρει ευθύνη κατά την αναγνώριση απάτης. 

 

Στην ερώτηση 21 της ενότητας Γ (Εταιρική Διακυβέρνηση) ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο “το 

διοικητικό συµβούλιο φέρει ευθύνη για την ποιότητα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης”. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 21 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. 

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 49,3% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό 

ενώ το 26,8% σε µεσαίο βαθµό. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι το διοικητικό συµβούλιο φέρει µεσαίο 

βαθµό ευθύνης για την ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 3 4,2% 

Σε µεσαίο βαθµό 19 26,8% 

Σε µεγάλο βαθµό 35 49,3% 

Πάρα πολύ 14 19,7% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 21: Το διοικητικό συµβούλιο φέρει ευθύνη για την ποιότητα χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης. 
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Διάγραµµα 21: Το διοικητικό συµβούλιο φέρει ευθύνη για την ποιότητα χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης. 

 

Στην ερώτηση 22 της ενότητας Δ (Ποιότητα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ελέγχεται ο 

βαθµός στον οποίο “τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς έχουν θετική επίπτωση 

στην ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης”. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

παρακάτω στον πίνακα 22 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα αποτελέσµατα 

προκύπτει ότι, το 45,1% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό ενώ το 42,3% 

σε µεγάλο βαθµό. Τα ευρήµατα συµφωνούν µε την παγκόσµια ερευνητική βιβλιογραφία, πράγµα 

λογικό καθώς αυτός είναι ο λόγος ο οποίος εισήχθησαν. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 0 0% 

Σε µεσαίο βαθµό 9 12,7% 

Σε µεγάλο βαθµό 30 42,3% 

Πάρα πολύ 32 45,1% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 22: Τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς έχουν θετική επίπτωση στην 

ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

 

 
Διάγραµµα 22: Τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς έχουν θετική επίπτωση στην 

ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

 

Στην ερώτηση 23 της ενότητας Δ (Ποιότητα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ελέγχεται ο 

βαθµός στον οποίο “η εταιρεία πρέπει να παρέχει µια σύγκριση των αποτελεσµάτων της 

τρέχουσας λογιστικής περιόδου µε προηγούµενες λογιστικές περιόδους”. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 23 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα 



 

40 

αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 66,2% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό. Τα 

ευρήµατα αποδεικνύουν την σπουδαιότητα της δυνατότητας σύγκρισης των οικονοµικών 

στοιχείων της οντότητας και των µεταβολών που πραγµατοποιήθηκαν.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 1 1,4% 

Σε µεσαίο βαθµό 12 16,9% 

Σε µεγάλο βαθµό 47 66,2% 

Πάρα πολύ 11 15,5% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 23: Η εταιρεία πρέπει να παρέχει µια σύγκριση των αποτελεσµάτων της τρέχουσας 

λογιστικής περιόδου µε προηγούµενες λογιστικές περιόδους. 

 

 
Διάγραµµα 23: Η εταιρεία πρέπει να παρέχει µια σύγκριση των αποτελεσµάτων της τρέχουσας 

λογιστικής περιόδου µε προηγούµενες λογιστικές περιόδους. 

 

Στην ερώτηση 24 της ενότητας Δ (Ποιότητα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ελέγχεται ο 

βαθµός στον οποίο “οι πληροφορίες στην ετήσια έκθεση πρέπει να είναι συγκρίσιµες µε τις 

πληροφορίες που παρέχουν άλλοι οργανισµοί”. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω 

στον πίνακα 24 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 

52,1% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό ενώ το 35,2% σε µεσαίο βαθµό. Τα 

ευρήµατα µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι πληροφορίες στην οικονοµική έκθεση θα είναι 

καλό να είναι συγκρίσιµες, αλλά δεν είναι απόλυτο. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 
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Σε µικρό βαθµό 1 1,4% 

Σε µεσαίο βαθµό 25 35,2% 

Σε µεγάλο βαθµό 37 52,1% 

Πάρα πολύ 8 11,3% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 24: Οι πληροφορίες στην ετήσια έκθεση πρέπει να είναι συγκρίσιµες µε τις πληροφορίες 

που παρέχουν άλλοι οργανισµοί. 

 

 
Διάγραµµα 24: Οι πληροφορίες στην ετήσια έκθεση πρέπει να είναι συγκρίσιµες µε τις 

πληροφορίες που παρέχουν άλλοι οργανισµοί. 

 

Στην ερώτηση 25 της ενότητας Δ (Ποιότητα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ελέγχεται ο 

βαθµός στον οποίο “οι σηµειώσεις στις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές πρέπει να εξηγούν τις 

συνέπειες της αλλαγής”. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 25 καθώς και 

στο αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, το 14,1% των ερωτηθέντων 

συµφωνεί σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό, το 40,8% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό 

ενώ το 40,8% σε µεσαίο βαθµό. Τα ευρήµατα αποδεικνύουν την σπουδαιότητα της αναγραφής 

και επεξήγησης των αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 3 4,2% 

Σε µεσαίο βαθµό 29 40,8% 

Σε µεγάλο βαθµό 29 40,8% 

Πάρα πολύ 10 14,1% 

Σύνολο 71 100% 
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Πίνακας 25: Οι σηµειώσεις στις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές πρέπει να εξηγούν τις 

συνέπειες της αλλαγής. 

 

 
Διάγραµµα 25: Οι σηµειώσεις στις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές πρέπει να εξηγούν τις 

συνέπειες της αλλαγής. 

 

Στην ερώτηση 26 της ενότητας Δ (Ποιότητα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ελέγχεται ο 

βαθµός στον οποίο “η εταιρεία πρέπει να παρουσιάζει τους αριθµούς και τους δείκτες 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών στην ετήσια έκθεση”. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

παρακάτω στον πίνακα 26 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραµµα. Από τα αποτελέσµατα 

προκύπτει ότι, το 59,2% των ερωτηθέντων συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό, το 25,4% των 

ερωτηθέντων συµφωνεί σε µεσαίο βαθµό ενώ το 15,5% σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό. Τα 

ευρήµατα µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η χρήση αριθµοδεικτών στην οικονοµική έκθεση θα 

είναι καλό να πραγµατοποιείται, αλλά δεν είναι απόλυτο. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0% 

Σε µικρό βαθµό 0 0% 

Σε µεσαίο βαθµό 18 25,4% 

Σε µεγάλο βαθµό 42 59,2% 

Πάρα πολύ 11 15,5% 

Σύνολο 71 100% 

Πίνακας 26: Η εταιρεία πρέπει να παρουσιάζει τους αριθµούς και τους δείκτες 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών στην ετήσια έκθεση. 
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Διάγραµµα 26: Η εταιρεία πρέπει να παρουσιάζει τους αριθµούς και τους δείκτες 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών στην ετήσια έκθεση. 

 

4.3. Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόµησης 
 
Η εξαρτηµένη µεταβλητή που επιλέχθηκε για την συγκεκριµένη έρευνα είναι η ποιότητα 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όπως προαναφέρθηκε και στις υποθέσεις της έρευνας. Ως 

ανεξάρτητες µεταβλητές επιλέχθηκαν ο εσωτερικός έλεγχος, η εταιρική διακυβέρνηση και τα 

διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Για την ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, τον εσωτερικό έλεγχο και την εταιρική διακυβέρνηση χρησιµοποιήθηκε ο µέσος 

όρος όλων των ερωτήσεων που αντιστοιχούν σε αυτές τις ενότητες του ερωτηµατολογίου. 

Διεξήχθει ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την εξέταση της σχέσης µεταξύ των 

παραπάνω µεταβλητών. 

 

Το στατιστικό µοντέλο το οποίο δηµιουργήθηκε είναι το παρακάτω: 

 

   Υ = a + b1*Internal + b2*Corporate + b3*Ifrs 

 

Όπου:  Υ   = Ποιότητα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

  Internal  = Εσωτερικός Έλεγχος 

  Corporate = Εταιρική Διακυβέρνηση 

  Ifrs  = Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

Παρακάτω στον πίνακα 27 παρουσιάζεται ο πίνακας ANOVA, όπου φαίνεται ότι η σχέση είναι 

σηµαντικά στατιστική. 
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Πίνακας 27: Πίνακας ANOVA. 

 

Παρακάτω στον πίνακα 28 παρουσιάζεται η ανάλυση της πολλαπλής παλινδρόµησης του 

µοντέλου. 

 

 
Πίνακας 28: Πίνακας Coefficient. 

 

Όσον αφορά την πρώτη ερευνητική υπόθεση, η εναλλακτική υπόθεση (Η11) γίνεται αποδεκτή 

καθώς όπως φαίνεται από τον πίνακα Coefficient η τιµή Sig. για τον εσωτερικό έλεγχο είναι 0,012 

(<0,05) και προκύπτει ότι ο εσωτερικός έλεγχος σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την 

ποιότητα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που είναι η εξαρτηµένη µας µεταβλητή. Με τον 

ίδιο τρόπο, παρατηρείται ότι η εταιρική διακυβέρνηση σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την 

ποιότητα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης καθώς η τιµή Sig. για την εταιρική διακυβέρνηση 

είναι 0,036 (<0,05), εποµένως για την δεύτερη ερευνητική υπόθεση, η εναλλακτική υπόθεση 

(Η21) γίνεται αποδεκτή. 

 

Τέλος, όσον αφορά την τρίτη ερευνητική υπόθεση γίνεται δεκτή η µηδενική υπόθεση (Η30) καθώς 

όπως φαίνεται από τον πίνακα Coefficient η τιµή Sig. για τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς είναι 0,224 (>0,05) και προκύπτει ότι τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς δεν σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την ποιότητα χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι για την εξέταση των διεθνών 

προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς χρησιµοποιήθηκε µόνο µια ερώτηση στο 

ερωτηµατολόγιο και πιθανότατα τα αποτελέσµατα να µην είναι αντιπροσοπευτικά. 



 

45 

Κεφάλαιο 5: Συµπεράσµατα, Συνεισφορά, και Προτάσεις για 

Μελλοντικές Μελέτες 

 

5.1. Εισαγωγή 
 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωµατικής εργασίας παρουσιάζονται τα κύρια συµπεράσµατα 

που εξήχθησαν από την έρευνα, καθώς και η συνεισφορά της έρευνας. Τέλος παρουσιάζονται 

προτάσεις για µελλοντικές µελέτες που θα βοηθήσουν την διεθνή βιβλιογραφία. 

 

5.2. Συµπεράσµατα 

 
Η ανάγκη για αύξηση της ποιότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης έχει έρθει στο 

προσκήνιο τα τελευταία χρόνια τόσο για θέµατα διαφάνειας αλλά και την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας των εταιριών, µε στόχο την πιο έγκυρη πληροφόρηση των µελών των 

διοικητικών συµβουλίων για την πορεία και την κατάσταση της επιχείρησης. Οι οντότητες µε 

αυξηµένη ποιότητα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης θα καταφέρουν να έχουν σαφή εικόνα 

της κατάστασης της οποίας βρίσκονται και έτσι θα µπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα της 

ευκαιρίες τις οποίες παρουσιάζονται αλλά και να έχουν γνώση των κινδύνων που εγκυµονούν. 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, αρχικά πραγµατοποιήθηκε µια παρουσίαση των όρων που 

αναλύονται και εξετάζονται στο ερευνητικό τµήµα. Έπειτα, πραγµατοποιήθηκε µια ανασκόπηση 

σύγχρονων ερευνών που έχουν ασχοληθεί µε την ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, τον εσωτερικό έλεγχο, την εταιρική διακυβέρνηση, των ΔΠΧΑ αλλά και την 

σχέση που έχουν οι παραπάνω έννοιες µεταξύ τους. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε µια ανασκόπηση 

ερευνών που αφορούν την επιτροπή ελέγχου παρόλο που το ερευνητικό τµήµα δεν εξετάζει την 

επιτροπή ελέγχου. 

 

Έπειτα πραγµατοποιήθηκε το ερευνητικό τµήµα της διπλωµατικής εργασίας. Εστάλθηκαν 

ερωτηµατολόγια µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αφού συλλέχθηκαν τα ερωτηµατολόγια 

πραγµατοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση των ερωτήσεων και παρουσιάστηκαν διαγραµµατικά. 

Τέλος πραγµατοποιήθηκε, µε την βοήθεια του στατιστικού λογισµικού SPSS, ανάλυση 

πολλαπλής παλινδρόµησης για τον έλεγχο της συσχέτισης του εσωτερικού ελέγχου, της εταιρικής 

διακυβέρνησης και των ΔΠΧΑ µε την ποιότητα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

Τα αποτελέσµατα της περιγραφικής ανάλυσης δείχνουν την σπουδαιότητα τόσο του 

συµβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελέγχου αλλά και της αξίας που προσθέτουν στην 

οντότητα. Ταυτόχρονα αναδεικνύουν την σπουδαιότητα της ισχυρής σχέσης και επικοινωνίας 
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µεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης, διευκρινίζοντας όµως την 

σπουδαιότητα της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελεγκτή. Τέλος, τα ευρήµατα δείχνουν τον 

µεγάλο βαθµό ευθύνης του εσωτερικού ελέγχου για την ποιότητα χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης και το µεγάλο βαθµό ευθύνης του διοικητικού συµβουλίου κατά την αναγνώριση 

απάτης. 

 

Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης που 

πραγµατοποιήθηκε ενισχύουν τα όσα η παγκόσµια ερευνητική βιβλιογραφία επισηµαίνει και 

αναδεικνύει τόσο την σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου αλλά και της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχει θετική συσχέτιση των 

ΔΠΧΑ µε την ποιότητα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, πράγµα που δεν συµπίπτει µε την 

παγκόσµια ερευνητική βιβλιογραφία. Πιθανότατα αυτό να οφείλεται στην µη σωστή δόµηση του 

ερωτηµατολογίου σε αυτή την ενότητα και συστήνεται περαιτέρω διερεύνηση. 

 

5.3. Συνεισφορά και Εκτέλεση 

 
Η συνεισφορά της έρευνας είναι αρκετά σηµαντική, ειδικά για οντότητες όπου 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, καθώς οι όροι εσωτερικός έλεγχος και εταιρική 

διακυβέρνηση δεν έχουν αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό ακόµα στην Ελλάδα. Από την άλλη 

πλευρά, το πρόβληµα της αύξησης της ποιότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης έχει 

έρθει στο προσκήνιο τόσο για την καλύτερη και πιο αξιόπιστη ενηµέρωση των µετόχων αλλά και 

όλων των ενδιαφερόµενων µερών αλλά και την διασφάλιση της καλής και υγιούς λειτουργίας του 

οργανισµού.  

 

Η παρούσα εργασία θα βοηθήσει τόσο την στην ανάπτυξη της Επιστήµης όσο και στις οντότητες, 

για να αντιµετωπίσουν φαινόµενα παραπλάνηση ή εσφαλµένης αντίληψης της κατάστασης στην 

οποία βρίσκεται η οντότητα. 

 

5.4. Μελλοντικές Προτάσεις 

 
Καθώς φαινόµενα παραπλάνησης ή µη σωστής παρουσίασης οικονοµικών αποτελεσµάτων 

συνεχίζονται, γίνεται επιτακτική ανάγκη για την συνέχεια των ερευνών για την ποιότητα 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Σε µελλοντικές µελέτες πρέπει να εξεταστούν και άλλες 

πτυχές του εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης για να εξαχθούν αποτελέσµατα 

που θα βοηθήσουν τις οντότητες να αυξήσουν την ποιότητα των οικονοµικών τους καταστάσεων. 

Άλλες προτάσεις για µελλοντικές µελέτες είναι η εξέταση περισσότερων πτυχών των ΔΠΧΑ 

καθώς παρά τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας η διεθνής βιβλιογραφία επισηµαίνει ότι 
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έχουν θετική συσχέτιση µε την ποιότητα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, καθώς και η 

εξέταση της σχέσης της ποιότητας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε την επιτροπή ελέγχου.  
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Παράρτηµα: Ερωτηµατολόγιο Έρευνας 
 
 
 
Το παρόν ερωτηµατολόγιο χορηγείται στο πλαίσιο έρευνας µε τίτλο «Η συµβολή του εσωτερικού 

ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης στη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση: θεωρητική 

διερεύνηση και εµπειρικά δεδοµένα». Η έρευνα πραγµατοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης της 

διπλωµατικής εργασίας του Διατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στην 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και τα στοιχεία θα 

χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Επισηµαίνεται ότι είναι σηµαντικό 

να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις για να µπορεί να αξιοποιηθεί η συµµετοχή σας η οποία έχει 

εθελοντικό χαρακτήρα. 

 
 
 
Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, 
 
Νικόλαος Λιόντος 
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας µε θέµα: 

 

Η συµβολή του εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης στη 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση: θεωρητική διερεύνηση και εµπειρικά δεδοµένα 

 

 

Τµήµα Α: Δηµογραφικά Στοιχεία 
(Δηλώστε µε ☒ την απάντηση σας.) 

 

1. Φύλο 

▢ Άνδρας � Γυναίκα 

 

2. Επαγγελµατικά προσόντα 

▢ Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ▢ Μεταπτυχιακό ▢ Επαγγελµατική πιστοποίηση ▢ Άλλο 

 

3. Ιδιότητα 

▢ Λογιστής ▢ Διευθυντής ▢ Εσωτερικός ελεγκτής ▢ Εξωτερικός ελεγκτής 

 

4. Έτη προϋπηρεσίας 

▢ 0-5  ▢ 5-10  ▢ 11-20 ▢ >20 

 

5. Μέγεθος επιχείρησης όπου εργάζεστε 

▢ Μεγάλη: >150 επαγγελµατίες 

▢ Μεσαία: >25 επαγγελµατίες 

▢ Μικρή: <25 επαγγελµατίες 
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Τµήµα Β: Εσωτερικός Έλεγχος και Επιτροπή Ελέγχου 
(1=Καθόλου, 2=Σε µικρό βαθµό, 3=Σε µεσαίο βαθµό, 4=Σε µεγάλο βαθµό, 5=Πάρα πολύ) 

 

Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε µε την παρακάτω 
πρόταση  

1 2 3 4 5 

6. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από ένα 
ευρύτερο πλαίσιο διακυβέρνησης και κοινοποιείται 
αποτελεσµατικά 

          

7. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει συµβουλευτικό ρόλο στην 
εταιρεία σε θέµατα στρατηγικής διαχείρισης 

          

8. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει σύσταση για 
βελτιώσεις σε τοµείς όπου εντοπίζονται ευκαιρίες και 
ελλείψεις 

          

9. Ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία στον οργανισµό      

10. O εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να ενηµερώνει συχνά 
την διοίκηση 

          

11. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ενεργούν µε υψηλό επίπεδο 
ανεξαρτησίας 

          

12. Στην επιχείρηση τα άτοµα που ασχολούνται µε τον 
εσωτερικό έλεγχο τίθενται υπόλογα για τις ευθύνες τους 

     

13. O εσωτερικός ελεγκτής φέρει ευθύνη για κατά την 
αναγνώριση απάτης 

     

 

Τµήµα Γ: Εταιρική Διακυβέρνηση 
(1=Καθόλου, 2=Σε µικρό βαθµό, 3=Σε µεσαίο βαθµό, 4=Σε µεγάλο βαθµό, 5=Πάρα πολύ) 

 

Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε µε την παρακάτω 
πρόταση  

1 2 3 4 5 

14. Το Δ.Σ. πρέπει να επεµβαίνει στην διαδικασία του 
εσωτερικού ελέγχου 

     

15. Το Δ.Σ. πρέπει να ενηµερώνεται συχνά από τους 
εσωτερικούς ελεγκτές 
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16. Το Δ.Σ. εποπτεύει επαρκώς τις επιδόσεις του 
εσωτερικού ελέγχου 

          

17. Η ανώτατη διοίκηση έχει καθιερώσει και έχει 
ανακοινώσει µε σαφήνεια την αποστολή της εταιρικής 
στρατηγικής και των επιχειρηµατικών στόχων 

     

18. Η ανώτατη διοίκηση συχνά και σαφώς ανακοινώνει 
τη σηµασία της ακεραιότητας 

     

19. Οι στρατηγικές της ανώτατης διοίκησης µειώνουν 
την έκταση του κινδύνου για το διοικητικό συµβούλιο 

          

20. Το Δ.Σ. φέρει ευθύνη κατά την αναγνώριση απάτης      

21. Το Δ.Σ. φέρει ευθύνη για την ποιότητα 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

     

 

 

Τµήµα Δ: Ποιότητα Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
(1=Καθόλου, 2=Σε µικρό βαθµό, 3=Σε µεσαίο βαθµό, 4=Σε µεγάλο βαθµό, 5=Πάρα πολύ) 

 

Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε µε την παρακάτω 
πρόταση  

1 2 3 4 5 

22. Η εφαρµογή των ΔΠΧΑ αυξάνει την ποιότητα της 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

          

23. Η εταιρεία πρέπει να παρέχει µια σύγκριση των 
αποτελεσµάτων της τρέχουσας λογιστικής περιόδου µε 
προηγούµενες λογιστικές περιόδους 

     

24. Οι πληροφορίες στην ετήσια έκθεση πρέπει να είναι 
συγκρίσιµες µε τις πληροφορίες που παρέχουν άλλοι 
οργανισµοί 

          

25. Οι σηµειώσεις στις αλλαγές στις λογιστικές 
πολιτικές πρέπει να εξηγούν τις συνέπειες της αλλαγής 

     

26. Η εταιρεία πρέπει να παρουσιάζει τους αριθµούς και 
τους δείκτες χρηµατοοικονοµικών δεικτών στην ετήσια 
έκθεση 

     

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την συµµετοχή σας και για τον χρόνο που διαθέσατε! 


